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தமிழ்நாடு திருேள்ளூர ்மாேட்டம், சமய்யூர ்கிராமத்தில் சோதுோன உயிர ்

மருத்துே கழிவு பமலாண்ரம மற்றும் சுதத்ிகரிே்பு நிரலயத்ரத 

நிறுவுேதற்கான சுற்று ச்ூழல் ோதிே்பு மதிே்பீடு அறிக்ரக 

என்விரான்ஸ்  ேபயா பேஸ்ட் சிஸ்டம்ஸ் இந்தியா பிரரபேட் லிமிசடட் 

 

அறிக்கக சுருக்கம் 

 

1. முன்னுகை 

 மீே ஆண்டுகளில் திருேள்ளூர ் மாேட்டம், மற்றும் அதரன  ் சுற்றியுள்ள 

ேகுதிகளில் சுகாதார ே திகள் ேடிே்ேடியாக அதிகரிதத்ுள்ளன. உயிரியல் 

மருத்துே கழிவுகரள ோதுகாே்ோக ரகயாள ஒே்சோரு சுகாதார பிரிவுகக்ும் 

அதன் ச ாந்த ே திகள் இருே்ேது நரடமுரறயில் மற்றும் சோருளாதார 

ரீதியாக  ாதத்ியமில்ரல. எனபே, சுற்று ச்ூழலுகக்ு உகந்த ேரகயில், மருத்துே 

மரனகளிலிருந்து சேறே்ேடும் மருத்துேக் கழிவுகரள ரகயாள்ேதற்கு, ஒரு 

சோதுோன ேபயா-சமடிகக்ல் கழிவு பமலாண்ரம ே திரய ஏற்ேடுத்த 

பேண்டும் என்ற பகாரிக்ரக எழுந்துள்ளது. இந்த பதரேரய கருத்தில் சகாண்டு, 

எம்/எஸ். என்விரான்ஸ்  ேபயா பேஸ்ட் சிஸ்டம்ஸ் இந்தியா பிரரபேட் லிமிசடட், 

சோது மருதத்ுே கழிவு பமலாண்ரம மற்றும் சுத்திகரிே்பு ே திரய திருேள்ளூர ்

மாேட்டம், சமயியூர ் கிராமதத்ில் ஏற்ேடுத்த முன்ேந்துள்ளது. இந்த ே தி, 

மருத்துே கழிவு பமலாண்ரம ப ரேரய பிரதானமாக திருேள்ளூர ்

மாேட்டத்திலும் மற்றும் காஞ்சிபுரம் & ச ன்ரன மாேட்டங்களில் உள்ள சில 

ேகுதிகரளயும் ரகயாளும். 

2. பய ோ-மெடிக்கல் யேஸ்ட் மெனயேஷன் ெற்றுெ் யெயனெ்மென்ட் 
 

➢ உயிர ்மருதத்ுவ கழிவு மமலாண்மம விதிகள் 

➢ உயிர ்மருதத்ுவ கழிவு உருவாக்கம் மற்றும் மமலாண்மம  

➢ உயிர ்மருதத்ுவ கழிவு மமலாண்மம வமககள் 

➢ பபாறுப்புகள் 
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▪ சுகாதார ஸ்தாபனம் 

▪ CBWTF கள் 

➢ உயிர ்மருதத்ுவ கழிவு மமலாண்மம பிரிவுகள் 

➢ சுகாதார ஸ்தாபனதத்ில் இருந்து உயிர ்மருத்துவ கழிவுகமள மேகரித்தல் 

▪ பாரம்காடட் மற்றும் குமளாரிமனட்டட் அல்லாத வண்ண 

மபகள் 

▪ பாரம்காடு ஸ்மகனிங் மற்றும் விேரங்கரள CPCB / TNPCB 

மேமவயகங்களில் பதிமவற்றுதல் 

➢ அட்டவமண - III 

➢ தளத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்டு  மற்றும் அகற்றுதல் 

 

• எரிே்பூட்டுதல் 

• ஆட்மடாகிமளவ் 

• ஷ்பரடர ்

• காம்பாக்டர ்

• கழிவு நீர ்சுத்திகரிக்கும் நிமலயம் 

• வாகனங்கள் 

• ோம்பல் மேமிப்பு மற்றும் அகற்றல் 

• சுத்திகரிக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக் மேமிப்பு 

• ஊசி குழிகள் 

• சுத்திகரிக்கப்பட்ட கண்ணாடி பாட்டில்கள் மேமிப்பு 

I. பய ோ மருத்துவ கழிவு யமலோண்கம 2016 

▪ 1998 இல் MoEF & CC - GoI ஆல் வடிவமமக்கப்பட்டது 

▪ 2000 இல் திருத்தப்பட்டது 

▪ 2016 இல் மாற்றியமமகக்ப்பட்டு அறிவிகக்ப்பட்டது 

ஆக்கிரமிே்ோளரர (சுகாதார ேராமரிே்பு ஸ்தாேனம்) & ஆேபரட்டரர 

(சோதுோன ேபயா மருத்துே கழிவு சுதத்ிகரிகக்ும் நிமலயம்  மற்றும் அகற்றும் 
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ே தி) சுற்று ச்ூழரல ேபயா-அோயத்திலிருந்து ோதுகாகக்ும் சோறுே்பு 

அேரக்ளுரடயது, மாநில மற்றும் மதத்ிய மாசு கட்டுே்ோட்டு ோரியமால் 

கண்காணிக்கே்ேடும் 

 

o உமலாகக் கூரம்மகமள மைப்மபா கமரேலில் கிருமிநாசினியால் 

குமறந்தபட்ேம் 30 நிமிடங்கள் நமனகக் மவண்டும். கிருமி நீக்கம் பேய்த 

பிறகு கமரேமல வடிகட்டி, கூரம்மமய பஞ்ேர ் ப்ரூஃப் பகாள்கலனுகக்ு 

மாற்றவும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ஒே்சோரு ஷிே்டுகக்ும் பிறகு ே்ள ீ ்கரர ரல மாற்ற பேண்டும் 
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o படுக்மககள் மற்றும் தளங்களில் உள்ள உணவு தட்டுகளில் கவுண்டர ்

டாப்ஸில் ோதாரணமாக கூரர்மயான சோருடக்ள் விடக்கூடாது 

o பிளாஸ்டிக் எரிக்க மவண்டாம் பி.வி.சி டிஸ்மபாேபில்களின் 

பயன்பாட்மடக் குமறக்கவும் 

 

 

 

 

 

 

o அரனதத்ு நேரக்ளுக்கும் ோதுகாே்பு உேகரணங்கள் ேழங்குதல், உயிர ்

மருத்துே கழிவுகரள நிரே்கித்தல் மற்றும் அரனதத்ு கழிவு 

ரகயாளுேேரக்ளுக்கும் பநாய்த்தடுே்பு மருந்துகரள ேழங்குதல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

o உருவாகக்ப்படும் கதிரியக்கக் கழிவுகமள கவனமாக மேமிகக் மவண்டும். 

