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தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் 

 

புறந்தூய்லம நீைா னலமயும் அகந்தூய்லம 

வாய்லமயால் காணப் படும் 

      (குறள் 298) 

சபாருள் சவளிப்புறத் தூய்லமலய நீர் வழங்கும்: 

அகத்தூய்லமலய உண்லம ஒன்வற வழங்கும். 

 

1.0. முன்னுலை 

தமிழ்நாடு அைசு, நீர் (மாசு தடுப்பு மற்றும் 

கட்டுப்பாடு) சட்ெம், 1974-ன் (மத்திய சட்ெம் 6) பிரிவு 4 

(1)-ன் கீழ் 19.02.1982 நாளிட்ெ சுகாதாைம் மற்றும் 

குடும்ப நைத் துலறயின் அைசாலண எண் 340-ன்படி,  

தமிழ்நாடு நீர் மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

வாரியத்லத நிறுவியது. இது 1982 ஆம் ஆண்டு 

பிப்ைவரி 27 அன்று தமிழ்நாடு அைசிதழில் 

சவளியிெப்பட்டு அவத நாளில் வாரியம் நலெமுலறக்கு 

வந்தது. பின்னர், தமிழ்நாடு நீர் (மாசு தடுப்பு மற்றும் 

கட்டுப்பாடு) விதிகள், 1983 இயற்றப்பட்ெ பிறகு, 
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வமற்குறிப்பிட்ெ வாரியம் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு 

வாரியம் (TNPCB) என சபயர் மாற்றம் சசய்யப்பட்ெது. 

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம், தமிழ்நாடு 

அைசின் சுற்றுச்சூழல், காைநிலை மாற்றம் மற்றும் 

வனத்துலறயின்கீழ் சசயல்படுகிறது. ஒன்றிய அைசின் 

சட்ெங்கலள நலெமுலறப்படுத்துவதன் மூைம் 

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்லெக் குலறப்பதற்கும் மற்றும் 

கட்டுப்படுத்துவதற்கும் மாநிைத்தின் சட்ெப்பூர்வமான 

அலமப்பாக இவ்வாரியம் திகழ்கிறது. நீர் (மாசு தடுப்பு 

மற்றும் கட்டுப்பாடு) சட்ெம், 1974 பிரிவு 4-ன்படி, 

தலைவர், உறுப்பினர் சசயைர், மாநிை அைலச 

பிைதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஐந்து அதிகாரிகள், உள்ளாட்சி 

அலமப்புகலள பிைதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஐந்து நபர்கள், 

விவசாயம், மீன்துலற, சதாழில் அல்ைது வர்த்தகம் 

வபான்றவற்றின் நைன்கலளப் பிைதிநிதித்துவப்படுத்தும் 

அலுவல் சாைா மூன்று நபர்கள் மற்றும் மாநிை 

அைசுக்குச் சசாந்தமான நிறுவனங்கள் அல்ைது 

கழகங்கலள பிைதிநிதித்துவப்படுத்தும் இைண்டு நபர்கள் 
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ஆகிவயார்கள் வாரிய உறுப்பினர்களாக 

நியமிக்கப்படுகின்றனர். 

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம், நீர் (மாசு 

தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) சட்ெம், 1974, காற்று (மாசு 

தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) சட்ெம், 1981 மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்ெம், 1986 ஆகியவற்றின் 

சட்ெப்பிரிவுகலளயும் மற்றும் இவற்றின் கீழ் 

இயற்றப்பட்டுள்ள கீழ்காணும் விதிகலளயும் 

சசயல்படுத்துகிறது:- 

• தமிழ்நாடு நீர் (மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) 

விதிகள், 1983 

• தமிழ்நாடு காற்று (மாசு தடுப்பு மற்றும் 

கட்டுப்பாடு) விதிகள், 1983 

• சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) விதிகள், 1986 

• தீங்கு விலளவிக்கும் வவதிப்சபாருட்கள் 

உற்பத்தி, வசமிப்பு மற்றும் இறக்குமதி விதிகள், 

1989. 
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• நிைக்கரி சாம்பல் பயன்பாட்டு அறிவிக்லக, 

1999 

• ஒலி மாசுபாடு (ஒழுங்குமுலற மற்றும் 

கட்டுப்பாடு) விதிகள், 2000 

• மின்கைன்கள் (வமைாண்லம மற்றும் 

லகயாளுதல்) விதிகள், 2001 

• சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிவிக்லக, 

2006 

• தீங்கு விலளவிக்கும் மற்றும் பிற கழிவுகள் 

(வமைாண்லம மற்றும் எல்லை தாண்டி 

எடுத்துச்சசல்லுதல்) விதிகள், 2016 

•  மருத்துவக் கழிவு வமைாண்லம விதிகள், 

2016 

• திெக்கழிவு வமைாண்லம விதிகள், 2016 

• சநகிழி கழிவு வமைாண்லம விதிகள், 2016 

• மின்னணுக் கழிவு வமைாண்லம விதிகள், 

2016 
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• கட்டுமானம் மற்றும் இடிமானக் கழிவு 

வமைாண்லம விதிகள், 2016 

வாரியத்தின் சதாலை வநாக்கு பணிகள் 

திருத்தப்பட்ெ நீர் (மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) 

சட்ெம், 1974, திருத்தப்பட்ெ காற்று (மாசு தடுப்பு மற்றும் 

கட்டுப்பாடு) சட்ெம், 1981 மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்பு சட்ெம், 1986 ஆகியவற்றின் 

சட்ெப்பிரிவுகலள நலெமுலறப்படுத்துதல் வாரியத்தின் 

தலையாய வநாக்கமாகும். 

வாரிய அலமப்பின் வநாக்கங்கள்: 

• மாநிைத்தில் நீர் மற்றும் காற்று மாசுபடுவலதத் 

தடுக்கவும், கட்டுப்படுத்தவும், குலறக்கவும் 

வதலவயான விரிவான திட்ெங்கலளத் 

திட்ெமிடுதல். 

• நீர் மற்றும் காற்று மாசுபாட்லெத் தடுப்பது, 

கட்டுப்படுத்துவது அல்ைது குலறப்பது 

சதாெர்பான எந்தசவாரு விஷயத்திலும் மாநிை 

அைசுக்கு ஆவைாசலன வழங்குதல். 
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• அன்றாெக் கழிவுநீர் மற்றும் சதாழிற்சாலைக் 

கழிவுநீலை சுத்திகரிப்பதற்காக அலமக்கப்பட்ெ 

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கலள ஆய்வு 

சசய்தல் மற்றும் அன்றாெக் கழிவுநீர் மற்றும் 

சதாழிற்சாலைக் கழிவுநீலை அகற்றுவதற்கான 

அலமப்பு மற்றும் சுத்திகரிப்புக்காக 

அலமக்கப்பட்டுள்ள நிலையங்கள் சதாெர்பான 

திட்ெங்கள், விவைக்குறிப்புகள் அல்ைது பிற 

தைவுகலள மதிப்பாய்வு சசய்தல். 

• நீர் மற்றும் காற்று மாசுபாட்லெத் தடுத்தல், 

கட்டுப்படுத்துதல் அல்ைது குலறத்தல் 

சதாெர்பான திட்ெங்களில் ஈடுபட்டுள்ள அல்ைது 

ஈடுபெவுள்ள பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சிலய 

ஏற்பாடு சசய்வதில் ஒன்றிய மாசு கட்டுப்பாடு 

வாரியத்துென் (CPCB) ஒத்துலழத்து, அது 

சதாெர்பான சபருமளவிைான விழிப்புணர்வு 

கல்வி நிகழ்ச்சிகலள ஏற்பாடு சசய்தல். 
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• நீர் மற்றும் காற்று மாசுபாடு சதாெர்பான 

சிக்கல்கள் மற்றும் நீர் மற்றும் காற்று 

மாசுபாட்லெத் தடுத்தல், கட்டுப்படுத்துதல் 

அல்ைது குலறத்தல் சதாெர்பான வசாதலன 

ஆய்வுகள் மற்றும் ஆைாய்ச்சிகலள 

ஊக்குவித்தல் வமற்சகாள்ளுதல் மற்றும் 

அவற்றில் பங்குசபறுதல். 

• ஓலெ அல்ைது கிணற்று நீரின் மாதிரிகள் 

அல்ைது அன்றாெக் கழிவுநீர் மற்றும் 

சதாழிற்சாலைக் கழிவுநீரின் மாதிரிகள் மற்றும் 

காற்று மாசுபாட்டிலனப் பகுப்பாய்வு சசய்தல் 

உள்ளிட்ெ வாரியத்தின் சசயல்பாடுகலள 

திறம்பெச் சசய்ய ஏதுவாக ஆய்வகங்கலள 

நிறுவுதல் அல்ைது அங்கீகரித்தல். 

• ஒன்றிய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் அல்ைது 

மாநிை அைசால் அவ்வப்வபாது ஒப்பளிக்கப்படும் 

பிற சசயல்பாடுகலள வமற்சகாள்ளுதல். 
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நிறுவன அலமப்பு 

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம், (i) 

சசன்லனயில் உள்ள தலைலம அலுவைகம் (ii) எட்டு 

மண்ெை அலுவைகங்கள் (iii) முப்பத்தி எட்டு மாவட்ெ 

சுற்றுச்சூழல் சபாறியாளர் அலுவைகங்கள் 

ஆகியவற்லறக் சகாண்ெ மூன்று அடுக்கு 

அலமப்பிலனக் சகாண்டுள்ளது. கூடுதைாக ஐந்து 

பறக்கும் பலெ அலுவைகங்கள் மற்றும் மூன்று உதவி 

சுற்றுச்சூழல் சபாறியாளர் அலுவைகங்கலளயும் 

ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

 

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம், கழிவுநீர் 

மாதிரிகலள ஆய்வு சசய்யவும், சதாழிற்சாலைகளின் 

புலக சவளிவயற்றத்தின் மாதிரிகலள வசகரித்து 

காற்றுத்தைத்லத ஆய்வு சசய்யவும் மற்றும் 

மாநிைத்தின் சுற்றுச்சூழல் தை ஆய்வுக்காகவும், எட்டு 

வமம்பட்ெ சுற்றுச்சூழல் ஆய்வகங்கள் மற்றும் எட்டு 

மாவட்ெ சுற்றுச்சூழல் ஆய்வகங்கலள நிறுவியுள்ளது. 
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வாரியத்தின் தலைலம அலுவைகம் 

சசன்லனயில் தலைவர் அவர்களின் தலைலமயில் 

இயங்குகிறது. இலண தலைலம சுற்றுச்சூழல் 

சபாறியாளர் (கண்காணிப்பு) தலைலமயில் எட்டு 

மண்ெை அலுவைகங்களும் மற்றும் மாவட்ெ 

சுற்றுச்சூழல் சபாறியாளர்கள் தலைலமயில் முப்பத்தி 

எட்டு மாவட்ெ அலுவைகங்களும் சசயல்பட்டு 

வருகின்றன. இலவ தவிை, ஈவைாடு, திருப்பூர், 

சசன்லன, வசைம், வவலூர் ஆகிய இெங்களில் 

சுற்றுச்சூழல் சபாறியாளர்கள் தலைலமயில் 5 பறக்கும் 

பலெகளும் சசயல்பட்டு வருகின்றன. 

2021-22 ஆம் ஆண்டில், கெலூரில் இலண 

தலைலம சுற்றுச்சூழல் சபாறியாளர் (கண்காணிப்பு) 

அலுவைகமும் மற்றும் சசன்லன, வசைம் மற்றும் 

வவலூரில் பறக்கும் பலெகளும் புதிதாக 

உருவாக்கப்பட்ென. வமலும், 2021-2022 ஆம் 

ஆண்டில் மணலி, வமட்டூர் மற்றும் இைாணிப்வபட்லெ 

வபான்ற அதிக மாசலெயும் பகுதிகளில் மூன்று உதவி 
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சுற்றுச்சூழல் சபாறியாளர் அலுவைகங்கள் 

உருவாக்கப்பட்ென. 

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் சசயல்பாடுகள் 

• இலசவாலண வழங்குதல் 

• நீர், காற்று மற்றும் ஒலி ஆகியவற்றின் 

சுற்றுச்சூழல் தைக் கண்காணிப்பு. 

• கழிவு வமைாண்லம கண்காணிப்பு  

• சட்ெங்கலள நலெமுலறப்படுத்துதல் 

• பிற நெவடிக்லககள் 

• 2021-22 ஆண்டில் எடுக்கப்பட்ெ புதிய 

முயற்சிகள் 

• நிலையான வளர்ச்சி இைக்குகள் 

2.0.  இலசவாலண வழங்குதல் 

2.1.  தமிழ்நாட்டில் உள்ள சதாழிற்சாலைகளின் 

வலகப்பாடு 

ஒன்றிய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் 

உத்தைவுகளின் அடிப்பலெயில், சதாழிற்சாலைகள் 

சிவப்பு, ஆைஞ்சு, பச்லச மற்றும் சவள்லள என மாசு    
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குறியீட்டு மதிப்பின் அடிப்பலெயில் 

வலகப்படுத்தப்படுகின்றன. வமலும் 

சதாழிற்சாலைகளின் சமாத்த நிலையான 

சசாத்துக்களின் (Gross Fixed Assets-GFA) 

அடிப்பலெயில் சதாழிற்சாலைகள் பின்வருமாறு 

வலகப்படுத்தப்படுகின்றன: 

GFA 

அடிப்பலெ
யிைான 

வலக 

GFA 

(வகாடி
யில்) 

மாசுபடுத்தும் தன்லமலய 

அடிப்பலெயாகக் சகாண்ெ 

வலகப்பாடு 

சி
வ

ப்பு
 

ஆ
ைஞ்

சு
 

பச்
ல

ச
 

ச
வ

ள்
ல

ள
 

சபரிய 

வலக 

> 10 

அ
தி

க
 ம

ாசு
பா

டு
 

ந
டு

த்
த

ை 
ம

ாசு
பா

டு
 

கு
ல

ற
வ

ான
 

ம
ாசு

பா
டு

 

ம
ாசு

படு
த்

த
ாத

து
 

நடுத்தை 

வலக 

5 - 10 

சிறிய 

வலக 

< 5 
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28.02.2022 அன்று வாரியத்தின் இலசவாலண 

முலறயின் கீழ் உள்ள சதாழிற்சாலைகளின் 

எண்ணிக்லக கீவழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  சதாழிற்சாலைகளுக்கு இலசவாலண 

வழங்குவதற்கான அளவுவகால்கள் 

காற்று மற்றும் நீர் மாசுபாடு சதாெர்பாக 

சதாழிற்சாலைகலள கண்காணிப்பதற்காக தமிழ்நாடு 

மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் நிறுவுவதற்கான 
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இலசவாலண மற்றும் இயக்குவதற்கான 

இலசவாலணகலள வழங்குகிறது. முதல் கட்ெத்தில், 

'நிறுவுவதற்கான இலசவாலண' (CTE) பிற 

அளவுவகால்கவளாடு சதாழிற்சாலைகளின் அலமவிெம் 

குறித்த ஆய்வு சசய்த பிறகு வழங்கப்படுகிறது. 

எடுத்துக்காட்ொக, 30.03.1989 நாளிட்ெ சுற்றுச்சூழல் 

மற்றும் வனத்துலறயின் அைசாலண எண். 213 –ன்படி, 

குறிப்பிட்டுள்ள நீர் நிலைகளிலிருந்து ஒரு கி.மீ 

சதாலைவிற்குள்ளாகவும், 08.05.1998 நாளிட்ெ 

அைசாலண எண் 127-ன்படி தமிழ்நாட்டின் முக்கிய 

ஆறுகளின் கலையிலிருந்து ஐந்து கிமீ 

சதாலைவிற்குள்ளாகவும் மதிப்புறு நீர்நிலைகலளப் 

பாதுகாக்கும் முதன்லம வநாக்கத்துென் அதிக 

மாசுபடுத்தும் சதாழிற்சாலைகள் அலமவலத 

தலெசசய்கிறது. இைண்ொவதாக, நிறுவுவதற்கான 

இலசவாலணயில் குறிப்பிெப்பட்டுள்ள நிபந்தலனகள் 

கலெபிடிக்கப்பட்டுள்ளலத உறுதி சசய்த பிறகு, 

சதாழிற்சாலைகள் தங்கள் இயக்கத்லத 
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சதாெங்குவதற்காக 'இயக்குவதற்கான இலசவாலண' 

(CTO) வழங்கப்படுகிறது. 