மற்றவரக்ளிடமிருந்து மவறுபடுவதற்கு (கண்ணாடி பகாள்கலன்) என 

மலபிளிடுங்கள் மற்றும் அரிக்காத பபாருடக்மள கழிவுகளில் 

அறிமுகப்படுதத்ுவமதத் தடுகக்வும். 
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o ஆய்வகங்கள், மநாயியல் கழிவுகள், கழுவுதல், சுத்தம் பேய்தல், வீட்டு 

பராமரிப்பு ஆகியவற்றில் இருந்து உருவாகும் திரவக் கழிவுகள் கழிவுநீரில் 

பவளிமயற்றப்படுவதற்கு முன்பு ரோயன கிருமிநாசினிகள் மூலம் 

நடுநிமலயானதாக இருகக் மவண்டும். 

o ேமமயலமற மகண்டீன் பதாகுப்பு பபாருட்களிலிருந்து பபாது கழிவுகள் 

தனித்தனியாக மேகரிகக்ப்பட மவண்டும். 

o பதாற்று கழிவுகமள பதாற்று அல்லாத கழிவுகளுடன் கலக்கக்கூடாது 

மற்றும் கலந்தால் பதாற்று கழிவுகளாக கருதப்பட மவண்டும் 

o மபாகக்ுவரதத்ு மற்றும் இறக்குதலின் மபாது கசிவு முற்றிலும் தவிரக்்கப்பட 

மவண்டும் 

 

 

 

 

 

 

 

o உயிர ் மருதத்ுவ கழிவு மமலாண்மம முமறயான இமடபவளியில் 

மதிப்பாய்வு பேய்யப்படும் மற்றும் எதிரப்ாராத அபாயகரமான, 

விபத்துக்கள், உபகரணங்கள் மதால்விகள் ஆகியமவ விமரவான 

முடிபவடுக்கும் மதமவப்படும் தற்பேயலான கசிவுகளுக்கு 

மருத்துவமமனகள் தயாராக இருக்க மவண்டும். 

o எதிரக்ால திட்டமிடலுக்காக உருவாகக்ப்படும் கழிவுகளின் வமக மற்றும் 

அளமவ மதிப்பிடுவதற்கு வழகக்மான பநரங்களில் கழிவு தணிக்மக 

நடத்தப்பட மவண்டும் 
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II. உயிே் ெருத்துே கழிவு உற்பத்தியின் ஆதோேங்கள் 

• சுகாதார நிறுவனங்கள் 

• கால்நமட மருதத்ுவமமனகள் 

• ஆராய்ேச்ி நிறுவனங்கள் 

• பதாழில்துமற நிறுவனங்கள் 

• மருத்துவ முகாம்கள் 

• மருந்து நிறுவனங்கள் / விநிமயாகஸ்தரக்ள் 

III. சுகோதோை ஸ்தோபனத்தோல் உருேோக்கப்படுெ் கழிவு ேகககள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ெருத்துே கழிவு 

 

ெக்கோத ெருத்துே 
கழிவுகள் 

 

 

திட ெருத்துே 

கழிவு 

 

திேே 
கழிவுகள் 

 

 

மதோற்று இல்லோத 
ெருத்துே கழிவு 

 

 

மதோற்று ஏற்படுத்தும் 

ெருத்துே கழிவு 

 

மக்கும் ெருத்துே 
கழிவுகள் 

ெருத்துே 
கழிவுகள் 
சுத்திகேிப்பு 
நிகல ெ் 

கழிவு நீை் 
சுத்திகேிப்பு 
நிகல ெ் 
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IV. மபோறுப்புகள் 

ஆக்கிைமிப்போளை ்- மெல்த ்யகே் எஸ்டோபிளிஷ்மென்ட்கள் 

• பிரித்தல் - விதிமுமறகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வமககள் 

• மேகரிப்பு - ஒவ்பவாரு இடதத்ிலிருந்தும் 

• மபாகக்ுவரதத்ு - இறுதி மேமிப்பு இடதத்ிற்கு 

• மேமிப்பு - இறுதி மேமிப்பு அமற 

மபோது சுத்திகேிப்பு நிகல ெ் 

• மபாகக்ுவரதத்ு - உரியேடறிந்து தில் இருந்து பபாது சுதத்ிகரிப்பு நிமலயம்    

சகாண்டு ச ல்லுதல் 

• சுத்திகரிப்பு - எரிப்பு, ஆடம்டாகிமளவிங் 

• அகற்றுதல் - பாதுகாப்பான நிலப்பரப்பு தளம் / மறுசுழற்சி 

 

V. பய ோ ெருத்துே கழிவு ேகககள் 

 

            ேரக 1          –  
 

ேரக  2         –  
 

ேரக 3          –  
 

 ேரக 4        –  
 

 

 

 

 

 

 

சிேே்பு 

சேள்ரள  

நீலம் 

மஞ் ள் 
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மஞ் ள் வண்ண பதாட்டி / மபகள் 

 

 

✓ மனித உடற்கூறியல் பகுதிகள் 

✓ உடல் பகுதிகள் 

✓ அனிமல் பாரட்்ஸ் 

✓ உடல் பாகங்கள் & இரதத்ம் 

✓ வாஸின்கள், பேல் கலாேே்ாரங்கள், 

✓ உயிரியல் பநாக்ஸின்கள், 

✓ பயாப்ஸி ஸ்பபசிபமன்ஸ் 

✓ இரத்த மோகட் காட்டன் 

✓ டிபரசிங்ஸ், பிளாஸ்டரக்ள் 

✓ இரத்தம் உமறந்த ஆமட 

 