 
சட்ெங்கள் மற்றும் விதிகலள திறம்பெ 

சசயல்படுத்துதல் மற்றும் திறன்மிகு 

கண்காணிப்பிற்காக, தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் 

தலைலம அலுவைகம், மண்ெை அலுவைகம் மற்றும் 

மாவட்ெ அலுவைக அளவில் பல்வவறு குழுக்கலள 

அலமத்துள்ளது. இந்தக் குழுக்கள் சீைான 

இலெசவளியில் கூட்ெங்கலள நெத்தி இலசவாலண 

வழங்குதல் குறித்து முடிவு சசய்கின்றன. 

 

24.02.2020 நாளிட்ெ சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

வனத்(சு.சூ.3) துலறயின் அைசாலண எண் .21-ன்படி, 

காவிரி செல்ொ பகுதி பாதுகாக்கப்பட்ெ வவளாண் 

மண்ெைம் (TANPAZ) என அறிவிக்கப்பட்டு, 

இப்பகுதியில் துத்தநாக உருக்கி, இரும்பு தாமிை 

உருக்கி, அலுமினியம் உருக்கி, எலும்பு கழிவுகள், 

விைங்குகளின் சகாம்பு மற்றும் பிற உெல் பாகங்கலள 



123 

 

பதப்படுத்துதல், வதால் பதனிடும் சதாழிற்சாலை, 

எண்சணய் மற்றும் இயற்லக எரிவாயு, நிைக்கரி படுலக 

மீத்வதன், வஷல் வாயு மற்றும் வஷல் வாயு வபான்ற 

லைட்வைாகார்பன்கள் சதாெர்பான ஆய்வு மற்றும் 

எடுத்தல், கப்பல்கலள உலெக்கும் சதாழிற்சாலைகள் 

வபான்றவற்லற தலெ சசய்துள்ளது. 

2.3. இலணயவழி மூைம் இலசவாலண வழங்குதல் 

தமிழ்நாடு அைசின் மின்-ஆளுலம 

முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகவும், வாரியம் மற்றும் 

சதாழிற்சாலைகளுக்கு இலெவய ஆவைாக்கியமான 

மற்றும் சசயல்திறன் மிக்க சதாெர்பிலன வழங்கும் 

வநாக்கில், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் "கணினி 

வழி இலசவாலண வமைாண்லம மற்றும் கண்காணிப்பு 

அலமப்பு (OCMMS)" என்ற இலணய சசயலிலய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 19.01.2015 முதல் இந்த 

அலமப்பு இலசவாலண வழங்குவதில் 

சவளிப்பலெத்தன்லம மற்றும் விலைவுத் தன்லமலயக் 

சகாண்டுவந்துள்ளது, சதாழிற்சாலைகள் நிறுவுவதற்கு 
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இலசவாலண / இயக்க இலசவாலண / 

இலசவாலண புதுப்பித்தல் ஆகியவற்றுக்கான 

விண்ணப்பங்கலள இலணய வழியில் சமர்ப்பித்தல், 

ஆவணங்கலளச் சமர்ப்பித்தல், இலசவாலண 

கட்ெணங்கலள இலணய வழியில் சசலுத்துதல், 

விண்ணப்பங்களின் நிலைலய அறிதல் மற்றும் 

இலணய வழி மூைம் விளக்கங்கலள சமர்ப்பித்தல் 

ஆகியவற்றிற்கு இந்த சசயலி உதவுகிறது. OCMMS 

மூைம் விண்ணப்பத்லத சமர்ப்பிப்பதில் 

சதாழிற்சாலைகளுக்கு உதவ, தமிழ்நாடு மாசு 

கட்டுப்பாடு வாரியம் தலைலம அலுவைகத்திலும் 

மற்றும் அலனத்து மாவட்ெ அலுவைகங்களிலும் 

‘உதவி லமயத்லத' அலமத்துள்ளது. 

நிறுவுவதற்கான இலசவாலண மற்றும் 

இயக்குவதற்கான இலசவாலண தவிை, தீங்கு 

விலளவிக்கும் மற்றும் பிற கழிவுகள்,  உயிரி 

மருத்துவக் கழிவுகள், திெக்கழிவுகள், மின்-கழிவுகள், 

கட்டுமானம் மற்றும் இடிமானக்  கழிவுகள், சநகிழி 
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கழிவுகள் மற்றும் மின்கைக் கழிவுகலளக் 

லகயாள்வதற்கான அங்கீகாைம், சதாழிற்சாலைகளுக்கு 

இலணய வழியில் வழங்கப்படுகின்றன. இது 

சதாெர்பான தைவுகள் வாரியத்தின் இலணயதளத்தில் 

பதிவவற்றப்படுகிறது. 

• சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA)-ன் கீழ் வரும் 

திட்ெங்களுக்கு ஏழு ஆண்டுகள் 

சசல்லுபடியாகும் விதத்திலும் மற்றும் அதன் கீழ் 

வாைாத திட்ெங்களுக்கு முலறவய ஐந்து 

ஆண்டுகள் சசல்லும்படியாகும் விதத்திலும் 

நிறுவுவதற்கான இலசவாலண 

வழங்கப்படுகிறது. 

• சிவப்பு, ஆைஞ்சு மற்றும் பச்லச வலகத் 

சதாழிற்சாலைகளுக்கு முலறவய 5 ஆண்டுகள், 

10 ஆண்டுகள் மற்றும் 14 ஆண்டுகள் வலை 

சசல்லுபடியாகும் விதத்தில் தகுதியுள்ள 

சதாழிற்சாலைகளுக்கு இயக்குவதற்கான 

இலசவாலண வழங்கப்படுகிறது. 
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• 13.01.2020 நாளிட்ெ வாரிய சசயல்முலற 

ஆலண எண். 1-ன் படி, நகை மற்றும் ஊைலமப்பு 

இயக்குனைகம் / சசன்லன சபருநகை வளர்ச்சி 

குழுமம் / உள்ளூர் திட்ெக் குழுமம் மூைம் 

அலமக்கப்பட்டுள்ள சதாழில்துலற பயன்பாட்டு 

மண்ெைம் / சதாழிற்வபட்லெயில் 

சதாழிற்சாலைகள் அலமக்க முன்சமாழியப்பட்ெ 

பச்லச வலக சதாழிற்சாலைகளுக்கு 

இயக்குவதற்கான இலசவாலணலய வாரியம் 

வநைடியாக வழங்குகிறது. 

• மாண்புமிகு சுற்றுச்சூழல் - காைநிலை 

மாற்றத்துலற மற்றும் இலளஞர் நைன் மற்றும் 

விலளயாட்டு வமம்பாட்டுத் துலற அலமச்சர் 

அவர்கள் சட்ெமன்றப் வபைலவயில் 

அறிவித்தபடி, சதாழிற்சாலைகளுக்கு எளிதாக 

சதாழில் சசய்ய ஏதுவாக இயக்குவதற்கான 

இலசவாலண / இலசவாலண புதுப்பித்தல் 

வபான்றவற்லற ஒவ்வவார் ஆண்டும் 
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வழங்குவதற்கு பதிைாக 08.10.2021 நாளிட்ெ 

சுற்றுச்சூழல், காைநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத் 

(சு.சூ.1) துலறயின் அைசாலண எண்.144-ன்படி 

ஒவை சதாகுப்பாலணயாக வழங்கப்படுகிறது.  

 

2.4. தானியங்கு இசைவாசை புதுப்பித்தல் 

  சிவப்பு-சிறிய மற்றும் அலனத்து ஆைஞ்சு மற்றும் 

பச்லச வலகத் சதாழில்களுக்கான 'தானியங்கு 

புதுப்பித்தல்' என்ற முலறலய வாரியம் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி, சதாழிற்சாலைகள் 

சுய சான்றிதலழ அளித்தவுென், ஆய்வு இல்ைாமல், 

சதாழிற்சாலைகளுக்கு இலசவாலண 

புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இலணயவழி இலசவாலண 

வமைாண்லம மற்றும் கண்காணிப்பு அலமப்பு (OCMMS) 

மூைம் விண்ணப்பத்லதப் சபற்ற ஏழு நாள்களுக்குள் 

இலசவாலண புதுப்பிக்கப்படுவலத இது உறுதி 

சசய்கிறது. தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் 

'தானியங்கு புதுப்பித்தல்’ மூைம் நிறுவுவதற்கான 
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இலசவாலணயிலும் காை அளவிலன நீட்டித்து 

வழங்குகிறது. 

01.04.2021 முதல் 31.03.2022 வலை 

சதாழிற்சாலைகளுக்கு வழங்கப்பட்ெ நிறுவுவதற்கான, 

இயக்குவதற்கான மற்றும் புதுப்பித்தலுக்கான 

இலசவாலண விவைம் 

வலககள் சிவப்பு ஆைஞ்சு பச்லச சமாத்தம் 

நிறுவதற்கான 
இலசவாலண 

249 519 235 1003 

இயக்குதல் 

(மற்றும்) 

புதுப்பித்தல் 

இலசவாலண 

3365 5856 2062 11283 

3.0. நீர், காற்று மற்றும் ஒலி தை கண்காணிப்பு 

சுற்றுச்சூழல் மாசிலனக் குலறப்பதற்கும், 

சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த சகாள்லககளில் மாற்றங்கள் 

சசய்யவும் சுற்றுச்சூழல் தை கண்காணிப்பு மற்றும் தைவு 

உருவாக்கம் ஆகியலவ மிகவும் அவசியமாகும். நீர் 

மற்றும் காற்று சார்ந்த சட்ெங்களின் கீழ், 

வலையறுக்கப்பட்ெ சசயல்பாட்டின் அடிப்பலெயில் 

வாரியம், மாநிைத்தின் நீர், காற்று, ஒலி ஆகியவற்றின் 
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தைத்திலன பல்வவறு திட்ெங்களின் வாயிைாக 

சதாெர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது. 

3.1. காற்றுத்தை கண்காணிப்பு மற்றும் நீர் தை 

கண்காணிப்பு லமயம் 

சசன்லனயில் உள்ள தலைலம அலுவைகத்தில் 

காற்றுத் தைக் கண்காணிப்பு லமயம் இயங்குகிறது.  

இம்லமயத்தின் முக்கிய வநாக்கம், 

சதாழிற்சாலைகளின் புலக வபாக்கியிலிருந்து 

சவளிவயறும் மாசிலனயும் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றின் 

தைத்திலனயும் 24x7 காை அளவில் சதாெர்ந்து 

கண்காணிப்பதாகும். மிகுந்த மாசிலன ஏற்படுத்தும் 

சபரிய சதாழிற்சாலைகளான சிசமண்ட் 

சதாழிற்சாலை, எண்சணய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், 

சபட்வைாசகமிக்கல் சதாழிற்சாலைகள், அனல் மின் 

நிலையங்கள், உைத் சதாழிற்சாலைகள், இரும்பு மற்றும் 

எஃகு சதாழிற்சாலைகள் மற்றும் பிற சதாழிற்சாலைகள் 

அலனத்தும் இம்லமயத்வதாடு இலணக்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்த சதாழிற்சாலைகளிலிருந்து சவளிவரும் மாசு, 
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நிர்ணயிக்கப்பட்ெ அளலவ விெ கூடுதைாக இருப்பின், 

உரிய சதாழிற்சாலைகளுக்கு உெனடி குறுஞ்சசய்தி 

மற்றும் மின்னஞ்சல் மூைம் சசய்திகள் 

அனுப்பப்படுவதுென், குலறகலள கலளயும் சபாருட்டு 

அந்தந்த பகுதியில் உள்ள இலண தலைலம 

சுற்றுச்சூழல் சபாறியாளர் மற்றும் மாவட்ெ 

சுற்றுச்சூழல் சபாறியாளர் ஆகிவயாருக்கும் தகவல் 

சதரிவிக்கப்படுகிறது. இதுவலை புலக வபாக்கியில் 

சவளிவயறும் காற்றின் தைத்லதக் கண்காணிக்கும் 

சபாருட்டு 405 சதாழிற்சாலைகளும், சுற்றுச் சூழல் 

காற்றின் தைத்லதக் கண்காணிக்கும் சபாருட்டு                  

154 சதாழிைகங்களும் இம்லமயத்துென் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளன.  

 இந்த திட்ெத்தின் சவற்றிலயத் சதாெர்ந்து 

வாரியம், வமலும், நீர் தை கண்காணிப்பு லமயம் 

ஒன்லறயும் நிறுவி தம் சசயல் பைப்பிலன விரிவாக்கம் 

சசய்துள்ளது.  நிைத்தடி நீலை மாசுபடுத்தும் வதால் 

பதனிடும் சதாழிற்சாலைகள், சர்க்கலை/ கரும்பு 
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ஆலைகள், பூச்சி சகால்லி மருந்து நிறுவனங்கள், 

ஆலெ உற்பத்தி நிறுவனங்கள், எரிசாைாயத் 

சதாழிற்சாலைகள், சபாது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு 

நிலையங்கள் ஆகியலவ இம்லமயத்துென் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளன.  சுத்திகரிக்கப்பட்ெ நீரின் தைம் 

நிகழ் வநை அடிப்பலெயில் கண்காணிக்கப்படுகிறது.  

தற்சபாழுது 360 சதாழிற்சாலைகள், இம்லமயத்துெள் 

இலணக்கப்பட்டு, இதன் கண்காணிப்பு தைவு அறிக்லக 

வாரிய இலணயதளத்தில் பதிவவற்றம் சசய்யப்படுகிறது. 

3.2. நீர் மாசு கண்காணிப்பு முலறகள் 

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம், 

சதாழிற்சாலைகள், சபாது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு 

நிலையங்கள் மற்றும் அன்றாெ கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு 

நிலையங்கள் ஆகியவற்றின் சசயல்பாடுகலளக் 

கண்காணித்து வருகிறது. வமலும், அன்றாெ கழிவுநீர் 

மற்றும் சதாழிற்கழிவுநீர், நிைம், நீர்நிலைகள் மற்றும் 

கெலில் சவளிவயற்றப்படும் முன் வாரியம் 
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நிர்ணயித்துள்ள தை அளவிற்கு சுத்திகரிக்கப் 

படுவலதயும் கண்காணிக்கிறது.  

3.2.1. சபாது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள்  

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தை சதாழிற்சாலைகளின் 

பங்களிப்பின் முக்கியத்துவத்லதயும், வாரியம் 

நிர்ணயித்துள்ள தை அளவீடுகலளக் கலெபிடிப்பதில் 

அவற்றுக்கு ஏற்படும் இெர்கலளயும் கருத்தில் 

சகாண்டு, தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் 

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வலகயில் இத்தலகய 

சதாழிைகங்களில் முன்வனற்றம் ஏற்படுவதற்கான ஒரு 

புதுலமயான திட்ெத்லத சசயல்படுத்தி வருகிறது. 

இத்திட்ெம் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு சசய்வதற்கு, சபாது 

சுத்திகரிப்பு வசதிகலள ஏற்படுத்த வழிவலக சசய்கிறது. 

நம் மாநிைத்தில் சிறு முதலீட்டு சதாழிற்சாலைகள் 

சதாகுப்பாக அலமந்துள்ள இெங்களில் சபாது கழிவுநீர் 

சுத்திகரிப்பு நிலையங்கலள அலமப்பதற்கு தமிழ்நாடு 

மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் உறுதுலணயாக உள்ளது. இது 

தவிை, வாரியமானது இத்திட்ெத்திற்கான திட்ெ 
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அறிக்லகயின் மீது சதாழில்நுட்பக் கூர்ந்தாய்வு 

வமற்சகாள்வதற்கான உதவிகலளயும் வழங்குகிறது.  

தமிழ் நாட்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள சபாது கழிவுநீர் 

சுத்திகரிப்பு நிலைய திட்ெங்களின் விபைங்கள் 

பின்வருமாறு: 

வ. 

எண் 

சதாழிற்சாலை வலக சபாது கழிவுநீர் 

சுத்திகரிப்பு நிலைய 

திட்ெங்களின் 

எண்ணிக்லக 

1 வதால் பதனிடும் 

சதாழிற்சாலைகள் 

13 

2 துணி சைலவ மற்றும் 

சாயத் சதாழிற்சாலைகள் 

19 

3 மின் முைாம் பூசும் 

சதாழிற்சாலைகள் 

2 

4 உணவகங்கள் மற்றும் 

தங்கும் விடுதிகள் 

1 

5 மருந்து தயாரிக்கும் 

சதாழிற்சாலைகள் 

1 

 சமாத்தம் 36 
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வமற்குறிப்பிட்ெ, 19 துணி சைலவ மற்றும் சாயத் 

சதாழிற்சாலைகளுக்கான சபாது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு 

நிலையங்கள் தவிை, வமலும் 10 சபாது கழிவுநீர் 

சுத்திகரிப்பு நிலையங்கலள ஒன்றிய அைசின் 

நிதியுதவியுென் ஈவைாடு மற்றும் நாமக்கல் 

மாவட்ெங்களில் புதிதாக ஏற்படுத்துவதற்கான 

இலசவாலணயிலன தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு 

வாரியம் வழங்கியுள்ளது.  