சிேே்பு வண்ண பதாட்டி / மபகள் 

 

✓ ோலியன் பாட்டில்கள் 

✓ சிரிஞ்  ்(ஊசி இல்லாமல்) 

✓ குழாய் 

✓ க்மளாவ்ஸ் (பிரித்தல்) 

✓ மாஸ்க் & மகப்ஸ் 

✓ பவளிப்பமடயான உமட 

✓ துணி ( இரத்தம் இல்லாமல்) 
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நீலம் வண்ண பதாட்டி / மபகள் 

 

✓ கிளாஸ்கள் 

✓ பாட்டில்கள் 

✓ மருத்துவ பாட்டில்கள் 

✓ அம்சோள்ஸ் 

சேள்ரள வண்ண பதாட்டி / மபகள்  

 

✓ பயன்படுத்தப்பட்ட மற்றும் 

நிராகரிக்கப்பட்ட ஊசிகள் மற்றும் 

கத்திகள் 

✓ கத்திகள் மற்றும் கதத்ிகள் 

✓ கூரம்மயான உமலாக பபாருட்கள், 

கண்ணாடி பபாருடக்ள் 

✓ ஃபிஸ்துலா ஊசிகள் 
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VI. சுகோதோே ஸ்தோபனெ்தில் இருந்து உயிே் ெருத்துே கழிவுககள 

யேகேித்தல் 

• பாரம்காடட் மற்றும் குமளாரிமனட்டட் அல்லாத வண்ண மபகள் 

 

• பாரம்காடு ஸ்மகனிங் மற்றும் விேரங்கரள CPCB / TNPCB 

மேமவயகங்களில் பதிமவற்றுதல் 
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• அட்டவமண - III 

பமயாபமடிக்கல் மவஸ்ட் கன்படய்னரக்ள் / மபகக்ுகளுகக்ான மலபிள் 

மநாயாளிகளுகக்ும் பபாதுமக்களுகக்ும் கழிவுகளின் தன்மமமயக் குறிகக்ும் 

பமயாைோரட்் சின்னம் சோருத்தே்ேட்ட பின்கள் மற்றும் மபகள் பகாண்டு 

பேல்ல மவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

கவனத்துடன் கக ோளுங்கள் 

குறிப்பு:  யலபிள் துகவதத்ோல் அழி ோமோல் ெற்றுெ் முக்கி ெோக ததளிவோக 

ததைி  யவண்டும் 

 

VII. தளத்தில் சுத்திகேிக்கப்பட்டு  மற்றும் அகற்றுதல் 

 

எைிப்பூட்டுதல் 

 - அதிக பவப்பநிமலயில் எரிப்பு வாயுகக்ள் சுத்தம் பேய்யப்படுகின்றன 

ஆட்யடோகியளே் 

 - அதிக அழுதத்ம் மற்றும் பவப்பநிமலயில் கிருமி நீக்கம் 

ஷ்மேடே ்

 - கிருமி நீக்கம் பேய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிகக்ுகமள சிறு துண்டுகளாக சிமதக்கும் 
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கோெ்போக்டே் 

 - பபாருளின் அளமவக் குமறக்கவும் 

ஈடிபி  

- மருத்துவ கழிவுகமள சுத்திகரிக்கும் மபாது உருவாகும் கழிவு நீரர  

சுத்திகரிக்கிறது 

ேோகனங்கள்  

- மருத்துவ கழிவுகமள மேகரிக்க மற்றும் பகாண்டு பேல்ல சிறப்பு 

வடிவமமக்கப்பட்ட வாகனங்கள் மூலம் அந்தந்த HCE இலிருந்து அகற்றுதல் 

ேோெ்பல் யேமிப்பு ெற்றுெ் அகற்றல் 

- மருத்துவ கழிவுகமள சுதத்ிகரிக்கும் மபாது உருவாகும் ோம்பல் தனி பகுதியில் 

மேமிகக்ப்படும். ஹ ரபடாஸ் பேஸ்ட் அங்கீகாரம் ோங்கே்ேடும்.  

சுத்திகைிக்கப்பட்ட பிளோஸ்டிக்குகள்  

- சுத்திகரிக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக்குகள் தற்காலிகமாக மேமிக்கப்பட்டு இரண்டாம் 

நிமல மறுசுழற்சிகக்ு அனுப்பப்படும்      

ஊசி குழிகள் 

 - மருதத்ுவ கழிவுகமள சுத்திகரிக்கும் இடத்தில் ஊசி குழிகள் அரமகக்ே்ேடும் 

    மேகரிகக்ப்பட்ட ஊசிகள் மைப்மபா கிருமி நாசினி மூலம்  சுத்திகரிக்கப்படும்   

    அல்லது சதாழிற் ாரலகளுகக்ு இரண்டாம் நிமல மறுசுழற்சிகக்ு அனுப்ேடும் 

சுத்திகேிக்கப்பட்ட கண்ணோடி போட்டில்கள் யேமிப்பு 

கிருமி நாசினி மூலம்  சுத்திகரிக்கப்பட்ட கண்ணாடி பாட்டில்கள் தற்காலிகமாக 

மேமிகக்ப்பட்டு இரண்டாம் நிமல மறுசுழற்சிக்கு அனுப்பப்படும் 
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3. மே ல்திறன் சுருக்கத்திற்கோக டீ.ஓ.ை் இல் குறிப்பிடப்பட்ட விேேங்கள் 
 

 

எ
ண் விளக்கெ் - டீ.ஓ.ை ்

 

கருத்துகள் 

1 

திட்டதத்ின் பபயர ்

மற்றும் இருப்பிடம் 

(கிராமம், மாவட்டம், 

மாநிலம் மற்றும் 

பதாழில்துமற 

எஸ்மடட் 

(பபாருந்தினால்) 
 

 

முன்சமாழியே்ேட்ட சோதுோன உயிர ்மருத்துே 

கழிவு சுதத்ிகரிே்பு ே தி “என்விரான்ஸ் 

ேபயாபேஸ்ட் சிஸ்டம்ஸ் (I) பிரரபேட். லிமிசடட். ” 
 

கிராமம் பமய்யூர ்

 

தாலுகா 

 

உத்துமகாட்மட 

 

மாவட்டம் 

 

திருவள்ளூர ்

 

மாநிலம் 

 

தமிழ்நாடு 

 

2 

தயாரிப்புகள் 

மற்றும் திறன்கள். 