மாண்புமிகு சுற்றுச்சூழல் - காைநிலை 

மாற்றத்துலற மற்றும் இலளஞர் நைன், விலளயாட்டு 

வமம்பாட்டுத் துலற அலமச்சர் அவர்கள், ஒன்றிய 

அைசின் மாண்புமிகு ெல்சக்தி துலறயின் இலண 

அலமச்சர் அவர்கலள, 31.03.2022 அன்று வநரில் 

சந்தித்து ‘நெந்தாய் வாழி காவவரி’ திட்ெத்தின் கீழ் 

சபாது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் 

அலமப்பதற்கான ஒன்றிய அைசின் நிதி உதவி 

அளித்திெ வகாரியுள்ளார்.  



135 

 

3.2.2. கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் நிலை 

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அலமப்புகளால் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ள அலனத்து கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு 

நிலையங்களும் சிவப்பு வலகயில் 

வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சசன்லன சபருநகை குடிநீர் 

வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் அகற்றும் வாரியம், 

வபரூைாட்சி இயக்ககம் மற்றும் நகைாட்சி நிர்வாக 

ஆலணயரிெம் சபறப்பட்ெ புள்ளி விபைங்களின்படி 

அறிக்லகயிலன தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் 

வதசிய கங்லக தூய்லமத் திட்ெத்திற்கு 

அனுப்பியுள்ளது. இதன்படி, 76 கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு 

நிலையங்கள் இயக்கத்தில் உள்ளன, 39 புதிய கழிவுநீர் 

சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் நிறுவும் பணிகள் 

முடிவலெயும் நிலையில் உள்ளன. வமலும் 37 கழிவுநீர் 

சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அலமக்க 

முன்சமாழியப்பட்டுள்ளன. இதில் 59 கழிவுநீர் 

சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் வாரியத்தின் 

இயக்குவதற்கான இலசவாலணயுென் 
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இயங்குகின்றன. வமலும் 41 கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு 

நிலையங்கலள நிறுவுவதற்கான இலசவாலன 

வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

பாதாள சாக்கலெ அலமக்கப்பொத பகுதிகளுக்கு 

பாதாள சாக்கலெத் திட்ெத்லத உருவாக்கவும், 

சுத்திகரிக்கப்பொத கழிவு நீர் நிைத்தில் கைக்காமல் 

இருப்பலத உறுதி சசய்யவும் சசன்லன சபருநகை 

குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் அகற்றும் வாரியம், 

வபரூைாட்சி ஆலணயைகம் மற்றும் நகைாட்சி நிர்வாக 

ஆலணயர்களுக்கு சசயல்முலற ஆலணலய வாரியம் 

வழங்கியுள்ளது. ஒன்றிய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் 

வழிகாட்டுதலின்படி நிகழ்வநை கழிவுநீர் கண்காணிப்பு 

அலமப்புகள் நிறுவவும் மற்றும் அலைவபசி 

சசயலிலயப் பயன்படுத்தவும் சசயல்முலற 

ஆலணலய வாரியம் வழங்கியுள்ளது.  
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3.3. நீர் நிலைகள் கண்காணிப்பு  

3.3.1. வதசிய நீர் தை கண்காணிப்பு திட்ெம் 

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம், வதசிய நீர் தை 

கண்காணிப்பு திட்ெத்தின் கீழ், நான்கு முக்கிய 

நதிகளான காவிரி, தாமிைபைணி, பாைாறு, லவலக 

மற்றும் எட்டு சபரிய ஏரிகளான உதகமண்ெைம், 

சகாலெக்கானல், ஏற்காடு, வீைாணம், வபாரூர், 

பழவவற்காடு, பூண்டி, சசங்குன்றம் ஆகியவற்றின் 

நீரின் தைத்திலன ஒன்றிய மாசு கட்டுப்பாடு வாரிய நிதி 

உதவியுென் கண்காணித்து வருகின்றது. சமாத்தம் 72 

இெங்களில் நீர் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டு, ஆய்வுக்கு 

உட்படுத்தி   அதன் அறிக்லக வாரிய இலணய 

தளத்தில் சவளியிெப்படுகிறது. 

மாநிைத்தில், நிைத்தடிநீர் மாசு அலெய 

வாய்ப்புள்ள முக்கியமான இெங்களில் நிைத்தடி நீரின் 

தன்லமலயக் கண்காணிக்கும் சபாருட்டு, வாரியம் 

2020 முதல் ஈவைாடு, நாமக்கல், வசைம், கரூர், 

திருசநல்வவலி, தூத்துக்குடி, திருச்சிைாப்பள்ளி, 
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திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்ெங்களில் சமாத்தம் 18 

இெங்களில் மாதந்வதாறும்/ஆறுமாதங்களுக்கு ஒரு 

முலறயும் நீர் மாதிரிகள் எடுத்து, பகுப்பாய்வில் 

அறியப்படும் விவைங்கள் வாரிய இலணயதளத்தில் 

சபாது மக்கள் அறிந்து சகாள்ளும் சபாருட்டு 

பதிவவற்றம் சசய்யப்படுகிறது. 

3.3.2. வதசிய நதிகள் பாதுகாப்புத் திட்ெம் 

வதசிய நதிநீர் பாதுகாப்புத் திட்ெத்தின்கீழ், 

மாநிைத்தில் உள்ள நதிநீர் மாசுபடுவலதக் 

கண்காணிக்க ஒன்றிய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் (CPCB) 

அலெயாளம் கண்டுள்ள, 51 நிலையங்களில் நதிநீரின் 

தைம் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் வாயிைாகக் 

கிலெக்கப்சபறும் தைவுகள் வாரிய இலணயதளத்தில் 

பதிவவற்றம் சசய்யப்படுகிறது. 

3.3.3. சசன்லன நீர் வழிகள் கண்காணிப்புத் திட்ெம் 

சசன்லனயில் அலெயாறு, பக்கிங்காம் கால்வாய், 

கூவம், ஓட்வெரி கால்வாய் ஆகிய முக்கிய நீர் வழிகள் 

உள்ளன.  தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் இந்நீர் 
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வழிகளின் தைத்திலனக் கண்காணிக்கும் வலகயில் 

சமாத்தம் 19 இெங்களில் மாதந்வதாறும் நீர் மாதிரிகள் 

எடுத்து கண்காணித்து வருகிறது. இந்த ஆறுகலளப் 

புதுப்பிக்க அைசு, “சசன்லன நதி மறுசீைலமப்பு 

அறக்கட்ெலள” என்ற சிறப்பு கண்காணிப்புக் குழுலவ 

உருவாக்கியுள்ளது.  

3.3.4. மாசலெந்த நதிப் பகுதிகள் 

ஒன்றிய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம், வதசிய நீர் தை 

கண்காணிப்புத் திட்ெத்தின் கீழ் வசகரிக்கப்பட்ெ 

தைவுகளின் அடிப்பலெயில், நாடு முழுவதும் 302 

நதிப்பகுதிகலள மாசலெந்த பகுதிகள் என அறிவிப்பு 

சசய்துள்ளது. அவற்றில் ஆறு நதிப்பகுதிகள் 

தமிழ்நாட்டில் உள்ளன. அலவ காவிரி, பவானி, 

சைபங்கா, திருமணிமுத்தாறு, வசிஷ்ொ மற்றும் 

தாமிைபைணி ஆறுகள் ஆகும். 

 நதிகள் மாசு அலெவதற்கு, சுத்திகரிக்கப்பொத 

கழிவுநீர் மற்றும் திெக்கழிவுகலள நீர்நிலைகளில் 

சவளிவயற்றுவவத முக்கியக் காைணம் என 
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கண்ெறியப்பட்டுள்ளது. வமற்படி நதிப்பகுதிகலள மீட்க 

ஒன்றிய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் வழிகாட்டு 

சநறிமுலறகளின்படி திட்ெ அறிக்லக தயார் 

சசய்யப்பட்டு, ஒன்றிய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்திெம் 

ஒப்புதல் சபறப்பட்டுள்ளது. இத்திட்ெ அறிக்லகயின் 

முக்கிய அம்சமாக நகை பகுதிகளில் பாதாள சாக்கலெ 

அலமத்தல், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் 

அலமத்தல், திெக்கழிவு வமைாண்லம வசதி 

ஏற்படுத்துதல், சதாகுப்பாக உள்ள சிறிய வலக 

சதாழிற்சாலைகளுக்கு சபாது சுத்திகரிப்பு 

நிலையங்கள் அலமத்தல் மற்றும் ஆக்கிைமிப்புகலள 

அகற்றுதல் வபான்ற சசயல்பாடுகள் இெம்சபற்றுள்ளன. 

இத்திட்ெங்கள் சதாெர்பான பணிகள், நகைாட்சி நிர்வாக 

இயக்குநைகம், நகர்ப்புற ஊைாட்சி ஆலணயைகம், 

சபாதுப்பணித் துலற, நகைாட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் 

வழங்கல் துலற மற்றும் ஊைக வளர்ச்சித் துலற  மூைம் 

வமற்சகாள்ளப்பட்டு வருகின்றது. 
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  தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் ஏற்கனவவ 

இயங்கி வருகின்ற 14 சதாெர் நீர் கண்காணிப்பு 

நிலையங்கலள ஆய்வு சசய்ததில், நிைந்தை நீவைாட்ெம் 

உள்ள தாமிைபைணி ஆற்றில் உள்ள மூன்று சதாெர் நீர் 

கண்காணிப்பு நிலையங்கலளத் சதாெர்ந்து இயக்கவும் 

மற்ற 11 சதாெர் நீர் கண்காணிப்பு லமயங்களில் உள்ள 

நீர் நிலைகளில் நீவைாட்ெம் சதாெர்ந்து இல்ைாத 

காைணத்தினால், மாதாந்தை மாதிரிகள்                   

வசகரித்து ஆய்வுக்கு உட்படுத்துவதற்கும் 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது.   

3.4. சுற்றுப்புற காற்று தை கண்காணிப்பு  

3.4.1. வதசிய காற்று தை கண்காணிப்பு திட்ெம்  

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம், மாநிைத்தில் 

சமாத்தம் 28 இெங்களில் அதாவது சசன்லன (8), 

வகாயம்புத்தூர் (3), மதுலை (3), வசைம் (1), திருச்சி (5), 

தூத்துக்குடி (3), வமட்டூர் (2) கெலூர் (3) ஆகிய 

நகைங்களில் ஒன்றிய மாசு கட்டுப்பாடு வாரிய 

வழிகாட்டுதலின் படி, வாைத்திற்கு இைண்டு மாதிரிகள் 
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என்ற அடிப்பலெயில் ஆண்டிற்கு 104 மாதிரிகள் 

வசகரித்து நுண்துகள்கள்(PM10 மற்றும் PM2.5 ), சல்பர் லெ 

ஆக்லைடு (SO2) மற்றும் லநட்ைென் லெ ஆக்லைடு 

(NO2) ஆகிய காைணிகள் கண்காணிக்கப்படுகிறது. 

ல்ன் அடிப்பலெயிக்கிவநார்கூ  காற்று தை குறியீட்டு 

எண் கணக்கிெப்பட்டு, அலவ வாரிய 

இலணயதளத்தில் சவளியிெப்படுகிறது.  

வமலும் இத்திட்ெத்திலன பிற மாவட்ெங்களிலும் 

உள்ள நகர் பகுதிகளுக்கு விரிவுபடுத்தும்                 

வலகயில், வாரியம் வமலும் எட்டு மாவட்ெங்களில் ஒரு 

ெத்திற்குமாவட்  மூன்று நிலையங்கள் என                  

தம்த்சமா  24 நிலையங்கலள தருமபுரி, கன்னியாகுமரி, 

சபைம்பலூர், சிவகங்லக, திருவாரூர், வதனி, விழுப்புைம் , 

திருவண்ணாமலை ஆகிய ல்மாவட்ெங்களி  நிறுவி, 

அக்வொபர் 2021 முதல் சசயல்படுத்தி வருகிறது.  

தற்சமயம் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் 

மாநிைத்தில் சமாத்தம் 52 நிலையங்கலள வதசிய 
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காற்று தை கண்காணிப்பு திட்ெத்தின் மூைம் 

நிறுவியுள்ளது. 

3.4.2.  சுற்றுப்புறக் காற்று தை சதாெர் கண்காணிப்பு 

நிலையங்கள் 

நகர்மயமாதலும் சதாழில் மயமாதலும் காற்றுத் 

தைத்தின் மீது வநைடியான முதன்லமயான தாக்கத்லத 

ஏற்படுத்துகின்றன. சுற்றுப்புறக் காற்றுத் தை 

கண்காணிப்லப வலுப்படுத்தவும், காற்று தைக் குறியீடு  

(Air Quality Index) நிகழ்வநை அடிப்பலெயில் கணக்கிடும் 

வலகயிலும் வாரியம் ஏற்கனவவ 34 இெங்களில் 

சதாெர் காற்று தை கண்காணிப்பு நிலையங்கலள 

அலமத்து இயக்கி வருகின்றது. இந்நிலையங்கள் 

மூைம் காற்றில் கைந்துள்ள  நுண்துகள்கள்(PM10 மற்றும் 

PM2.5), சல்பர் லெ ஆக்லைடு, லநட்ைென் லெ 

ஆக்லைடு, அவமானியா, ஓவசான், கார்பன் 

வமானாக்லைடு, சபன்சீன், சொலுவின் மற்றும் 

லசலீன் ஆகிய காைணிகள் கண்காணிக்கப்படுகிறது.  
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இவற்றில் இருந்து சபறப்படும் காற்று தை குறியீடு 

எண் (AQI), அந்தந்த நிலையங்களில் உள்ள காட்சி 

பைலகயிலும் மற்றும் வாரிய இலணயதளத்திலும் 

சவளியிெப்படுகிறது. இது தவிை வாரியத்தில் ஒரு 

நெமாடும் சதாெர் காற்று தை கண்காணிப்பு நிலையம் 

இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூைம் நகைங்களின் 

முக்கிய இெங்களில் தீபாவளி, வபாகிப்பண்டிலக 

வபான்ற விழாக்காைங்களிலும் மற்றும் சபாது மக்கள் 

புகார்கள் மற்றும் நீதிமன்ற உத்தைவுகளின்படியும் காற்று 

தை ஆய்வு வமற்சகாள்ளப்படுகிறது.  

வமலும் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் 25 

இெங்களில், புதிய சதாெர் காற்றுத் தை கண்காணிப்பு 

நிலையங்கலள 2022-23-ம் ஆண்டில் நிறுவ 

நெவடிக்லக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 

3.4.3. காற்று தைக் குறியீட்டிலன எட்ொத நகைங்கள்  

வதசிய காற்று தைக் கண்காணிப்புத் 

திட்ெத்தின்கீழ் வசகரிக்கப்பட்ெ புள்ளி விபைங்களின் 

அடிப்பலெயில், காற்றில் நுண் துகள்களின் (PM10) 
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துவீொனஅள,  நாடு முழுவதும் சமாத்தம் 132 

நகைங்களில் ஆண்டு தைக் குறியீொன 60 µg/m
3 என்ற 

அளலவ விெ அதிகமாக உள்ளதால் அவற்லறச் சைாசரி 

தைக் குறியீட்டிலன எட்ொத நகைங்கள் என ஒன்றிய 

மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் வலகப்படுத்தியுள்ளது. 

நுண்துகள்கள்,  தை நிர்ணய அளவுகலள விெ 

அதிகமாக இருப்பதற்கு வாகனப் வபாக்குவைத்து, 

சாலைகளில் புழுதி வமல் எழும்புதல், திெக் கழிவுகலள 

எரித்தல், கட்டுமானப் பணிகள் வமற்சகாள்ளுதல், 

குடியிருப்பு மற்றும் வணிக வளாகங்களில் 

பயன்படுத்தப்படும் எரி சபாருட்கள் மற்றும் 

சதாழிற்சாலைகளில் இருந்து சவளிவரும் காற்று மாசு 

ஆகியலவ காைணங்கள் ஆகும். தமிழ்நாட்டில் 

தூத்துக்குடி, திருச்சி, மதுலை மற்றும் சசன்லன 

நகைங்கள் காற்று தைக் குறியீட்டிலன எட்ொத 

நகைங்கள் வரிலசயில் அலெயாளம் காணப்பட்டுள்ளன. 

இந்நகைங்களில் காற்றுத் தைத்திலன வமம்படுத்தும் 

வலகயில் திட்ெ அறிக்லககள் தயார் சசய்யப்பட்டு 
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ஒன்றிய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் ஒப்புதல் 

சபறப்பட்டு, சதாெர்புள்ள துலறகளான சபருநகை 

சசன்லன மாநகைாட்சி, நகைாட்சி நிர்வாகம் மற்றும் 

குடிநீர் வழங்கல் துலற, சபாதுப்பணித்                   

துலற, வபாக்குவைத்துத் துலறகள் மூைம்                   

இத்திட்ெம் நலெமுலறப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. 

தைக்குறியீட்டிலன எட்ொத நகைங்கள் மற்றும்                   

பத்து ைட்சத்திற்கு வமல் மக்கள் சதாலக சகாண்ெ 

நகைங்களில் காற்றுத் தைத்திலன வமம்படுத்துவதற்கு 

ஒன்றிய அைசு, வதசிய தூய்லம காற்றுத் திட்ெத்தின் கீழ் 

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அலமப்புகளுக்கு நிதி உதவி 

வழங்கி வருகிறது. 

3.5. சுற்றுப்புற ஒலி அளவு கண்காணிப்புத் திட்ெம்  

வதசிய சுற்றுப்புற ஒலி அளவு கண்காணிப்பு 

வலளயத் திட்ெத்தின் கீழ், வதசிய மாசு கட்டுப்பாடு 

வாரியம், சசன்லன மாநகரில் அலமதிப் பகுதிகள், 

குடியிருப்புப் பகுதிகள், சதாழிைகப் பகுதிகள் 

ஆகியவற்றில் 10 இெங்களில் நிகழ்வநை சுற்றுப்புற ஒலி 
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மாசு கண்காணிப்பு நிலையங்கலள அலமத்துள்ளது. 

சசன்லனயில் எழும்பூர், தியாகைாயநகர், சபைம்பூர், 

கிண்டி, திருவல்லிக்வகணி, பள்ளிக்கைலண, 

வவளச்வசரி, வண்ணாைப்வபட்லெ, அண்ணாநகர், 

சவுகார்வபட்லெ ஆகிய இெங்களில், சுற்றுப்புற ஒலி 

அளவிலன சதாெர்ந்து கண்காணிக்கும் கருவிகலள 

சபாருத்தி, ஒலி அளவிலன பதிவு சசய்து வருகின்றது. 

இத்தகவல்கள் ஒன்றிய மாசு கட்டுப்பாடு வாரிய 

இலணயதளத்தில் பதிவவற்றம் சசய்யப்படுகின்றன.  

4.0. கழிவு வமைாண்லம கண்காணிப்பு 

4.1. மருத்துவக் கழிவு வமைாண்லம 

  

மனிதர்கள் மற்றும் விைங்குகளின் வநாய் 

அறிவதற்கான பரிவசாதலனயின் வபாது சவளிப்படும் 

கழிவுகள், சிகிச்லச மற்றும் தடுப்பூசி அதன் சதாெர்பான 

ஆைாய்ச்சி நெவடிக்லகயின் வபாது சவளிவயறும் 

கழிவுகள், உயிரியல் ஆய்வகங்களில் தயாரிப்பு அல்ைது 

பரிவசாதலனயில் சவளிவயற்றப்படும் கழிவுகள் 

ஆகியலவ மருத்துவக் கழிவுகள் ஆகும்.  
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மருத்துவக்கழிவு வமைாண்லம விதிகள், 2016-ன் படி, 

மருத்துவக் கழிவுகலள பாதுகாப்பான முலறயில் 

வசகரித்து, சுத்திகரிப்பு சசய்து அகற்றுவது, மருத்துவக் 

கழிவுகலள உற்பத்தி சசய்வவார் மற்றும் 

அனுமதிக்கப்பட்ெ சபாது மருத்துவக்கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிலையத்திலன நெத்துவவார் ஆகிவயாரின் 

சபாறுப்பாகும். மருத்துவமலனகள் மற்றும் சபாது 

மருத்துவக்கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையங்களுக்கு 

இலணய வழி மூைம் வாரியம் ஏற்பாலண 

வழங்குகிறது, வமலும் வாரியம் இவ்விதிகளின் படி 

பல்வவறு வலையலறகலளக் கலெபிடிப்பலத 

கண்காணிக்கிறது. இவ்விதிகள் 

சசயல்படுத்தப்படுவலதக் கண்காணிக்க, அைசு, மாநிை 

அளவில் ஆவைாசலனக் குழு ஒன்லறயும் 

அலமத்துள்ளது. 

தமிழ்நாட்டில், இது வலை 26,827 படுக்லக 

மற்றும் படுக்லகயில்ைா தனியார் மற்றும் அைசு 

மருத்துவமலனகளுக்கும், கால்நலெ நிறுவனங்கள், 
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வநாய்குறி ஆய்வகங்கள் (Pathological Labs), இைத்த 

வசமிப்பு வங்கிகள் மற்றும் ஆைாய்ச்சி நிறுவனங்களுக்கு 

வாரியம், மருத்துவக்கழிவு வமைாண்லம விதிகள், 

2016-ன் படி ஏற்பாலண வழங்கியுள்ளது. 

இவ்வவற்பானது இலசவாலண முடிவலெயும் காைம் 

வலை வழங்கப்படுகிறது. 

4.1.1.  சபாது மருத்துவக் கழிவு சுத்திகரிப்பு வசதிகள்  

சபாது மருத்துவக் கழிவு சுத்திகரிப்பு அலமப்புகள் 

மருத்துவக் கழிவுகலள வசகரித்தல், சகாண்டு 

சசல்லுதல், சுத்திகரிப்பு மற்றும் அறிவியல் முலறயில் 

அகற்றுவதற்காக சசயல்படுகின்றன. 2020ஆம் 

ஆண்டில் மாநிைத்தில் மருத்துவக் கழிவுகளின் தினசரி 

சைாசரி உற்பத்தி 36 ென்களாக இருந்தது. தமிழகத்தில் 

10 சபாது மருத்துவக் கழிவு சுத்திகரிப்பு அலமப்புகள் 

சசயல்பாட்டில் உள்ளன. 10 சபாது மருத்துவ கழிவு 

சுத்திகரிப்பு அலமப்புகளின் நாள் ஒன்றிற்கான சமாத்த 

நிறுவப்பட்ெ திறன் 90.35 ென்களாகும் (நாள் 
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ஒன்றிற்கான திறன் எரிப்பான் 56.5 ென், கிருமிகள் 

அழிப்பான் 33.85 ென்).  

4.1.2. வகாவிட்-19 மருத்துவக் கழிவு வமைாண்லம 

மருத்துவமலனகள், தனிலமப்படுத்தப்பட்ெ 

முகாம்கள், வீடுகள் / வீட்டு பைாமரிப்பு வசதிகள், 

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளில் 

உருவாகும் வகாவிட்-19 பாதிக்கப்பட்ெ வநாயாளிகளின் 

மருத்துவக் கழிவுகள் றியஒன்  மாசு கட்டுப்பாடு 

வாரியத்தின் சநறிமுலறகளின்படி, இயக்கத்திலுள்ள 

10 சபாது மருத்துவக்கழிவுகள் சுத்திகரிப்பு 

நிறுவனங்களால் முலறயாக வசகரித்து, சுத்திகரித்து 

அகற்றப்படுகின்றன. ஒன்றிய மாசு கட்டுப்பாடு 

வாரியத்தின் வகாவிட்-19 மருத்துவக் கழிவு 

வமைாண்லமக்கான திருத்தப்பட்ெ வழிகாட்டுதல்களின் 

படி, தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம், அதிகளவில் 

உருவாகும் வகாவிட்– 19 மருத்துவக் கழிவுகலளக் 

லகயாள்வதற்காக, அலனத்து சபாது மருத்துவ சுகாதாை 
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நிலையங்களும் அதிக வநைம் சசயல்பெ 

அறிவுறுத்தியுள்ளது.   

வமலும், ஒன்றிய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் 

வழிகாட்டுதல்களின் படி, வகாவிட்–19 மருத்துவக் 

கழிவுகலள எரிப்பதற்கு கும்மிடிப்பூண்டியில் 

அலமந்துள்ள தீங்கு விலளவிக்கும் கழிவு 

வமைாண்லம அலமப்பிலுள்ள எரிப்பாலனப் 

பயன்படுத்துவதற்கு தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் 

அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

நாள்வதாறும் வசகரித்து அகற்றப்படும்            

வகாவிட்-19 மருத்துவக் கழிவுகளின் விவைங்கள் 

வாரியத்தின் இலணயதளத்தில் பதிவவற்றம் 

சசய்யப்படுகிறது.  ெனவரி 2021 முதல் ெனவரி 2022 

வலை, சைாசரியாக தினசரி வகாவிட்-19 மருத்துவக் 

கழிவுகளின் உற்பத்தி அளவு 9.5 ென்களாகும்.   

4.2. திெக்கழிவு வமைாண்லம  

 வீடுகள், வணிக நிறுவனங்கள்                               

மற்றும் சதாழிற்சாலைகளின் நெவடிக்லககளால் 
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உருவாகின்ற மக்கும் மற்றும் மக்காத கழிவுகள் 

திெக்கழிவு ங்கும்ெகளில் அ .  திெக்கழிவு வமைாண்லம 

விதிகள், திெக்கழிவுகலள வசகரித்தல், சுத்திகரித்தல் 

மற்றும் சவளிவயற்றுதல் ஆகியவற்றில் உள்ளாட்சி 

அலமப்புகளுக்கு உள்ள சபாறுப்பிலன 

வலையறுத்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மாநகைாட்சிகள், 

நகைாட்சிகள் மற்றும் வபரூைாட்சிகளில் நாசளான்றிற்கு 

5 ென்களுக்கு வமல் திெக்கழிவுகலள உற்பத்தி 

சசய்யும் சமாத்தம் 219 உள்ளாட்சி அலமப்புகளுக்கு 

திெக்கழிவு வமைாண்லம விதிகளின்படி லணஏற்பா  

வழங்கியுள்ளது.    

நகைாட்சியின் திெக்கழிவுகள் நீர்நிலைகளின் 

அருகில் சகாட்ெப்படுவலத தடுக்கும் சபாருட்டு, 

தலைலமச் சசயைாளர், கூடுதல் தலைலமச் 

சசயைாளர், சுற்றுச்சூழல், காைநிலை மாற்றம் மற்றும் 

வனத்துலற, கூடுதல் தலைலமச் சசயைாளர், நகைாட்சி 

நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துலற, முதன்லமச் 

சசயைாளர், ஊைக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித் துலற 
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ஆகிவயார் திெக்கழிவு வமைாண்லம விதிகள், 2016 

சசயல்படுத்துப்படுவலத தனிப்பட்ெ விதத்தில் 

மதிப்பாய்வு சசய்து, மாநிைத்தில் திறம்பெ 

நலெமுலறப்படுத்துவதற்கான சசயல் திட்ெத்லத 

சமர்ப்பிக்குமாறு, மாண்புமிகு வதசிய பசுலமத் தீர்ப்பாயம், 

வழக்கு எண்.95/2021 மற்றும் 30/2020-இல் தனது 

31.03.2022 வததியிட்ெ ஆலணயில் உத்தைவிெப் 

பட்டுள்ளது.  

திெக்கழிவுகள் நீர் நிலைகளில் 

சகாட்ெப்படுவலத தடுக்கவும், இதன் கண்காணிப்லப 

தீவிைப்படுத்தவும் சசன்லன, வவலூர் மற்றும் வசைம் 

ஆகிய மாவட்ெங்களில் பறக்கும் பலெகள் 

அலமக்கப்பட்டுள்ளன.  

4.2.1. குப்லப கிெங்குகளில் உயிரி நிைப்பைப்பு 

மீட்செடுத்தல் 

உள்ளாட்சி அலமப்புகள் சநடுங்காை குப்லப 

கிெங்குகளில் உயிரி நிைப்பைப்பு மீட்செடுத்தல் 

நெவடிக்லககலள வமற்சகாண்டு நிைங்கலள 
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மீட்செடுக்க வவண்டும் என்று திெக்கழிவு 

வமைாண்லம விதிகள் வலியுறுத்துகின்றன. இதன்படி, 

உள்ளாட்சி அலமப்புகளால் தமிழகத்தில் 144 

சநடுங்காை குப்லபக் கிெங்குகளில், குப்லபக் 

கழிவுகலள அகற்றும் பணிகள் வமற்சகாள்ளப்பட்டு. 

அதில் 49 இெங்களில் பணிகள் நிலறவலெந்துள்ளன. 

எஞ்சியுள்ள 95 இெங்களில் பணிகள் நலெசபற்று 

வருகின்றன.  

 

 4.3. சநகிழி கழிவு வமைாண்லம  

 ம்ருது வகரித்அதி  நகைமயமாக்கல், மக்கள் 

சதாலக சபருக்கம் மற்றும் சதாழிற்துலற வளர்ச்சி 

வபான்ற காைணிகளால் சநகிழி கழிவுகளின் உற்பத்தி 

அதிகரித்து வருகின்றன, 2020-21 ஆம் ஆண்டு 

அறிக்லகயின் படி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள 21 

மாநகைாட்சிகள், 138 நகைாட்சிகள் மற்றும் 505 

வபரூைாட்சிகளிலிருந்து நாசளான்றுக்கு உருவான 

சநகிழி கழிவுகள் சுமார் 1178 ென்கள் ஆகும். சநகிழி 

கழிவுகள் உள்ளாட்சி அலமப்புகள் மூைம் 
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வசகரிக்கப்பட்டு பிரிக்கப்படுகிறது. மறுசுழற்சி 

சசய்யக்கூடிய கழிவுகள் மறுசுழற்சி சசய்யும்   

சதாழிற்சாலைகளுக்கு விற்பலன சசய்வதற்கும், 

மறுசுழற்சி சசய்ய இயைாத கழிவுகள் சிசமண்ட் 

சதாழிற்சாலைகளில் மூைப் சபாருளுென் வசர்த்து 

எரிப்பதற்கும் அனுப்பப்படுகின்றன. 

 சநகிழி கழிவு வமைாண்லம விதிகளின்படி, 

வாரியம் 29 மக்கும் தன்லமயுலெய சநகிழி 

சபாருட்கள் உற்பத்தி சசய்யும் 

சதாழிற்சாலைகளுக்கும், 230 சநகிழி கழிவு 

மறுசுழற்சி சசய்யும் சதாழிற்சாலைகளுக்கும், 

ஏற்பாலண வழங்கியுள்ளது.  

4.3.1. ஒரு முலற பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு தூக்கி 

எறியப்படும் சநகிழி சபாருட்கள் மீதான தலெ 
  

தமிழக அைசு, 25.06.2018 நாளிட்ெ சுற்றுச்சூழல் 

மற்றும் வனத்துலறயின் அைசாலண எண் 84-ல், 

ஒருமுலற பயன்படுத்தி தூக்கி எறியப்படும் சிை வலக 

சநகிழி சபாருட்கலள தடிமன் வலைமுலறயின்றி 
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பயன்படுத்த தலெ அறிவித்தது.  இத்தலெயானது 

01.01.2019 முதல் நலெமுலறயிலுள்ளது. 

4.3.2. சநகிழி தலெ ஆலணயிலன 

நலெமுலறப்படுத்துதல் 

தலெ ஆலணலய ம்பெதிற த்  சசயல்படுத்த, 

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் மற்ற துலறகளுென் 

ஒருங்கிலணந்து, மண்ெை அளவிைான விழிப்புணர்வு 

நிகழ்ச்சிகள், மாவட்ெ சுற்றுச்சூழல் குழுக் கூட்ெங்கள், 

மாவட்ெந்வதாறும் சபருந்திைள் விழிப்புணர்வுப் 

வபைணிகள், சமூக ஊெகங்கள் மூைமாக விழிப்புணர்வு, 

தமிழகத்தில் வதசிய சநடுஞ்சாலைகளில் உள்ள 

சுங்கச்சாவடிகளில் அறிவிப்புப் பதாலககள் அலமத்தல் 

முதலிய நெவடிக்லககலள டுள்ளதுண்சகாவமற் . 