விரிவாகக் 

முன்பமாழிவு 

என்றால், முந்மதய 

சுற்றுசூழல் 

ஆமணயத்தின் 

அனுமதி சேற்று 

இருந்தால் அதில் 

உள்ள திறன்கள் 

மற்றும் 

குறிப்புகளுடன் 

 

எந்த தயாரிே்பு தயாரிகக்ே்ேடவில்ரல. இது ஒரு 

கழிவு சுத்திகரிே்பு ே தி 

 

கழிவு வகக சுத்திகைிப்பு ெற்றுெ் 

அகற்றல் 

 

மனித 

உடற்கூறியல் கழிவு 

 

எரித்தல் / ஆழமாக 

புரதக்கே்ேடும் 

 

 

 

விலங்கு கழிவு 

 

எரித்தல் / ஆழமாக 

புரதக்கே்ேடும் 

 

 

நுண்ணுயிரியல் 

மற்றும் 

ஆட்மடாகிமளவிங் / 

மமக்மராமவவ் / எரிப்பு 
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இருக்கும் 

தயாரிப்புகள் 

 

ேபயாசடகன்ாலஜி 

கழிவு 
 

 

 

கழிவு- கூரர்மயான 

சோருடக்ள் 

 

 

கிருமி நீக்கம் 

(பேதியியல் சிகி ர் ) / 

ஆட்படாகிபளவிங் / 

ரமக்பராபேே் மற்றும் 

சிரதவு / 

துண்டாகக்ுதல் 

 

திட கழிவு 

 

பேதியியல் சிகி ர்  / 

ஆட்படாகிபளவிங் / 

ரமக்பராபேே் மற்றும் 

சிரதவு / 

துண்டாகக்ுதல் மூலம் 

கிருமி நீக்கம் 

 

திரே கழிவு 
மவதியியல் சிகிேம்ே 

மூலம் கிருமி நீகக்ம் 

மற்றும் வடிகால்களில் 

பவளிமயற்றம் 

எரிப்பு ோம்பல் 

 

நகராட்சி நிலப்பரப்பு / 

பபாதுவான 

நிலப்பரப்பில் 

அகற்றுதல் 

இரோயன கழிவு 

 

இரோயன சிகிேம்ே 

மற்றும் 

திரவங்களுக்கான 

வடிகால்களில் 

பவளிமயற்றம் மற்றும் 

திடப்பபாருட்களுக்கான 

பாதுகாப்பான 
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நிலப்பரப்பில் 

அகற்றுதல் 
 

3 

நிலம், 

மூலப்பபாருள், நீர,் 

மின்ோரம், 

எரிபபாருள், 

வழங்கல் 

மூலத்துடன் மதமவ 

(அளவு) 

 

நிலம் 

 

13350  

 துர மீட்டர ்(3.3 ஏக்கர)் 

மூலப்பபாருள் 

 

உயிர ்மருதத்ுவ கழிவுகள் 

8.1 டன் / நாள் 

தண்ணீர ்

 

 

28 பக.எல்.டி 

 

மின் ாரம் 

 

120 கிபலாோட்; டிஜி ச ட் 

1 x 125 பக.வி.ஏ மற்றும் 1 

எக்ஸ் 62.5 பக.வி.ஏ 

எரிபபாருள் 

 

டீ ல்; டி.ஜி. - 50 லிட்டர ்

 / நாள் எரியூட்டிகள் - 800 

லிட்டர ்/ நாள் 

தண்ணிர ்

விநிமயாகம் 

 

28 பக.எல்.டி பமய்யூர ்

பஞ்ோயத்திலிருந்து 

 

4 

சுருக்கமாக 

பேயல்முமற 

விளக்கம் வாயு, 

திரவ கழிவு மற்றும் 

திட மற்றும் 

அபாயகரமான 

கழிவுக ளின் குறி 

ே்பு 

 

 

ோயு உமிழ்வு எரியூட்டிகள்: மராட்டரி 

சூமள 750 கிமலா / 

மணிமநரம் மற்றும் 

நிமலயான படுக்மக @ 

250 கி.கி / மணிமநரம், 

தியா 0.6 மீ பபாதுவான 

அடுகக்ு மற்றும் தமர 

மட்டத்திலிருந்து 30 மீ 

உயரத்திற்கு 

எரியூட்டிகளில் இருந்து 
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உமிழ்மவக் 

கட்டுப்படுத்த, குபவஞ்ேர ்

பதாடரந்்து பவன்டூரி 

ஸ்க்ரப்பர ் துளி 

பிரிப்பான் மற்றும் 

பின்னர ் மபக் படுக்மக 

ஸ்க்ரப்பர ்

ஆகியேற்றுகள்காற்று 

மாசு கட்டுப்பாட்டு 

அமமப்பாக 

வழங்கப்படும். 
 

 

திரே கழிவு முன்பமாழியப்பட்ட 

வேதிக்கான நீர ்

விநிமயாகத்தின் ஆதாரம் 

பமய்யூர ்

பஞ்ோயத்திலிருந்து 

பபறப்படும். பமாதத் நீர ்

மதமவ 28 KLD ஆக 

இருக்கும். நீர ்

முக்கியமாக சோது 

ேயன்ோடு (2 மக.எல்.டி) 

மற்றும் பேயல்முமற 

பதாடரப்ான 

மதமவகளுகக்ு (13 

மக.எல்.டி) (ஸ்கர்ப்பிங், 

மாடி மற்றும் வாகனம் 
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கழுவுதல் மற்றும் 

பகாதிகலன்) மற்றும் 

மதாட்டகக்மலக்கு (13 

மக.எல்.டி) மதமவப்படும். 