4.3.3.  சநகிழி தலெ மீதான அமைாக்கம் 

சநய்யப்பொத லகப் லபகள், சநகிழி லகப் 

லபகள், தண்ணீர்ப் லபகள் வபான்ற தலெ சசய்யப்பட்ெ 

சநகிழி உற்பத்திப் சபாருட்கலளத் தயாரிப்பதில் 

ஈடுபட்ெ 170 சதாழிற்சாலைகலள (ெனவரி 2019 
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முதல் மார்ச் 2022 வலை) மூெவும் அவற்றின் மின் 

இலணப்புகலளத் துண்டிக்கவும் ஆலணகள் 

வழங்கப்பட்ென. 

சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதில் சபாதுமக்களின் 

பங்களிப்பாக அவர்களின் ஒத்துலழப்லப நாெவும், 

சட்ெப்படி தலெசசய்யப்பட்ெ சநகிழி உற்பத்திச் 

சாலைகள் பற்றிய தகவல்    அளிப்வபாருக்கு சவகுமதி 

அளிக்கவும், அந்தந்த அதிகாை எல்லைக்குட்பட்ெ 

மாவட்ெ சுற்றுச்சூழல் சபாறியாளர்களுக்கு வாரிய 

மின்னஞ்சல் / கடிதம் / சதாலைவபசி அலழப்புகள் / 

புைனம் (Whatsapp) வாயிைாகத் தகவல் சதரிவிக்கைாம் 

என்று தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் 23.11.2021 

அன்று ஒரு சசய்திக்குறிப்லப சவளியிட்டுள்ளது, 

சபாதுமக்களிெம் இருந்து சபறப்பட்ெ தகவல்களின் 

அடிப்பலெயில் தலெ சசய்யப்பட்ெ சநகிழி 

சபாருட்கலள உற்பத்தி சசய்த 53 சநகிழி 

சதாழிற்சாலைகள் கண்ெறியப்பட்டு வாரியத்தால் 

மூெப்பட்ென. 
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ெனவரி 2019 முதல் மார்ச் 2022 வலை, நகர்ப்புற 

உள்ளாட்சி அலமப்புகளால் மாநிைம் முழுவதும் சதாெர் 

வசாதலனகள் நெத்தப்பட்டு 1682 ென் 

தலெசசய்யப்பட்ெ ஒரு முலற பயன்பாட்டிற்கு பிறகு 

தூக்கி எறியப்படும் சநகிழி சபாருட்கள் பறிமுதல் 

சசய்யப்பட்டு, ரூ.1041 ைட்சம் பைாதக்அ  கட்ெணமும் 

விதிக்கப்பட்ெது. 

4.3.4. சநகிழி தலெ குறித்த விழிப்புணர்வு 

நெவடிக்லககள் 

சிறப்பு வாை சகாண்ொட்ெங்கள் 

2022 ஆம் ஆண்லெ 75-ஆவது சுதந்திை தின 

ஆண்ொகக் குறிக்கும், சிறப்பு வாை (2021 அக்வொபர் 04 

முதல் 10 வலை) சகாண்ொட்ெங்கலளக் கருத்தில் 

சகாண்டு, 2022ஆம் ஆண்டிற்குள் ஒருமுலற 

மட்டுவம பயன்படுத்தும் சநகிழிலய ஒழிக்க, வாரியம் 

பின்வரும் நெவடிக்லககலள எடுத்துள்ளது:- 

• தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம், ஒரு 

முலற பயன்பாட்டிற்கு பிறகு தூக்கி 

எறியப்படும் சநகிழிலய படிப்படியாக 
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நீக்குவது குறித்த விளம்பைம் மற்றும் 

விழிப்புணர்லவ உருவாக்கும் சசய்திகலள 

வாரிய இலணயதளத்தில் பதிவவற்றியுள்ளது 

(https://tnpcb.gov.in) 

• வாரிய இலணயத்தின் முகப்புப் பக்கத்தில், 

ஒருமுலற பயன்படுத்தும் சநகிழிலயப் 

பயன்படுத்துவலத நிறுத்தவும், 

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த சபாருட்கலளப் 

பயன்படுத்தவும் சபாது அறிவிப்பு 

(சபாதுமக்களுக்கு வவண்டுவகாள்) 

சவளியிெப்பட்டுள்ளது (https://tnpcb.gov.in)  

• 1000க்கும் வமற்பட்ெ சுவசைாட்டிகள் மாநிைம் 

முழுவதும் உள்ள மாவட்ெ ஆட்சியர் 

அலுவைகங்கள், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு 

வாரிய மாவட்ெ அலுவைகங்கள், அைசு 

அலுவைகங்கள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள் 

மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் 

வபான்றவற்றில் ஒட்ெப்பட்டுள்ளன. 
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• அலனத்து மாவட்ெங்களிலும் உள்ள 

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரிய  

அதிகாரிகளால், மாவட்ெ நிர்வாகத்துென் 

இலணந்து தலெ சசய்யப்பட்ெ சநகிழி 

சபாருட்கள், அதன் தீலமகள் மற்றும் தலெ 

சசய்யப்பட்ெ சநகிழிக்கான மாற்றுகள் 

குறித்த சுற்றறிக்லககள் / அறிவிப்புகள் / 

துண்ெறிக்லககள் சபாதுமக்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

• ஒருமுலற பயன்படுத்தும் சநகிழியின் 

தீலமகள், ஒரு முலற பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு 

தூக்கி எறியும் சநகிழி சபாருட்கள் மீதான 

தலெலய அமல்படுத்துவதற்கான 

அைசாங்கத்தின் முயற்சிகள் மற்றும் அலத 

அகற்ற மக்களின் ஒத்துலழப்லபயும் 

ஆதைலவயும் வகாரி தமிழ்நாடு மாசு 

கட்டுப்பாடு வாரியம் சசய்திக் குறிப்பிலன 

சவளியிட்ெது. 



161 

 

• தலெசசய்யப்பட்ெ சநகிழி சபாருட்கலள 

வசமித்தல், விநிவயாகம், சகாண்டு சசல்லுதல், 

விற்பலன மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்லறத் 

தடுப்பலத உறுதிசசய்யும் சபாறுப்பில் உள்ள 

மாவட்ெ ஆட்சியர்களுென் ஒருங்கிலணந்து 

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் 

அலனத்து மாவட்ெ அதிகாரிகளும் டிசம்பர் 

2021 இைண்ொவது வாைத்தில் விழிப்புணர்வுப் 

பைப்புலைலய வமற்சகாண்ெனர். பல்வவறு 

மாவட்ெங்களில் வமற்சகாள்ளப்பட்ெ 

விழிப்புணர்வு பிைச்சாைமானது, வாகன 

பிைச்சாைம், சபாதுமக்களுக்கு துண்டு 

பிைசுைங்கள் விநிவயாகம், மருத்துவமலனகள், 

உணவகங்கள், சதாழிற்வபட்லெகள், வணிக 

வளாகங்கள், வபருந்து நிலையம், ையில் 

நிலையம், திலையைங்குகள் வபான்ற மக்கள் 

கூடும் பகுதிகளில் சுவசைாட்டிகள் 

காட்சிப்படுத்துதல் வபான்றலவ 
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வமற்சகாள்ளப்பட்ென. தமிழகத்தின் 

ஒவ்சவாரு மாவட்ெத்திலும் தமிழ்நாடு மாசு 

கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் மூைம் 

வமற்சகாள்ளப்பட்ெ விழிப்புணர்வு பிைச்சாைம் 

குறித்த சதாகுப்பு நூல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

4.3.5. மக்கள் பிைச்சாைத்லத சசயல்படுத்துதல் (மீண்டும் 

மஞ்சப்லப பிைச்சாைம்) 

தமிழ்நாடு அைசு மாசுபாட்லெ எதிர்த்துப் 

வபாைாடுவதற்கும், ஒருமுலற பயன்படுத்தும் சநகிழிலய 

ஒழிப்பதற்கும், 27.11.2021-ம் வததியிட்ெ சுற்றுச்சூழல், 

காைநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துலறயின் 

அைசாலண எண். 116-ல், பின்வரும் நான்கு 

சசயல்திட்ெங்கலள அறிவித்துள்ளது:- 

➢ மக்களிலெவய தாக்கம் ஏற்படுத்தும் மற்றும் 

புதுலமயான தகவல்சதாெர்பு வழிமுலறகள் 

மூைம் க்குசநகிழி  எதிைான மக்கள் 

இயக்கத்லத ஆதரி தல்த் . 

➢ மாநிைம் முழுவதும் சநகிழி தலெலய 
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அமல்படுத்துவது குறித்து பயனுள்ள 

கண்காணிப்பு மற்றும் 

அறிக்லகயிெலுக்கான கட்ெலமப்லப 

வடிவலமத்தல். 

➢ பல்வவறு பயன்பாட்ொளர்களுென் 

ஒருங்கிலணந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த 

நிலைத்தகு மாற்று சபாருட்கலள 

வடிவலமத்து பிைபைப்படுத்துதல்.  

➢ பயிைைங்குகள், கருத்தைங்குகள் மற்றும் 

அறிவுப் பகிர்வு மூைம்  சார்ந்த சநகிழி

க மாற்றாருட்களுக்குசபா  சுற்றுச்சூழலுக்கு 

உகந்த சபாருட்கலள சபரிய அளவில் 

யாரிப்பதற்கானத  சதாழிற்சாலைகள், குறு, 

சிறு மற்றும் நடுத்தை நிறுவனங்கள் மற்றும் 

பிற சநகிழி பயன்பாட்ொளர்களுென் 

இலணந்து சசயல்படுதல். 
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4.3.6. மாநிை அளவில் மீண்டும் மஞ்சப்லப பிைச்சாைம் 

மஞ்சப்லப பிைாச்சாைத்தின் வநாக்கமானது சபாது 

மக்களிலெவய ஒருமுலற பயன்படுத்தி தூக்கி எறியும் 

தலெ சசய்யப்பட்ெ சநகிழி பயன்பாட்லெ நீக்குவது 

குறித்த விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்தி சூழலுக்கு உகந்த 

மஞ்சப்லப வபான்ற மாற்றுப் சபாருட்கலள மீண்டும் 

உபவயாகத்திற்கு சகாண்டு வருவதாகும். 

ஒருமுலற பயன்படுத்தி தூக்கி எறியும் 

சநகிழியால் ஏற்படும் மாசுபாட்லெத் தடுக்கவும், 

பாைம்பரிய துணிப் லபகலள பயன்படுத்தவும் மாண்புமிகு 

தமிழ்நாடு முதைலமச்சர் அவர்கள் 23.12.2021 அன்று 

“மீண்டும் மஞ்சப்லப” என்ற மாசபரும் பிைச்சாை 

நிகழ்விலன சசன்லன வசப்பாக்கத்தில் உள்ள 

கலைவாணர் அைங்கில் சதாெங்கி லவத்தார். வமலும் 

சநகிழி சபாருட்களுக்கு மாற்றாக சுற்றுச்சூழலுக்கு 

உகந்த வாலழயிலை, பாக்கு மட்லெ, சநல் உமி, 

சணல், களிமண் மற்றும் பலன ஓலையால் 

தயாரிக்கப்பட்ெ சபாருட்கள் மற்றும் மக்கும் 
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தன்லமயுள்ள சநகிழி லபகள், துணியாைான விளம்பை 

பதாலககள் மற்றும் அவற்லற தயாரிப்பதற்கான 

இயந்திைங்கலள காட்சிப்படுத்தும் அைங்குகலளயும், 

தயாரிப்பாளர்களின் கூடுதல் சபாறுப்பு முயற்சிகள் 

சார்ந்த சசயல்விளக்க அைங்கத்திலனயும் மாண்புமிகு 

முதைலமச்சர் அவர்கள் திறந்து லவத்தார். சநகிழி 

பயன்பாட்டின் தீய விலளவுகலள விளக்கும் குறும்பெம் 

திலையிெப்பட்டு மக்கள் பாைம்பரிய துணிப்லபகலள 

(மஞ்சப்லப) பயன்படுத்துமாறும், ஒருமுலற 

பயன்படுத்தும் சநகிழி சபாருள்கலளத் தவிர்க்குமாறும் 

வகட்டுக் சகாள்ளப்பட்ெனர். 

4.3.7. மாவட்ெ அளவில் மீண்டும் மஞ்சப்லப பைப்புலை 

தூக்கி எறியப்படும் சநகிழிக்கு எதிைான மக்கள் 

இயக்கத்லத உருவாக்க, “மீண்டும் மஞ்சப்லப” 

பைப்புலை, தமிழகத்தின் அலனத்து மாவட்ெங்களிலும், 

வியாபாரிகள் சங்கம், வணிகர் சங்கம், சமூகக் கழகங்கள், 

குடிமக்கள் அலமப்புகள், உள்ளாட்சி அலமப்புகள், 

பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் சதாழிற்சாலைகள் எனப் 
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பல்வவறு துலறகலளச் வசர்ந்த அலனவலையும் 

உள்ளெக்கி, மாவட்ெ அளவில் நெத்தப்படுகிறது. 

 

4.3.8. மீண்டும் மஞ்சப்லப விழிப்புணர்வு 

நெவடிக்லககள் 

• சபாதுமக்களிலெவய சபரும் விழிப்புணர்லவ 

ஏற்படுத்தும் வலகயில் பிைபை நடிகர் 

வதான்றும் விளம்பைம் மற்றும் குறும்பெம் 

பகுதி I & II தயாரிக்கப்பட்ெது. 

• மாநிைம் முழுவதும் உள்ள முன்னணி தமிழ் 

மற்றும் ஆங்கிை நாளிதழ்களில் "மீண்டும் 

மஞ்சப்லப" பிைச்சாைம் சதாெங்குவது குறித்த 

விளம்பைங்களுென் சபருமளவிைான 

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்ெது. 

• பிைச்சாைம் சதாெங்குவதற்கு ஒரு வாைத்திற்கு 

முன்பு முன்னணி சதாலைக்காட்சிகளில் 

விளம்பைப் பெம் சவளியிெப்பட்ெது 

• 23.12.2021 முதல் முன்னணி 

சதாலைக்காட்சிகளில் குறும்பெமான பகுதி-1 

சவளியாகி சதாெர்ந்து ஒளிபைப்பப்பட்ெது. 
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• மஞ்சப்லபயின் பயன்பாடு குறித்த 

விழிப்புணர்வின் முன்வனற்றத்லத வமைாய்வு 

சசய்வதற்காக சபாங்கலுக்கு பிறகு 

குறும்பெம் பகுதி-2 சவளியிெப்பட்ெது. 

• மாநிை அளவிைான பிைச்சாைத்தின் வபாது 

சுமார் 3000 மஞ்சப்லபகள் 

பத்திரிலகயாளர்கள் மற்றும் 

பங்வகற்பாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ென. 

• துணிப் லபகலளப் பயன்படுத்துவது மற்றும் 

ஒருமுலற பயன்படுத்தும் சநகிழிகளுக்கு 

மாற்று சபாருட்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு 

சதாெர்பான ஒலி வடிவ சசய்திகள் பண்பலை 

வாசனாலிகள் மூைம் 23.12.2021 முதல் 

சதாெர்ந்து ஒலிபைப்பப்பட்ெது.  

• துணிப்லபகலள பயன்படுத்துதல் / ஒருமுலற 

பயன்படுத்தும் சநகிழிக்கு மாற்று 

சபாருட்கலள பயன்படுத்துதல் குறித்த 

சபரும் விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்து முன்னவை 
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இலளஞர்களிலெவய “மீண்டும் மஞ்சப்லப” 

என்ற சமூக ஊெகப் பிைச்சாைம் - வபஸ்புக், 

இன்ஸ்ொகிைாம், ட்விட்ெர் மற்றும் 

லிங்க்டுஇன் மூைம் வமற்சகாள்ளப்பட்ெது. 

• “மீண்டும் மஞ்சப்லப” என்ற சிறப்புப் பக்கம் 

வபஸ்புக், இன்ஸ்ொகிைாம், டிவிட்ெர்                  

மற்றும் லிங்க்டுஇன் ஆகியவற்றில் 

உருவாக்கப்பட்ெது. 

4.3.9.  மாநிை அளவிைான சிறப்புப் பணி குழு 

ஒருமுலற பயன்படுத்தும் சநகிழி சபாருட்கள் 

மீதான தலெலய நலெமுலறப்படுத்துவலதக் 

கண்காணிப்பதற்காக, 07.02.2022 நாளிட்ெ 

சுற்றுச்சூழல், காைநிலை மாற்றம் மற்றும் 

வனத்துலறயின் அைசாலண எண்.   25-ன்படி அைசு 

மாநிை அளவிைான சிறப்புப் பணிக்குழுலவ, தலைலமச் 

சசயைர் தலைலமயிலும், மாவட்ெ அளவிைான 

பணிக்குழுலவ மாவட்ெ ஆட்சியர் தலைலமயிலும் 

மற்றும் சசன்லன சபருநகை மாநகைாட்சிப் பகுதிக்கான 
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பணிக்குழுலவ ஆலணயர் தலைலமயிலும் 

அலமத்துள்ளது. மாநிை அளவிைான சிறப்புப் 

பணிக்குழுவின் முதல் கூட்ெம் 05.03.2022 அன்று 

நலெசபற்றது. தமிழகம் முழுவதும் மாசபரும் 

சவற்றிலய அலெவதற்கான முன்முயற்சிகலள 

வமற்சகாள்ள அலனத்து சம்பந்தப்பட்ெ துலறகளும் 

சீரிய நெவடிக்லக எடுக்க வகட்டுக் 

சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

4.3.10. தலெ சசய்யப்பட்ெ ஒருமுலற பயன்படுத்தும் 
சநகிழிலய ஒழிப்பதற்கான மாநிை சசயல் திட்ெம் 

தலெசசய்யப்பட்ெ ஒருமுலற பயன்படுத்தும் 

சநகிழிலய ஒழிப்பதற்கும், திருத்தப்பட்ெ சநகிழி கழிவு 

வமைாண்லம விதிகள், 2016-ன் கீழ் நெவடிக்லககலள 

சசயல்படுத்துவதற்கும் மாநிை சசயல் திட்ெம் 

தயாரிக்கப்பட்டு ஒன்றிய அைசின் சுற்றுச்சூழல், வனம் 

மற்றும் காைநிலை மாற்ற அலமச்சகத்திற்கு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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4.4.  கட்டுமானம் மற்றும் இடிமான கழிவு வமைாண்லம 

கட்டுமானம் மற்றும் இடிமான (C&D) கழிவுகள், 

மறுசுழற்சி மதிப்லபக் சகாண்ெ கான்கிரீட், பிளாஸ்ெர், 

உவைாகம், மைம், சநகிழி வபான்ற மக்காத 

சபாருட்கலளக் சகாண்டுள்ளது. கட்டுமானம் மற்றும் 

இடிமான கழிவு வமைாண்லம விதிகள், உள்ளாட்சி 

அலமப்புகள், கட்டுமான மற்றும் இடிமான கழிவுகலள 

முலறயான வமைாண்லமலய உறுதி சசய்ய வவண்டும் 

என கூறுகிறது. சசன்லன, மதுலை, வகாயம்புத்தூர், 

திருச்சிைாப்பள்ளி மற்றும் திருப்பூர் வபான்ற சபரிய 

மாநகைாட்சிகள் இத்தலகய சசயைாக்க வசதிகலள 

அலமக்க முன்வந்துள்ளன. சசன்லன சபருநகை 

மாநகைாட்சியில், சகாடுங்லகயூர் மற்றும் சபருங்குடி 

குப்லப கிெங்கில் நாசளான்றிற்கு தைா 400 ென் திறன் 

சகாண்ெ இைண்டு அலமப்புகள் சசயல்பட்டு 

வருகின்றன. சசன்லன சபருநகை மாநகைாட்சி, 

கட்டுமானம் மற்றும் இடிமானக் கழிவுகலளப் 
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சபறுவதற்காக 15 மண்ெைங்களில் வசகரிப்பு 

லமயங்கலள நிறுவியுள்ளது. 

4.5. மின் கழிவு வமைாண்லம 

மின் கழிவு வமைாண்லம விதிகள், 2016-ன் படி, 

நீட்டிக்கப்பட்ெ உற்பத்தியாளர் சபாறுப்பு (Extended 

Producer Responsibility)-ன் கீழ், மின் மற்றும் மின்னணு 

உபகைணங்களின் உற்பத்தியாளர்கள் தங்கள் 

தயாரிப்புகளின் பயன்பாட்டிற்கு பிறகு உருவாகும் 

மின்கழிவுகலள வசகரித்து அனுப்புவதற்கு 

சபாறுப்பாவார்கள். மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம், 

உற்பத்தியாளருக்கு நீட்டிக்கப்பட்ெ உற்பத்தியாளர் 

சபாறுப்புக்கான அங்கீகாைத்லத வழங்குகிறது மற்றும் 

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் மின் கழிவு 

வமைாண்லம விதிகள், 2016-ன் விதிகலள 

நலெமுலறபடுத்துகின்றது. தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு 

வாரியம் உற்பத்தியாளர்கள், அகற்றுபவர்கள், மறுசுழற்சி 

சசய்பவர்கள் மற்றும் புதுப்பிப்பவர்கள் ஆகிவயாருக்கு 
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அங்கீகாைத்லத வழங்கி அலத தங்கள் வலைதளத்தில் 

பதிவவற்றம் சசய்கிறது. 

சசன்லனயில் உள்ள வதசிய உற்பத்தித்திறன் 

கவுன்சில் (NPC) தமிழ்நாட்டில் மின்னணுக் கழிவுக் 

கண்டுபிடிப்லப வமற்சகாண்டு மாநிைத்தில் உள்ள 

உற்பத்தியாளர்கள், அகற்றுபவர்கள், மறுசுழற்சி 

சசய்பவர்கள் மற்றும் புதுப்பிப்பவர்களின் பட்டியலை 

சமர்ப்பித்தது. 

சசன்லனயில் உள்ள வதசிய உற்பத்தித் திறன் 

கவுன்சில் (NPC), தமிழக்கத்தில் மின் கழிவுகள் 

உற்பத்தியின் அளவு குறித்து வமற்சகாண்ெ 

ஆய்வறிக்லகயில் 2020-ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு 

முழுவதிலும் உள்ள சமாத்த மின் கழிவுகளின் அளவு 

எலெயின் அடிப்பலெயில் 4,00,482 சமட்ரிக் ென்னாக 

உள்ளது. இந்த கழிவுகள் 2030-ஆம் ஆண்டில், 

5,78,356 சமட்ரிக் ென்னாக உயரும் என்றும் 

மதிப்பிெப்பட்டுள்ளது. 
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சமாத்த (Stake Holders) பங்குதாைர்கள் 8831 

(மின்னணு சாதன உற்பத்தியாளர்கள், 

விற்பலனயாளர்கள், மின்னணு சாதன உதிரிப் 

சபாருட்கள் தயாரிப்வபார், சமாத்த நுகர்வவார்கள், 

பழுதுபட்ெ மின்னணு சாதனங்கள் புதுப்பிப்பவர்கள், 

வசகரிப்பு லமயங்கள் மற்றும் மறுசுழற்சி சசய்பவர்கள்), 

அலெயாளம் காணப்பட்டு பட்டியல் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. பட்டியலில் குறிப்பிெப்பட்ெ 

அலனத்து பங்குதாைர்கலளயும் வாரியத்தின் 

வலையலறக்குள் சகாண்டு வந்து அலனத்து 

மின்னணு கழிவுகலள விஞ்ஞான முலறயில் 

சுத்திகரித்து அகற்றுவதற்கான நெவடிக்லக 

எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 

4.6.  தீங்கு விலளவிக்கும் கழிவுகள் வமைாண்லம 

தீங்கு விலளவிக்கும் மற்றும் இதை கழிவுகள் 

(வமைாண்லம மற்றும் எல்லை கெந்து சகாண்டு 

சசல்லுதல்) விதிகள், 2016-ன் கீழ் உள்ள பிரிவுகளின் 

அடிப்பலெயில் தீங்கு விலளவிக்கும் கழிவுகள் 
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வமைாண்லம சசய்யப்பட்டு வருகிறது. 2020-2021-ம் 

ஆண்டில் உற்பத்தியான 7.95 இைட்சம் ென் தீங்கு 

விலளவிக்கும் கழிவுகளில், 0.85 இைட்சம் ென் 

(10.69%) கழிவுகள் நிைத்தில் பாதுகாப்பாக 

சகாட்ெப்பெக்கூடிய கழிவுகளாகவும், 1.24 இைட்சம் 

ென் (15.59%) கழிவுகள் மறுசுழற்சி 

சசய்யப்படுபலவயாகவும், 5.76 இைட்சம் ென் (72.52%) 

பயன்படுத்தக் கூடியலவயாகவும் மற்றும் 0.095 

இைட்சம் ென் (1.19%) கழிவுகள் எரிப்பான்                    

மூைமாக எரிக்கப்படுபலவயாகவும் அலமந்துள்ளன. 

தீங்கு விலளவிக்கும் கழிவுப் சபாருட்கலளச் 

சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்தவித பாதிப்புமின்றி விஞ்ஞான 

முலறயில் பாதுகாப்பாக லகயாளுவதற்கு தகுந்த 

வமைாண்லம நெவடிக்லகயிலன தமிழ்நாடு மாசு 

கட்டுப்பாடு வாரியம் எடுத்து வருகிறது.  

4.6.1.  சிசமண்ட் சதாழிற்சாலைகளில் தீங்கு 

விலளவிக்கும் கழிவுகளின் இலண சசயைாக்கம் 

தீங்கு விலளவிக்கும் கழிவுகலள சிசமண்ட் 

சதாழிற்சாலைகளில் இலண சசயைாக்கம் மூைம் 
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பயன்படுத்துவது சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாக உள்ளது. 

ஒன்றிய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் 

வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்பலெயில், சிசமன்ட் 

சூலளகளில் தீங்கு விலளவிக்கும் கழிவுகள் மற்றும் 

இதை கழிவுகலள இலண சசயைாக்கத்திற்கான               

(Co-Processing) மாற்று மூைப்சபாருளாகவவா அல்ைது 

எரிசக்தி மீட்புக்கான மாற்று எரிசபாருளாகவவா 

குறிப்பிட்ெ அளவுவகால்களுக்கு உட்பட்டு பயன்படுத்த 

வாரியம் அனுமதித்துள்ளது. தீங்கு விலளவிக்கும் 

கழிவு விதிகள், 2016-ன் கீழ் ஆண்டு                  

ஒன்றுக்கு சமாத்தம் 18.52 இைட்சம் ென்                  

கழிவுகலள சசயைாக்கம் சசய்ய, 12                         

சிசமண்ட் சதாழிற்சாலைகளுக்கு அங்கீகாைம் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2020-21 ஆம் ஆண்டில் சுமார்     

1.7 இைட்சம் ென் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலைய 

கழிவுகள் சிசமண்ட் ஆலைகளில் இலண 

சசயைாக்கத்திற்சகன பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளன. 
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4.6.2.  தீங்கு விலளவிக்கும் கழிவுகலள முன் 

சசயைாக்க சசய்யும் வசதிகள் சகாண்ெ  நிறுவனங்கள் 

(Hazardous waste pre-processing facilities) 

  

 சிசமண்ட் சதாழிற்சாலைகளில் தீங்கு 

விலளவிக்கும் கழிவுகலள இலண சசயைாக்கம் 

மூைம் பயன்படுத்துவலத ஊக்குவிப்பதற்காக, தீங்கு 

விலளவிக்கும் கழிவு முன்-சசயைாக்க வசதிகளுக்கு, 

அங்கீகாைம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிறுவனங்கள் 

இலண சசயைாக்கத்திற்கு ஏற்றவாறு தீங்கு 

விலளவிக்கும் கழிவுகளின் கைலவலய 

உருவாக்குகிறது. இக்கைலவ சிசமண்ட் 

சதாழிற்சாலைகளில் மூைப்சபாருளுக்கு மாற்றாக 

அல்ைது எரிசபாருளுக்கு மாற்றாக 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வசதிகள் 2020-2021-ம் 

ஆண்டில் 0.32 இைட்சம் ென் தீங்கு விலளவிக்கும் 

மற்றும் இதை கழிவுகலள முன்கூட்டிவய சசயைாக்கி, 

சிசமண்ட் சதாழிற்சாலைகளில் இலண 

சசயைாக்கத்திற்கு அனுப்பியுள்ளன. 
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4.6.3. தீங்கு விலளவிக்கும் கழிவுகளால் பாதிக்கப்பட்ெ 
இெங்களின் மறுபுனைலமப்பு 
 

• இைாணிப்வபட்லெ மாவட்ெத்தில் அலமந்துள்ள 

சிப்காட் சதாழில் வளாகத்தில் உள்ள                  

தி/ள். தமிழ்நாடு குவைாவமட்ஸ் அண்டு 

சகமிக்கல்ஸ் லிமிசெட் நிறுவனம் 1995-ஆம் 

ஆண்டு உற்பத்தியிலன நிறுத்தியது.  

இத்சதாழிற்சாலையின் இயக்கத்தின்வபாது 

சவளிவயற்றப்பட்ெ சுமார் 2.2 ைட்சம் ென் 

குவைாமியம் கைந்த திெக்கழிவுகள் 

இத்சதாழிற்சாலையின் வளாகத்தில் சுமார் 2 

சைக்வெர் நிைப்பைப்பில் சகாட்ெப்பட்டு இது 

வலை அகற்றப்பொமல் உள்ளது.  இதனால் 

நிைத்தடிநீர் மாசு அலெவலத தவிர்க்கும் 

சபாருட்டு, வமற்படி திெக்கழிவு 

சகாட்ெப்பட்டுள்ள பகுதியில் நிைத்தடி நீர் மாசு 

ஏற்பொமலிருக்க ஒன்றிய மாசு கட்டுப்பாடு 

வாரியம் மூைம்  திட்ெ அறிக்லக 
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தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதலன ரூ.12 வகாடி 

சசைவில் சசயல்படுத்துவதற்கு வாரியம் 

நெவடிக்லக எடுத்து வருகின்றது.  

• சகாலெக்கானலில் உள்ள தி/ள்.ஹிந்துஸ்தான் 

யூனிலிவர் சதாழிற்சாலை வளாகத்தில் பாதைச 

கழிவினால் பாதிக்கப்பட்ெ நிைப்பைப்பிலன சீர் 

சசய்யும் பணியிலன இந்நிறுவனம் மார்ச்                 

2021-லிருந்து வமற்சகாண்டு வருகின்றது.  

இப்பணி வதசிய சுற்றுச்சூழல் சபாறியியல் 

ஆைாய்ச்சி நிறுவனத்தின் வமற்பார்லவயில் 

வமற்சகாள்ளப்பட்டு வருகின்றது. கெந்த மார்ச் 

2022 வலை 1755 சதுை மீட்ெர் நிைப்பைப்பு மண் 

சீர் சசய்யப்பட்டுள்ளது.  மீதம் உள்ள 16,097 சதுை 

மீட்ெர் பைப்பளவு நிைப்பைப்பிலன மார்ச்                   

2024-க்குள் சீர் சசய்து முடிக்கவவண்டும் என 

வாரியம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.  

• சசன்லன தண்லெயார்வபட்லெ பகுதியில் 

2013-ஆம் ஆண்டு தி/ள்.பாைத் சபட்வைாலியம் 
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கார்ப்பவைஷன் லிமிசெட் நிறுவனத்திற்கு 

சசாந்தமான நிைத்தடி சபட்வைாலிய எண்சணய் 

குழாயில் கசிவு ஏற்பட்டு நிைத்தடி நீர் 

மாசலெந்தது.  இதலன சீர் சசய்யும் பணியிலன 

வமற்படி நிறுவனம் கெந்த ஆறு ஆண்டுகளாக 

சதாெர்ந்து வமற்சகாண்டு வருகின்றது. தற்வபாது 

இப்பணி முடிவுறும் தருவாயில் உள்ளது.  வமலும் 

வதசிய பசுலமத் தீர்ப்பாயம் உத்தைவின்படி, இந்த 

எண்சணய் கசிவினால் அப்பகுதியில் உள்ள 

சபாதுமக்களுக்கு ஏவதனும் உெல்நை பாதிப்பு 

ஏற்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்து இந்திய 

மருத்துவ ஆைாய்ச்சி நிறுவனத்தின் மூைம் 

சுகாதாை ஆய்வு வமற்சகாள்ளப்பட்டு வருகின்றது. 