முன்பமாழியப்பட்ட 

சி.பி.எம்.டபிள்யூ.டி.எஃப்-

ல் இருந்து உருவாகும் 

கழிவுநீரின் அளவு 14.4 

மக.எல்.டி ஆகும், இது 20 

மக.எல்.டி இடிபியில் 

சுத்திகரிக்கப்படும் 

 

 

திட கழிவு பமாத்தம் 7 கிமலா / நாள் 

திடகக்ழிவுகள் 

உருவாகும். அவற்றில் 5 

கிமலா / நாள் மக்கும் 

கழிவுகள் ஒரு உள்ளக 

கரிம கழிவு மாற்றியில் 

சுத்திகரிக்கப்படும் - 

இதன் விமளவாக உரம் 

கிரீன் பபல்ட் 

மமம்பாட்டிற்கு 

பயன்படுத்தப்படும் 

மற்றும் அதிகப்படியான 

அருகிலுள்ள 

விவோயிகளுக்கு 

விநிமயாகிகக்ப்படும், 



 

M/s. பேரே்ாகிட் என்விபரா ச ாலுஷன்ஸ் பிரரபேட் லிமிசடட் Page - 18 

 

மறுசுழற்சி 

பேய்யக்கூடிய 

கழிவுகளின் 2 கிமலா / 

நாள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

மறுசுழற்சிக்கு 

வழங்கப்படும். 
 

அபாயகரமான 

கழிவுகள் 

 

ஒரு நாமளக்கு 0.25 

கிமலா/ நாள் ஈ டிபி கேடு 

ஒரு நாமளக்கு 400 கிமலா 

எமடயுள்ள ோம்பல் 

மற்றும் 4 லிட்டர ் / மாதம் 

பயன்படுதத்ிய 

எண்பணய் உருவா கும் 

. 

5 

சுற்றுேச்ூழல் 

மற்றும் 

பவளிமயற்றம் 

அல்லது அகற்றும் 

முமற மீதான 

தாக்கத்மத 

குமறப்பதற்கான 

நடவடிக்மககள் 

 

 

கட்டுமான 

கட்டதத்ின் போது 

ஏற்ேடும் 

ோதிே்புகள் 

 

கட்டுமான நடேடிக்ரககள் 

காரணமாக ஏற்ேடும் 

ோதிே்புகள் குறுகிய கால 

மற்றும் அரே கட்டுமான 

கட்டதத்ிற்கு மட்டுபம. 

விவரங்கள் பக்கம் 35  இல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

 

பேயல்பாட்டின் போது ஏற்ேடும் ோதிே்புகள்  
 

 

 

எரியூட்டிகளுகக்ு தரர 
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காற்று 

 

மட்டத்திலிருந்து 30 மீ 

உயரத்தில் 0.6 மீ & உயரம் 

சகாண்ட ஒருங்கிரணந்த 

அடுகக்ு ேழங்கே்ேடும் 

தண்ணீர ்

 

முன்பமாழியப்பட்ட 

வேதிக்கான நீர ்

விநிமயாகத்தின் ஆதாரம் 

பமய்யூர ்

பஞ்ோயத்திலிருந்து 

பபறப்படும். பமாத்த நீர ்

மதமவ 28 KLD ஆக 

இருக்கும். நீர ் முக்கியமாக 

சோது ேயன்ோடு (2 

மக.எல்.டி) மற்றும் 

பேயல்முமற பதாடரப்ான 

மதமவகளுகக்ு (13 

மக.எல்.டி) (ஸ்க்ரப்பிங், மாடி 

மற்றும் வாகனம் கழுவுதல் 

மற்றும் பகாதிகலன்) 

மற்றும் மதாட்டக்கமலகக்ு 

(13 மக.எல்.டி) 

மதமவப்படும். 

முன்பமாழியப்பட்ட 

சி.பி.எம்.டபிள்யூ.டி.எஃப்-ல் 

இருந்து உருவாகும் 

கழிவுநீரின் அளவு 14.4 
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மக.எல்.டி ஆகும், இது 20 

மக.எல்.டி இடிபியில் 

சுத்திகரிக்கப்படும் 

 

 

 த்தம் ேத்தம் டிஜி பேட் மற்றும் 

இயந்திரங்களின் முக்கிய 

ஆதாரம். உபகரணங்கள் 

ஒழுங்காக 

இமணக்கப்படுவதால், 

ேத்தத்மதக ்

குமறப்பதற்காக 

டம்மபனரக்ள் 

வழங்கப்படும் 

 

 

நிலம் அமனதத்ு கழிவுகளும் 

மேகரிகக்ப்பட்டு தனி 

அமறகளில் மவக்கப்படும் 

மண்ணில் கழிவுகள் 

சகாட்டே்ேடாது 

சூழலியல் 

 

முமறயான காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு முமறமய 

நிறுவுதல் மற்றும் 

முன்பமாழியப்பட்ட 

வேதிக்காக கிரீன் 

பபல்ட்மட (சிபிசிபி 

வழிகாட்டுதல்களின்படி) 

உருவாகக்ுவதன் மூலம் 
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சுற்றுேச்ூழலில் பாதிப்பு 

குமறவாக இருக்கும் 

 

ேமூக 

பபாருளாதாரம் 

 

இந்த திட்டத்தினால் 

ஏற்ேடும் தாகக்த்மத 

குமறகக் தடுப்பு 

நடவடிக்மக யாக, 

அவ்வப்மபாது மாசு 

மோதமன 

மமற்பகாள்ளப்படும் 

 

6 

 

திட்டதத்ின் மூலதன 

ச லவு, முடிக்க 

மதிே்பிடே்ேட்ட 

பநரம் 

 

மூலதன ச லவு: 4.82 பகாடி மற்றும் அக்படாேர ்

2021 நிரறேரடயும் என மதிே்பிடே்ேட்டுள்ளது 

7 

 

திட்டதத்ிற்காக 

பதரந்்சதடுக்கே்ேட்

ட தளம்- நிலம்-

பேளாண்ரம 

(ஒற்ரற / இரட்ரட 

ேயிர)், தரிசு, அரசு / 

தனியார ் நிலம், 

ரகயகே்ேடுதத்ல் 

நிரல, அருகிலுள்ள 

நிலத்தின் இயல்பு 

 

டி.டி.சி.பி அறிவிதத்படி இது 

திருவள்ளூர ் மாவட்டத்தின் 

வமகப்படுத்தப்படாத 

பகுதியின் கீழ் வருகிறது; 

சிபிஎம்டபிள்யூஎம் நிறுவ 

நில பயன்பாட்மட டிடிசிபி 

அனுமதித்துள்ளது, மமலும் 

பமயாபமடிக்கல் கழிவு 

மமலாண்மம வேதிமய 

நிறுவுவதற்கு திட்டமிடல் 
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(2-3 கி.மீ.), நீரந்ிரல 

„மக்கள் சதாரக, 10 

கி.மீ. காடு, 

சுற்று ச்ூழல் 

உணரத்ிறன் 

மண்டலங்கள், 

அணுகல், 

(சதாழில்துரற 

பதாட்டத்தின் 

குறிே்பு -1 ேழக்கு 

இந்த தகேல் 

பதரேயில்ரல) 

அனுமதி 

வழங்கப்பட்டுள்ளது 

 

 

அரசு / தனியார ்

நிலம் மற்றும் 

அரத 

ரகயகே்ேடுத்தும் 

நிரல 

தனியார ் நிலம் மற்றும் 

பட்டா நகல் 

இமணக்கப்பட்டுள்ளது 

 

 

நீரந்ிரல (3 கி.மீ) பதலுங்கு 

கங்கா 

கால்வாய் (ேத்ய 

ோய் கால்வாய்) 
 

1.29 கி.மீ. 
 