4.6.4. வதால் மற்றும் சாயத் சதாழிற்சாலைகளின் பூஜ்ய 
கழிவுநீர் சவளிவயற்றும் அலமப்புகள் மூைம் உருவான 
கைலவ உப்பிலன மறு உபவயாகம் சசய்ய 
எடுக்கப்பட்ெ முயற்சிகள் 
  தமிழ்நாட்டில் வவலூர், இைாணிவபட்லெ, 

திருப்பத்தூர், திருச்சி, ஈவைாடு, காஞ்சிபுைம், திருவள்ளூர், 
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திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்ெங்களில் அலமந்துள்ள 

வதால் சதாழிற்சாலைகள் மற்றும் திருப்பூர், ஈவைாடு 

மாவட்ெங்களில் அலமந்துள்ள சாயத் 

சதாழிற்சாலைகளுக்சகன அலமக்கப்பட்டுள்ள சபாது 

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின், பூஜ்ய கழிவுநீர் 

சவளிவயற்றும் அலமப்பிலிருந்து முலறவய சுமார் 

82,000 ென் மற்றும் 1,09,374.5 ென் சவளிவயற்றப்பட்ெ 

கைலவ உப்பானது சதாழிற்சாலை வளாகங்களில் 

பாதுகாப்பாக வசகரித்து லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

வதால் சதாழிற்சாலைகளிலில் உள்ள சபாது 

கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களிலிருந்து 

சவளிவயற்றப்பட்ெ கைலவ உப்பிலிருந்து வசாடியம் 

குவளாலைடு உப்பிலன பிரித்சதடுத்து, 

உைத்சதாழிற்சாலைகள் வசாதலன முலறயில் 

பயன்படுத்துவதற்கு முயற்சிகள் வமற்சகாள்ளப்பட்டு 

வருகிறது.  

ஒன்றிய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் 03.08.2017-ம் 

நாளிட்ெ கடிதத்தில், சாயத் சதாழிற்சாலைகளிலிருந்து 
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சவளிவயற்றப்பட்டு, வசமிக்கப்பட்ெ கைலவ உப்பிலன 

சதாழிற்சாலைகளின் உபவயாகத்திற்கு சுத்திகரிப்பு 

சசய்யும் சபாருட்டு, நாகப்பட்டினம் மாவட்ெம் 

வவதாைண்யத்தில் உள்ள ஒரு சதாழிற்சாலைக்கு 

வசாதலன ஓட்ெம் நெத்த ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

இதலன சதாெர்ந்து, ஒன்றிய மாசு கட்டுப்பாடு 

வாரியத்தால் சைலவ மற்றும் சாயத் 

சதாழிற்சாலைகளிலிருந்து உற்பத்தியாகும் 

அெர்கைலவ உப்லப சுத்திகரித்து சதாழிற்சாலைகள் 

பயன்படுத்தும் வலகயில் நிலைத்தகு சசயல்முலறகள் 

(Standard Operating Procedures) 2021, ெூன் மாதம் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதலன சசயல் படுத்த வாரியம் 

முலனப்புென் சசயல் பட்டு வருகிறது. 

4. 5.6.  ஒருங்கிலணந்த சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு 
ஸ்டுடிவயா 
 
 தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம், 

ஒருங்கிலணந்த சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு 

ஸ்டுடிவயாலவ நிறுவ நெவடிக்லககள் எடுத்து 



182 

 

வருகிறது. தீங்கு விலளவிக்கும் கழிவுகள் மற்றும் 

மருத்துவக் கழிவுகள் சகாண்டுசசல்லும் 

வழிதெங்கலள  கண்காணிப்பதற்காக உருவாக்கப்படும் 

கழிவு வமைாண்லமப் பிரிவு, இலணயவழி 

இலசவாலண வமைாண்லம, காற்று தைக் கண்காணிப்பு 

லமயம், நீர் தைக் கண்காணிப்பு லமயம், இலணயவழி 

சட்ெ வழக்கு கண்காணிப்பு மற்றும் வமைாண்லம 

அலமப்பு (OLMMS), இலணயவழி குலறகள் மனு 

நிவர்த்தி அலமப்பு (OLGPRS) ஆகியலவ 

ஒருங்கிலணந்த சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு 

ஸ்டுடிவயாவில், ஒவை கூலையின் கீழ் அலமக்கப்பெ 

உள்ளன . 

5.0. சட்ெ சசயைாக்க அலமப்பு  

 சுற்றுச்சூழல் சட்ெங்கலள மீறும் 

சதாழிற்சாலைகள்  மீது,  சுற்றுச்சூழல் சட்ெங்களின் 

கீழ் புகார்கள் பதிவு  சசய்யவும்  வமலும் 

சதாழிற்சாலைகலள மூடுவதற்கும், மின் இலணப்லப 
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துண்டிப்பதற்கும், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு 

வாரியத்திற்கு அதிகாைம் உள்ளது. 

 

5.1. வமல்முலறயீட்டு ஆலணயம் 
  

 வமல் முலறயீட்டு ஆலணயம் (Appellate 

Authority), 2000-ம் ஆண்டு முதல் இயங்கி வருகிறது.  

மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ெ 

ஆலணக்கு எதிர்ப்பு சதரிவிக்கும் எந்தசவாரு நபரும்/ 

சதாழிற்சாலையும் வமற்கூறிய ஆலணயத்திெம் 

வமல்முலறயீடு சசய்யைாம்.  

5.2. வதசிய பசுலமத் தீர்ப்பாயம்  

வதசிய பசுலமத் தீர்ப்பாயத்தின் சதன் மண்ெைம் 

2012-ம் ஆண்டிலிருந்து சசன்லனயில் இயங்கி 

வருகிறது. தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் / மாநிை 

அைசு / வமல்முலறயீட்டு ஆலணயத்தால் வழங்கப்படும் 

உத்தைலவ எதிர்த்து எந்த ஒரு நபரும், உத்தைவு 

பிறப்பித்த 30 நாட்களுக்குள் வதசிய பசுலம 

தீர்ப்பாயத்தில் வமல்முலறயீடு சசய்யைாம். வதசிய 
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பசுலமத் தீர்ப்பாயத்தின் வழக்குகலள 

கண்காணிப்பதற்கு வாரியம் தற்வபாது சமன்சபாருள் 

அலமப்பு ஒன்லற உருவாக்கியுள்ளது. 

5.3. இலணயவழி சட்ெ வழக்கு வமைாண்லம மற்றும் 

கண்காணிப்பு அலமப்பு 
 

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம், உச்ச 

நீதிமன்றம், சசன்லன உயர் நீதிமன்றம், சசன்லன 

உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுலை அமர்வு, வதசிய பசுலமத் 

தீர்ப்பாயம், வமல் முலறயீட்டு ஆலணயம் ஆகிய 

நீதிமன்றங்களில் உள்ள வழக்குகலள கண்காணிப்பு / 

சதாெர் கண்காணிப்பு சசய்வதற்கு இலணய வழி 

அலமப்பு ஒன்லற உருவாக்கியுள்ளது. 

6.0. இதை சசயல்பாடுகள்  

6.1.  மாசிைாப் பயணநாள் (ECOmmute Day) 

 

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம், அலனத்து 

புதன்கிழலமகளிலும் மாசிைாப் பயணநாலளக் 

கலெபிடித்து மற்ற அைசு அலமப்புகளுக்கும் தனியார் 

நிறுவனங்களுக்கும் முன்மாதிரியாகச் சசயல்படுகிறது. 
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தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் அலனத்து 

ஊழியர்களும் புதன்கிழலமகளில் அவர்களது 

வீட்டிலிருந்து அலுவைகத்திற்கும், அலுவைகத்தில் 

இருந்து வீட்டிற்கும் மாசில்ைாத வபாக்குவைத்து 

அல்ைது சபாதுப் வபாக்குவைத்லத 

பயன்படுத்துகிறார்கள். இதனால் உந்தப்சபற்ற பை 

மாவட்ெ ஆட்சித்தலைவர்களும், தனியார் 

சதாழிற்சாலைகளும் இம்மாசிைாப் பயணநாலளக் 

கலெபிடித்து வருகிறார்கள். இது மக்கள் இயக்கமாக 

மாறும் வபாது இதனால் சபாருளாதாைம், நைவாழ்வு 

மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் பயன்கள் சதளிவாக 

புைப்படும்.  

 

6.2.  சுற்றுச்சூழல் பயிற்சி நிலையம் 

மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் சுற்றுச்சூழல் 

பயிற்சி நிலையம் சசன்லனயிலுள்ள தலைலம 

அலுவைகத்தில் சசயல்பட்டு வருகின்றது. இப்பயிற்சி 

நிலையத்தின் மூைம் வாரியத்தில் பணிபுரிவவார், 

சதாழிற்சாலை பிைதிநிதிகள், நகைாட்சி மற்றும் 
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மாநகைாட்சி நிர்வாகிகள், அைசுத் துலறகள், அைசு சாைா 

அலமப்பின் பிைதிநிதிகள் ஆகிவயாருக்கு மாசு 

கட்டுப்பாடு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்து 

பயிற்சிகலள அளித்து வருகிறது.  

6.3. சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்  

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்து சபாதுமக்களிெம் 

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும், வநர்மலறயான 

நெவடிக்லககள் மூைம் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கவும் 

பல்வவறு வலகயான சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு 

நிகழ்ச்சிகலள வாரியம் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

வபைணிகள், ஆட்வொ ரிக்ஷா மூைம் பைப்புலைகள், 

சுற்றுச்சூழல் வினாடிவினா, மைக்கன்றுகலள சபாது 

இெங்களில் நடுதல், துண்டு அறிக்லக வழங்குதல், 

காட்சிப் பைலககள், வாசனாலி பண்பலைகள் மூைம் 

பைப்புலைகள், விழிப்புணர்வு குறித்த குறும்பெங்கலள 

ஊெகங்களில் திலையிடுதல் வபான்ற பை வழிகளில் 

வமற்சகாண்டு வருகிறது. கூடுதைாக தீபாவளி மற்றும் 

வபாகி பண்டிலககளின் வபாது சிறப்பு காற்று தை 
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ஆய்வுகலள நெத்தி காற்றின் தைத்திலன அளவிட்டு 

அதன் முடிவுகலள சவளியிட்டு வருகிறது. வமலும், 

வாரியம் விநாயகர் சதுர்த்தியின் வபாது சிலைகலள 

நீர்நிலைகளில் கலைப்பதற்கு முன்னும் பின்னும், நீரின் 

தைத்லத ஆய்வு சசய்து அதன் முடிவுகலள ஒன்றிய 

மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்திற்கு அனுப்பி வருகின்றது. 

6.4. இலணயவழி குலறகள் மனு நிவர்த்தி (OLGPRS) 
அலமப்பு 

சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த சபாதுமக்களின் புகார் 

மனுக்கள் மீது உெனடியாக தீர்வு காணும் விதமாக, 

வாரியம் இலணயவழி குலற தீர்வு அலமப்லப 

உருவாக்கியுள்ளது. வாரியத்தின் சசயல்பாடுகள் 

சவளிப்பலெத் தன்லமயுென் இருக்கும் சபாருட்டும், 

சபாதுமக்கள் மற்றும் சதாழிற்சாலைகளுக்கு 

நம்பிக்லக ஏற்படுத்தும் சபாருட்டும், ஒவ்சவாரு 

மாதமும் 5-ம் வததி “வநைடி கருத்துக்வகட்பு அமர்வு” 

(Open House Session) வாரிய அலுவைகங்களில் 

நெத்தப்பட்டு வருகிறது. 
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7.0.       2021-2022 ஆம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்ெ புதிய 
முயற்சிகள் 

 

• தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் 

தற்சபாழுது சிவப்பு, ஆைஞ்சு மற்றும்                   

பச்லச வலக சதாழிற்சாலைகளின் 

இயக்கத்திற்கான இலசவாலணலய 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் வழங்குவதற்குப் 

பதிைாக அைசின் எளிதான வணிக 

சகாள்லகயின் படி சதாகுப்பாக 

வழங்குகிறது. 

• சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் சிறந்த பங்களிப்லப 

வழங்கிய 100 தனிநபர் / நிறுவனங்கள் / 

சதாழிற்சாலைகளுக்கு ரூ.1 ைட்சத்துென் 

கூடிய பசுலம முன்வனாடி (பசுலம 

சாம்பியன்) விருதுகலள மாவட்ெ 

ஆட்சியர்களின் மூைம் ரூபாய் 1 வகாடி 

சசைவில் ஒவ்சவாரு  வருெமும் ெூன்               

5-ஆம் வததி வழங்க தமிழ்நாடு மாசு 



189 

 

கட்டுப்பாடு வாரியம் நெவடிக்லக எடுத்து 

வருகிறது.   

• அதிக மாசுபடுத்தும் சதாழிற்சாலைகள் 

அலமந்துள்ள பகுதிகள் மற்றும் அதிகமாக 

பாதிப்பு ஏற்பெக்கூடிய பகுதிகளில் 

கண்காணிப்லப துரிதப்படுத்துவதற்காகவும் 

மற்றும் புகார்களின் மீதான                  

ஆய்வு நெவடிக்லககலள விலைந்து 

எடுப்பதற்காகவும், ரூ.2.55 வகாடியில் மூன்று 

உதவி சுற்றுச்சூழல் சபாறியாளர் 

அலுவைகங்கள் மணலி, வமட்டூர் மற்றும் 

ைாணிப்வபட்லெயில் உருவாக்கப்பட்டு இயங்கி 

வருகின்றன. 

• சசன்லன, வவலூர் மற்றும் வசைம் ஆகிய 

இெங்களில் நகைாட்சி மற்றும் சதாழிற்                

கழிவு நீர் மற்றும் திெக்கழிவுகள் 

நீர்நிலைகளில் சவளிவயற்றப்பொமல் 
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இருப்பலத முலனப்புென் 

கண்காணிப்பதற்காக, பறக்கும் பலெகலள 

ரூ.1.72 வகாடியில் உருவாக்க 

உத்வதசிக்கப்பட்ெது. தற்வபாது 

இவ்வலுவைகங்கள் உருவாக்கப்பட்டு  

இயங்கி வருகின்றன. 

• கெலூர் சிப்காட்டில் அலமந்துள்ள இைாசயன 

சதாழிற்சாலைகலளயும், சநய்வவலியில் 

அலமந்துள்ள அனல் மின் 

நிலையங்கலளயும் மிகத் தீவிைமாக 

கண்காணிப்பதற்காக கெலூரில் இலண 

தலைலம சுற்றுச்சூழல் சபாறியாளர் 

(கண்காணிப்பு) அலுவைகம் ரூபாய் 5 வகாடி 

சசைவில் உருவாக்கப்பட்டு  இயங்கி 

வருகின்றன. 

• முக்கிய ஆறுகளின் நீரின் தைத்லத 

கண்காணிப்பதற்காக நிைந்தை நீர் தை 
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கண்காணிப்பு நிலையங்கலள ரூ.2.0 வகாடி 

சசைவில் படிப்படியாக மூன்று 

ஆண்டுகளுக்குள் நிறுவவும், கழிவு நீர் 

சுத்திகரிப்பு நிலையங்கலள நிகழ்வநை 

அடிப்பலெயில் கண்காணிப்பதற்காகவும் 

வாரியம் நெவடிக்லககலள வமற்சகாண்டு 

வருகிறது. வமலும், தாமிைபைணி ஆற்றில் 

மூன்று நிகழ்வநை நீர்தை கண்காணிப்பு 

நிலையங்கள் அலமக்கவும், மற்ற ஆறுகளில் 

நீர் மாதிரிகள் வசகரிப்பதற்கான 

அலமப்புகலள ஏற்படுத்தவும் பணிகள் 

நலெசபற்று வருகின்றன. 

• இலணயதள இலசவாலண வமைாண்லம 

மற்றும் கண்காணிப்பு, இலணயவழி 

குலறகள் மனு நிவர்த்தி அலமப்பு, சதாெர் 

சுற்றுப்புற காற்று தை கண்காணிப்பு அலமப்பு, 

இலணயதள நீர் தை கண்காணிப்பு, சதாெர் 

சுற்றுப்புற நீர் தை கண்காணிப்பு அலமப்பு, 
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மருத்துவக் கழிவுகள் சகாண்டுசசல்லும் 

வழிதெங்கலள கண்காணிப்பதற்காக 

உருவாக்கப்படும் கழிவு வமைாண்லமப் பிரிவு,  

இலணயதள சட்ெ வழக்கு வமைாண்லம 

மற்றும் கண்காணிப்பு, இலணயதள தீங்கு 

விலளவிக்கும் கழிவுகள் கண்காணிப்பு 

வபான்ற                  பல்வவறு தகவல் சதாழில் 

நுட்ப பயன்பாடுகலள பைாமரிப்பதற்காக 

தமிழ்நாடு மின் ஆளுலமக் சகாள்லகயின் 

படி தகவல் சதாழில் நுட்ப பிரிவு                      

ரூ.7.5 வகாடி சசைவில் உருவாக்க 

உத்வதசிக்கப்பட்ெது. தற்வபாது 

இவ்வலுவைகம் உருவாக்கப்பட்டு இயங்கி 

வருகின்றன. 

• தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம், 

ஒருங்கிலணந்த சுற்றுச்சூழல்    

கண்காணிப்பு  சசயைைங்கிலன ரூ.64 

வகாடியில் நிறுவ நெவடிக்லககள் எடுத்து 
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வருகிறது.    அலனத்து விதமான 

இலணயவழி இலசவாலணகள், 

ஏற்பாலணகள், காற்று தை கண்காணிப்பு 

லமயம், நீர் தை கண்காணிப்பு லமயம் 

தீங்குவிலளக்கும் கழிவுகள் மற்றும் 

மருத்துவ கழிவுகள் கண்காணிப்பு, புவிசார் 

தகவல் லமயம் இலணய தள சட்ெ வழக்கு 

வமைாண்லம மற்றும் நிகழ்வநை காற்று தை 

முன்சனச்சரிக்லக ஆகியலவ 

ஒருங்கிலணந்த சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு 

ஸ்டுடிவயாவில், ஒவை கூலையின் கீழ் 

அலமக்கப்பெ உள்ளன . 

• சசன்லன ஆயிைம் விளக்கு பகுதியில் 

பசுலமப் பூங்கா ஒன்றிலன                  

ரூ.2.0 வகாடியில் ஏற்படுத்த சசன்லன 

சபருநகை மாநகைாட்சி மூைம் வாரியம் முயற்சி 

எடுத்து வருகிறது. 
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• வாரிய அலுவைகங்கள் மற்றும் 

ஆய்வகங்களின் பயன்பாட்டிற்காக               

ரூ.7.5 வகாடியில் 50 வாகனங்கலள வாங்கும் 

பணியிலன வாரியம் வமற்சகாண்டு 

வருகிறது.  

• வாகனங்களில் எரிசபாருள் 

பயன்பாட்டிற்கான எத்தனால் தயாரிக்கும் 

சதாழிற்சாலைகலள அலமப்பதற்கு ஏதுவாக, 

நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் உள்ள 

இெங்களில் ஏற்சகனவவ இயங்கிக் 

சகாண்டிருக்கும் சதாழிற்சாலைகளில் 

எத்தனால் தயாரிக்கும் சதாழிற்சாலைகலள 

அலமப்பதற்கான தலெலய அைசு 

தளர்த்தியுள்ளது.  

8.0.  நிலையான வளர்ச்சி இைக்குகள்  

உைக அளவில் வறுலமலய ஒழித்து, பூமிலய 

பாதுகாத்து அலனத்து மக்களும் அலமதியுெனும், 

வளமுெனும் வாழ்வதற்காக நாடுகளுக்கிலெவயயான 
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ஒப்பந்தப்படி பன்னாட்டு வளர்ச்சி சார்ந்த 

குறிக்வகாள்கலள அலெவவத நிலைத்தகு வளர்ச்சி 

இைக்குகள் ஆகும். சசப்ெம்பர் 2015-ல் நலெசபற்ற 

ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் உச்சி மாநாட்டில் 

தீர்மானிக்கப்பட்ெ 17 இைக்குகள் மற்றும் 169 

குறிக்வகாள்கலள இந்த நிலையான வளர்ச்சி 

இைக்குகள் சகாண்டுள்ளது.  வரும் 2030-ஆம் 

ஆண்டிற்குள் இந்த குறிக்வகாள்கலள 

அலெவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா 

லகசயழுத்திட்டுள்ளது. அதன்படி தமிழ்நாடு மாசு 

கட்டுப்பாடு வாரியத்திற்கு சதாெர்புலெய 

குறிக்வகாள்கள், இைக்குகள் மற்றும் குறியீடுகள், 

பின்வருமாறு: 

இைக்கு-6: “ யதூ  நீர் மற்றும் துப்புைவு” - கீழ் 

உருவாக்கப்பட்ெ குறிக்வகாள் 6.3-ன் படி, 2030-ஆம் 

ஆண்டிற்குள் உைகளவில் நீரின் தைத்திலன 

உயர்த்துவதற்காக, நீர் மாசிலனக் குலறத்தல், கழிவுகள் 

சகாட்ெப்படுவலதத் தவிர்த்தல், தீங்கு விலளவிக்கும் 
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கழிவுகள் சவளிவயற்றத்லதக் குலறத்தல், 

சுத்திகரிக்கப்பொத கழிவுநீர் சவளிவயற்றத்லத 

பாதியாகக் குலறத்தல் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ெ 

கழிவுநீலை மறுசுழற்சி சசய்தல் ஆகியவற்லற 

வமற்சகாள்ள வவண்டும்.  

சசயல்பாட்டு குழு-2; “ஆவைாக்கியம் மற்றும் 

சுகாதாைம்” என்ற வநாக்கத்தின் கீழ் இந்த இைக்கு 

சசயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்த இைக்கு தமிழ்நாடு மாசு 

கட்டுப்பாடு வாரியத்துென் வநைடியாக இலணக்கப்பொத 

ஒன்றாக இருப்பினும், கழிவுநீரிலன சுத்திகரிப்பு சசய்து 

சவளிவயற்றும் சதாழிற்சாலைகளின் சதவீதம் 6.3.2 

என்ற குறியீடு மூைம் மலறமுகத் சதாெர்புலெயதாக 

உள்ளது.  

வமலும், இந்த குறியீடு, வதசிய அளவில், வதசிய 

குறியீடு கட்ெலமப்பின் கீழ் கண்காணிக்கப்பட்டு 

வருகிறது.  நிலையான வளர்ச்சி இைக்குகள்- இந்தியா 

குறியீடு 2.0 (2019)–ன் கீழ் இந்த குறியீட்டிற்கான 

மதிப்பீடு 99.1 மற்றும் மதிப்சபண் 98 ஆகும். 
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நிலையான வளர்ச்சி இைக்குகள் இந்தியா குறியீடு 3.0 

(2020)–ன் கீழ் இந்த குறியீட்டிற்கான மதிப்பீடு 98.23 

மற்றும் மதிப்சபண் 96 ஆகும். மாநிைத்தில் அதிக 

மாசுபடுத்தும் சதாழிற்சாலைகள், கழிவுநீரிலன 

சுத்திகரிப்பு சசய்து, “கழிவுநீர் சவளிவயற்றம் (Zero Liquid 

Discharge) இன்லம” நிலைலய அலெய வவண்டுசமன 

வாரியம் யுவலி றுத்தியுள்ளது. இம்முயற்சியின் 

விலளவாக, நாள் ஒன்றுக்கு 87 மில்லியன் லிட்ெர் 

அளவில் நீர் ஆதாைங்களிலிருந்து சதாழிற்சாலைப் 

பயன்பாட்டிற்காக நீர் எடுப்பது குலறக்கப்பட்டுள்ளது.  

இைக்கு-9: “சதாழிற்சாலைகளில் புதுலம மற்றும் 

சிறந்த உள்கட்ெலமப்பு” - கீழ் வகுக்கப்பட்ெ 

குறிக்வகாள் 9.2-ன் படி,  இலயந்த மற்றும் நிலைத்தகு 

சதாழில் மயமாக்குதல் என்ற குறிக்வகாலள 

முன்லவத்து 2030-ம் ஆண்டிற்குள் வதசிய 

சூழ்நிலைகளுக்வகற்ப வவலைவாய்ப்பு மற்றும் சமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சதாழிற்சாலைகளின் 

பங்களிப்பிலன குறிப்பிெத்தக்க அளவில் உயர்த்துதல் 
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மற்றும் றியகக் குன்மிசி வளர்ச்  நாடுகளில் 

சதாழிற்சாலைகளின் பங்களிப்பிலன இைட்டிப்பாக்கல் 

ஆகியவற்லற சசயைாக்க வவண்டும். 

 
சசயல்பாட்டுக் குழு-5: “புதுலம, சதாழில் 

மயமாக்கல் மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி”-ன் கீழ் இந்த 

இைக்கு சசயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்த இைக்கு 

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்துென் வநைடியாகத் 

சதாெர்பற்றதாக இருப்பினும், 2.5 லமக்ைான் அளவிற்கு 

வமல் உள்ள நுண்துகள்களின் அளவு, எத்தலன 

இெங்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ெ அளலவவிெ அதிகமாக 

உள்ளது என்ற 9.2.3 குறியீடு மூைம் மலறமுகமாக 

சதாெர்புலெயதாக உள்ளது. 

  

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் சுற்றுப்புற 

காற்று தைத்திலன மாவட்ெ தலைநகைங்கள் மற்றும் 

முக்கிய சதாழிற்சாலை பகுதிகலள உள்ளெக்கிய 87 

இெங்களில் கண்காணித்து வருகிறது. இதுதவிை 

காற்றின் தைத்திலன சபருநகைங்கள், நகர்புறங்கள் 
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மற்றும் ஊைக பகுதிகளில் கண்காணிக்கும் வண்ணம், 

வாரியம் இன்னும் 25 சதாெர் சுற்றுப்புற காற்று தை 

கண்காணிப்பு நிலையங்கலள 2022-2023-ம் 

ஆண்டில் அலமக்க நெவடிக்லக எடுத்து வருகிறது.  

நுண்துகள்கள் அளவீட்டின் அடிப்பலெயில், நான்கு 

நகைங்கள், காற்று தைத்திலன அலெயாத நகைங்களாக 

உள்ளன. காற்றின் தைத்திலன இந்த நகைங்களில் 

சீர்படுத்த நெவடிக்லக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. வமலும், 

இந்த குறியீடு மாநிை அளவில், மாநிை குறியீடு 

கட்ெலமப்பின் கீழ் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

 

இைக்கு-12: ‘வளங்கலள சபாறுப்பான முலறயில் 

நுகர்தல் மற்றும் உற்பத்தி சசய்தல்’ என்ற வநாக்கத்தின் 

கீழ் வகுக்கப்பட்ெ குறிக்வகாள் 12.4-ன் படி, 2020 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் வவதிப்சபாருட்கள் மற்றும் அலனத்து 

கழிவுகலளயும் பன்னாட்டு சட்ெ அலமப்புக்குள் 

சுற்றுச்சூழலைப் பாதிக்காத வண்ணம் வமைாண்லம 

சசய்யவும், கழிவுகலள அவற்றின் வாழ்நாள் சுழற்சி 

முழுக்க சுற்றுச்சூழல் பாதிக்காமல் வமைாண்லம 
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சசய்யவும், கழிவுகள் காற்று, நீர், நிைம் ஆகியவற்றில் 

சவளிவயற்றப்படுவலத குறிப்பிெத்தக்க அளவில் 

குலறத்து சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மக்கள் நைனில் 

ஏற்படும் பாதிப்பிலனக் குலறத்தல் ஆகியலவ இதன் 

க்கமாகும்வநா .  

சசயல்பாட்டுக் குழு-6: “நிலையான நுகர்வு 

மற்றும் உற்பத்தி”-ன் கீழ் இந்த இைக்கு 

சசயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்த இைக்கு தமிழ்நாடு மாசு 

கட்டுப்பாடு வாரியத்துென் சதாெர்பற்றதாக இருப்பினும், 

மாநிைம் முழுவதும் கண்காணிக்கும் நிலையங்கலள 

அலமத்து சுற்றுப்புறத் தைத்திலன கண்காணித்தல் 

12.4.2 குறியீடு மூைம் மலறமுகத் சதாெர்புலெயதாக 

உள்ளது. தமிழ்நாட்டில், உள்நாட்டு நீர் நிலைகளின் 

தைத்திலன 143 இெங்களிலும், நிைத்தடி நீரின் 

தைத்திலன 22 இெங்களிலும், கெவைாை நீர் தைத்திலன 

34 இெங்களிலும் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்று தைத்திலன 

87 இெங்களிலும் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் 

கண்காணித்து வருகிறது. சசன்லன நகரில், சுற்றுப்புற 
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ஒலி அளவு 10 இெங்களில் கண்காணிக்கப்பட்டு 

வருகிறது. இதன் தைவுகள் வாரிய இலணயதளத்தில் 

பதிவவற்றம் சசய்யப்பட்டு வருகின்றன. 

 

இைக்கு-13: ‘காைநிலை நெவடிக்லக’ - கீழ் 

வகுக்கப்பட்ெ குறிக்வகாள் 13.3-ன் படி பருவநிலை 

மாற்றத்லத கட்டுப்படுத்துதல், மாற்றத்லத 

உள்வாங்குதல், தாக்கத்லத குலறத்தல் மற்றும் 

முன்சனச்சரிக்லக சசய்தல் ஆகியலவ குறித்த கல்வி 

அறிவிலன வமம்படுத்துதல், விழிப்புணர்லவ 

அதிகரித்தல், தனிநபர் மற்றும் நிறுவனங்களின் 

திறலன உயர்த்துதைாகும். 

சசயல்பாட்டு குழு-7: “நிலையான சுற்றுச்சூழல் 

மற்றும் காைநிலை மாற்றம்”- கீழ் இந்த இைக்கு 

சசயல்படுத்தப்படுகிறது. மாநிைத்தில் காைநிலை மாற்ற 

நெவடிக்லககலள தழுவ, தாக்கத்லத குலறக்க மற்றும் 

சதாழில்நுட்ப பரிமாற்றம் மற்றும் வமம்பாட்டு 

நெவடிக்லககலள சசயல்படுத்த, நிறுவனங்கள் மற்றும் 
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தனிநபர்களின் திறன்கலள வலுப்படுத்துதல் என்ற 

13.3.2 குறியீடு தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் 

கீழ் வருகிறது. தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் 

சுற்றுச்சூழல் பயிற்சி நிலையம் மூைம் பயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகலளயும் மற்றும் மாவட்ெ சுற்றுச்சூழல் 

சபாறியாளர்கள் மூைம் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகலளயும் 

சதாெர்ந்து நெத்தி வருகிறது. 

 

 2021 – 22 ஆம் ஆண்டில் சமாத்தம் 10 பயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் வாரியத்தின் சுற்றுச்சூழல் பயிற்சி 

நிலையம் மூைம் நெத்தப்பட்டுள்ளன. வமலும் இதை 

பயிற்சி நிறுவனங்களில் நெத்தப்பட்ெ 5 பயிற்சி 

நிகழ்ச்சிகளில் வாரிய அலுவைர்கள் 

பங்சகடுத்துள்ளனர். வமலும் 2021 -22 ஆம் ஆண்டில், 

197 விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் 

பண்டிலக காைங்களில் மாவட்ெ சுற்றுச்சூழல் 

சபாறியாளர்களால் நெத்தப்பட்ென. 
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“வாைாந்திை மாசிைா அலுவைகப் பயண நாள் 

(ECOmmute Day)” ஒவ்சவாரு புதன் கிழலமயும் வாரிய 

அலுவைர்கள் அவர்கள் வீட்டிலிருந்து 

அலுவைகத்திற்கு சபாது வபாக்குவைத்து அல்ைது மாசு 

ஏற்படுத்தாத வாகனங்களில் வருவலதக் கலெபிடித்து 

வருகிறார்கள். இதனால், எரிசபாருட்களால் இயங்கும் 

தனிநபர் / வாரிய வாகனங்கலள பயன்படுத்தி 

அலுவைகத்திற்கு வந்து சசல்வது அலனத்து 

அலுவைர்களாலும் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. பை மாவட்ெ 

ஆட்சியர்கள், தங்கள் மாவட்ெங்களில் மாசிைாப் பயண 

நாளிலனக் கலெபிடிக்கத் சதாெங்கியுள்ளனர். 

இதலனக் கலெபிடிக்குமாறு மற்ற அைசாங்க 

துலறகலளயும் வாரியம் வகாரியுள்ளது. 

 

மாசிைாப் பயணக் கருத்து பள்ளி 

மாணவர்களிலெவயயும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. 

வாரியத்தால் பரிந்துலைக்கப்பட்ெ அளவுவகாலின்படி 

இதலன நலெமுலறப்படுத்தும் பள்ளிகள் 

வதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு மாசிைாப் பயணப் பள்ளி என்ற 
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சான்றிதலழயும், பரிசுத்சதாலகயும் வழங்க வாரியம் 

நெவடிக்லக எடுத்து வருகிறது. வமலும் இதில் 

பங்குசபறும் மாணவர்களுக்கும் சான்றிதழ்கள் 

வழங்கப்படும். 

 

சிவ. வீ. சமய்யநாதன் 

சுற்றுச்சூழல்-காைநிலை மாற்றத்துலற 

                     மற்றும் இலளஞர் நைன்,     

                  விலளயாட்டு வமம்பாட்டுத்துலற அலமச்சர் 
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