அரணி நதி 

 

3.6 கி.மீ. 
 

குேஸ்தமல நதி 

 

3.19 கி.மீ. 
 

மக்கள் பதாமக (3 

கி.மீ) ஆதாரம்: 

மக்கள் பதாமக 

கணக்பகடுப்பு 

தரவு, 2011 

 

மாமந்தூர ் –       

2.54 கி.மீ. 
 

1152 

மவலகப ரம் 

 

 – 3.18 கி.மீ. 
 

2372 

சகருகம்ோகக்

ம் – 1.25 கி.மீ. 
 

615 

 

சமய்யூர ்
2357 
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பதேந்தேகக்ம் 

– 2.21 கி.மீ. 
 

637 

மமலாப்பூர-்

திருவள்ளூர ்

-             3.14 கி.மீ. 
 

442 

சமலந்தூர ் –       

3.26 கி.மீ. 
 

1886 

சதாழிற் ாரலகள் 

10 கி.மீ. 
 

மாரக்ஸ்்-பி இண்டஸ்ட்ரீஸ் 

–                      7.12 கி.மீ. 
 

காடுகள் 

 

பமய்யூர ்

ரிேரவ்் காடு 

 

2.8 கி.மீ. 
 

மமலாப்பூ

ர ் ரிேரவ்் 

காடு 

 

4.0 கி.மீ. 
 

 

 
 

சுற்று ச்ூழல் 

உணரத்ிறன் 

மண்டலம் 

- 

 

 
ேழித்தடம் 

உத்துமகாட்மட வழியாக - 

திருவள்ளூர ்ோமல மற்றும் 

தளம் சீதாஞ்மேரி - 

பவங்கல் ோமலயில் 
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இருந்து 1 கி.மீ பதற்மக 

பகருகம்பாகக்ம் அருமக 

அரமயே்ேட்டுள்ளது 

 

8 

அடிப்பமட 

சுற்றுேச்ூழல் தரவு-

காற்றின் தரம், 

மமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீரின் 

தரம், மண்ணின் 

சிறப்பியல்பு, 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள், 

அருகிலுள்ள 

மக்களின் ேமூக-

பபாருளாதார 

நிமல 

 

விவரங்கள் பக்கம் 30 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

 

9 

அபாயத்மதத் 

தணிகக் 

வழங்கப்பட்ட 

அபாயகரமான 

பபாருள் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

அமமப்மபக் 

மகயாளுதல், 

தீமய அமணகக்ும் கருவிகள் மற்றும் பிற 

தீயமணப்பு உபகரணங்கள், பதளிப்பு முமன 

பகாண்ட நீர ்மைட்ராண்டுகள் 

சுவாேக் கருவி மபான்ற பிற அவேர 

உபகரணங்களுடன் மேமிப்பு மற்றும் 

மகயாளுதல் பகுதி உடனடியாக அணுகப்பட 

பேண்டும் 
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பேயலாகக்ுதல் 

மற்றும் மேமித்தல் 

ஆகியவற்றில் 

உள்ள 

ஆபத்துக்கமள 

அமடயாளம் 

காணுதல் 

 

10 

 

திட்டதத்ின் தாக்கம், 

காற்று, நீர,் நிலம், 

தாேர-

விலங்கினங்கள் 

மற்றும் அருகிலுள்ள 

மக்கள் மீது 

 

ோதிே்பு குரறோக இருகக்ும் 

 

காற்று 

 

எரியூட்டிகளுகக்ு தரர 

மட்டத்திலிருந்து 30 மீ 

உயரத்தில் 0.6 மீ & 

உயரம் சகாண்ட 

ஒருங்கிரணந்த 

அடுகக்ு ேழங்கே்ேடும் 

 

தண்ணீர ் முன்பமாழியப்பட்ட 

வேதிக்கான நீர ்

விநிமயாகத்தின் 

ஆதாரம் பமய்யூர ்

பஞ்ோயத்திலிருந்து 

பபறப்படும். பமாதத் 

நீர ் மதமவ 28 KLD ஆக 

இருக்கும். நீர ்

முக்கியமாக சோது 

ேயன்ோடு (2 மக.எல்.டி) 



 

M/s. பேரே்ாகிட் என்விபரா ச ாலுஷன்ஸ் பிரரபேட் லிமிசடட் Page - 26 

 

மற்றும் பேயல்முமற 

பதாடரப்ான 

மதமவகளுகக்ு (13 

மக.எல்.டி) (ஸ்கர்ப்பிங், 

மாடி மற்றும் வாகனம் 

கழுவுதல் மற்றும் 

பகாதிகலன்) மற்றும் 

மதாட்டகக்மலக்கு (13 

மக.எல்.டி) 

மதமவப்படும். 

முன்பமாழியப்பட்ட 

சி.பி.எம்.டபிள்யூ.டி.எஃ

ப்-ல் இருந்து 

உருவாகும் கழிவுநீரின் 

அளவு 14.4 மக.எல்.டி 

ஆகும், இது 20 மக.எல்.டி 

இடிபியில் 

சுத்திகரிக்கப்படும் 

 

 

நிலம் அமனதத்ு கழிவுகளும் 

மேகரிகக்ப்பட்டு தனி 

அமறகளில் 

மவக்கப்படும். 

மண்ணில் கழிவுகள் 

சகாட்டே்ேடாது 



 

M/s. பேரே்ாகிட் என்விபரா ச ாலுஷன்ஸ் பிரரபேட் லிமிசடட் Page - 27 

 

 

தாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்குகள் 

இந்த திட்டதத்ிற்காக 

எந்த மரங்களும் 

பவட்டப்படாது 

 

 

மக்கள் சதாரக இது அருகிலுள்ள 

கிராம மகக்ளுகக்ு 

மவமல வாய்ப்புகமள 

வழங்கும் 

 

11 

 

இயற்ரக அல்லது 

தாேர அே ர 

காலங்களில் 

அே ரகால 

தயாரிே்பு திட்டம் 

அவேர கட்டுப்பாட்டு அமற இருகக்ும். 

வாகனங்களில் அவற்றின் இயகக்த்மதக ்

கண்காணிக்கவும், அவேர காலங்களில், 

உதவிமய வழங்கவும் ஜி.பி.எஸ் இயகக்ப்பட்ட 

கண்காணிப்பு அமமப்பு நிறுவப்படும். 

வாகனங்களுகக்ு அவேரகால சூழ்நிமலகமளக ்

மகயாள முதலுதவி பபட்டி வழங்கப்படும். 

பபாருடக்மள பட்டியலிடும் ஒரு தாள் 

வாகனத்தில் கிமடக்கும் மற்றும் அவேர 

பதாமலமபசி எண்களும் பட்டியலிடப்படும். 

கசிவுகள் மந்தமான பபாருடக்ளுடன் (எ.கா. 

பவரம்ிகுமலட், மணல் அல்லது பூமி) 

உறிஞ்ேப்பட்டு, பின்னர ் பபாருத்தமான 

பகாள்கலனில் மவக்கப்படும்.. காற்மறாட்டம் 

வழங்கப்படும்  

அவேரத் திட்டம் தயாரிகக்ப்படும், முன்கூட்டிய 

அே ர காலங்களில் பதரேயான 

முன்சன ச்ிருகக்ாய் ப ாதரன நடத்தே்ேடும் 
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12 

 

சோது 

வி ாரரணயின் 

போது எழுே்ேே்ேட்ட 

சிக்கல்கள் 

(சோருந்தினால்) 

மற்றும் ேதில் 

அளிகக்ே்ேடும் 

- 

13 

 

முன்சமாழியே்ேட்ட 

ச லவினங்களுடன் 

சி.எஸ்.ஆர ்திட்டம் 

 

திட்ட ச லவு ரூ. 4.82 Cr. அதாேது ரூ. 100 பகாடி 

மற்றும் கிரீன்ஃபீல்ட் திட்டமாகும், எனபே 

நிறுேனம் திட்ட  ்ச லவில் சுமார ்2% ச லவிடும், 

அதாேது 9.64 லட் ம் காரே்்ேபரட் சுற்று ச்ூழல் 

சோறுே்பு (சிஇஆர)் நிறுேன  ்  ட்டம், 2013 இன் 

ேடி நிறுேனத்தின் சி.எஸ்.ஆரின் கீழ் இருக்கும். 

சி.இ.ஆரின் கீழ், நலன்புரி நடேடிகர்ககள் 

எடுக்கே்ேடும் சுகாதாரே் ோதுகாே்பு, கல்வி, 

திறன் பமம்ோடு, உள்கட்டரமே்பு மற்றும் 

அருகிலுள்ள ேகுதிகளில் கிரீன் சேல்ட் / பதாட்டம் 

ஆகியேற்றில் ேணம் ச லுதத்ுதல் 

14 

பதாழில்ோர ்

சுகாதார 

நடவடிக்மககள் 

 

விவரங்கள் பக்கம் 41 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

 

15 

திட்ட கண்காணிே்பு 

திட்டத்ரத 

குறிே்பிடுக 

விவரங்கள் பக்கம் 40 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 
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4. திட்ட விவைங்கள் 

உத்பதசிக்கே்ேட்டுள்ள சோது மருதத்ுே கழிவு பமலாண்ரம மற்றும் சுத்திகரிே்பு 

நிரலயம் (CBMWMTF), 13350  துர மீட்டர ் (3.3 ஏக்கர)் ேரே்ேளவில், எஸ். எண் 553/1B, 

553/2A & 553/2B, சமயியூர ் கிராமம், ஊதத்ுகப்காட்ரட தாலுக்கா, திருேள்ளூர ்

மாேட்டத்தில் அரமக்க திட்டமிடே்ேட்டுள்ளது.  இந்த திட்டம் 2500 அலகுகரள 

பூரத்்தி ச ய்யே்ேட உள்ளன.  இந்த ே தி, மருத்துே கழிவுகரள 8.1 டன்/நாள் ேரர 

ரகயாள உதப்தசிதத்ுள்ளது. 

 

விளக்கம் 

முன்-
மே ல்போடு 

 

தெ ல்படும்யபோது 
 

தகோள்ளளவு 

 

டிஸ்யபோெல் 

எரிே்பூட்டுதல் 
 

மராடட்ரி கில்ன் 

(750 kg/hr  

சகாள்ளளவு) 
2 hr 6 hr 1000 kg 6 tons/ day/shift  

நிரலயான ேடுகர்க 

ேரக (250 kg/hr 

சகாள்ளளவு) 

ஆடம்டாகிமளவ் 

நீராவி 
பெனமரட்டருடன் 
ஆடம்டாகிமளவ் 

(1000 லிட்டரஸ்் / 

சகாள்ளளவு) 

1 hr 7hr 
400 kgs/batch 

cycle 
3 tons /day/shift 

கிருமி நாசினி 

மைப்மபா 
குமளாரின் 
கமரேலில் 

ஊறமவப்பதன் 
மூலம் கிருமி 

நீக்கம் (250 லிட்டர ்- 
பாரல் - 12 எண் 

அல்லது 3000 லிட்டர ்
திறன் பதாட்டி) 

 

- 8 hr 

250 kgs/ hour 

கிருமி 
நாசினி 

2 tons/day /shift 

ஷ்பரடர ்

ஷ்பரடர ்(250 kgs/hr) - - - 2.5 tons/shift 

ஈடிபி 

ஈடிபி (50 KLD 

சகாள்ளளவு) 
- - - 50 KLD/day 



 

M/s. பேரே்ாகிட் என்விபரா ச ாலுஷன்ஸ் பிரரபேட் லிமிசடட் Page - 30 

 

 

முன்சமாழியே்ேட்ட CBMWMTF ே திக்கான சமாத்த நீர ்பதரே சுமார ்28 பக.எல்.டி 

என மதிே்பிடே்ேட்டுள்ளது, பமலும் நீர ் பதரே சமய்யூர ் ேஞ் ாயதத்ிலிருந்து 

அங்கீகரிகக்ே்ேட்ட நீர ்படங்கரக்ள் மூலம் சேறே்ேடும். இந்த ே திகக்ான மின் 

பதரே சுமார ்120 கிபலாோட் ஆகும், இது தமிழ்நாடு மின் உற்ேத்தி மற்றும் மின் 

ேகிரம்ான கழகம் (டாங்சகட்பகா) மூலம் சேறே்ேடும். டிஜி  ச ட் 1 × 125 kVA மற்றும் 

1 X 62.5 kVA ஆகியரே மின் க்தி ச யலிழக்கே்ேடும் ேட் த்தில், மின் கத்ி 

மறுபிரதியாக ேயன்ேடுத்தே்ேடும். முன்சமாழியே்ேட்ட ே திகக்ான ச லவு 

மதிே்பிடே்ேட்ட விரல சுமார ்4.82 பகாடி ரூோய் ஆகும். 

முன்சமாழியே்ேட்ட ே திக்காக 128 ேது SEAC மதிே்பீட்டுக் கூட்டதத்ில் ToR க்கான 

விண்ணே்ேம் 14.04.2019 அன்று ேரிசீலிக்கே்ேட்டது; கடிதம் எண். F.No. SEIAA-TN / F.No 

6456/2019/7 (da) TOR-616/2019 / பததி 03.05.2019 யில் TOR ேழங்கே்ேட்டது. 

5. அடிப்பகட சுற்றுெச்ூழல் நிகல 

உத்பதசிக்கே்ேட்டுள்ள சோது மருதத்ுே கழிவு ே தி காரணமாக 

சுற்றுே்புற ச்ூழலில் ோதகமான தாக்கங்கரள ஏற்ேடுத்தகக்ூடிய முக்கியமான 

சுற்று ச்ூழல் ேண்புகரள அரடயாளம் காண்ேது சு. அ. அ. ஆய்வின் முக்கிய 

பநாகக்மாகும். காற்று, நீர,் இரர  ்ல், மண், சூழலியல் மற்றும்  மூக 

சோருளாதார நிரலரமகளுக்பகற்ே தற்போதுள்ள அடிே்ேரட சூழரல 

ப கரிே்ேதற்காக கள ஆய்வுகள் பமற்சகாள்ளே்ேட்டன. திட்ட இடதத்ிலிருந்து 10 

கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுே் ேரே்பு, பமற்கூறிய சுற்று ச்ூழல் கூறுகளுக்கு 

தற்போரதய சுற்று ச்ூழல் நிரலரமகரள ஏற்ேடுத்தக் கருதே்ேடுகிறது. மார ் ்

2019 முதல் பம 2019 ேரரயிலான பகாரட காலத்தில் களத் தரவு உருோக்கம் 

பமற்சகாள்ளே்ேட்டுள்ளது. 

இத்திட்டே் ேகுதி திருேள்ளூர ்மாேட்டம், பமயியூர ்கிராமத்தில் அரமந்துள்ளது. 

ச ன்ரனயில் உள்ள IMD நிரலயத்தில் இருந்து ோனிரல ஆய்வு விேரங்கள் 

ப கரிகக்ே்ேட்டுஉள்ளன. முதல் நிரல காற்றின் திர  ேடபமற்கில் இருந்து (NNW) 

உள்ளது. 
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a) சுற்றுப்புற கோற்றின் தைம் 

சுற்றுே்புற காற்றின் தர கண்காணிே்பு ஏழு சேே்பேறு இடங்களில் 

பமற்சகாள்ளே்ேட்டுள்ளது. முன்சமாழியே்ேட்ட திட்ட இருே்பிடத்தின் கீழ்பநாக்கி, 

குறுக்கு காற்று மற்றும் காற்றில் இடங்கள் பதரந்்சதடுகக்ே்ேட்டன. 

பதரந்்சதடுக்கே்ேட்ட தளங்கள் ரமய மண்டலம் மற்றும் இரடயக 

மண்டலதத்ிற்குள் (10 கி.மீ ஆரம்) அரமந்துள்ளன. சோதுோன காற்று 

மாசுேடுதத்ிகளான ோரட்்டிகுபலட் பமட்டர ் (பிஎம் 10 & பிஎம் 2.5),  ல்ேர ் ரட 

ஆக்ர டு (SO2), ரநட்ரஜன் ஆக்ரஸடுகள் (NOX), காரே்ன் பமானாக்ரஸடு (CO) 

மற்றும் சமாத்த ஆவியாகும் கரிம ப ரம்ங்கள் (TVOC)  மே்ேடுத்தே்ேட்டு, மத்திய 

மாசு கட்டுே்ோடு ோரியம் நிரண்யிகக்ே்ேட்டுள்ள தரத்துடன் ஒே்பிடே்ேட்டன. 

மிக குரறந்தேட்  மற்றும் அதிக அளவு துகள் சோருள் < 2.5 ரமரான்கள் 28.3 முதல் 

60.5 μg/m3 ேரம்பில் ேதிோகியுள்ளது, அபத பநரத்தில் துகள் சோருள் < 10 

ரமரான்கள் 53.1 மற்றும் 98.5 μg/m3 ேரம்பில் உள்ளன. ஆய்வுே் ேகுதிக்குள் உள்ள 

 ல்ேர ்ஆக்ர டு ச றிவுகள் 6.4 முதல் 12.6 μg/m3 என்ற ேரம்பில் உள்ளது. பமலும், 

காணே்ேட்ட ரநட்ரஜனின் ஆக்ர டுகள் 14.7 முதல் 27.5 μg/m3 என்ற ேரம்பில் 

உள்ளன. காரே்ன் பமானாக்ர டுகள் 0.44 முதல் 0.82 மிகி/m3 ேரரயிலான 

ேரம்பில் உள்ளன. இந்த மாசுேடுதத்ும் அளவுகள் மத்திய மாசு கட்டுே்ோடு 

ோரியதத்ின் தரதத்ுடன் ஒே்பிடே்ேட்டு ேரம்பிற்குள் இருே்ேரத 

கண்டறிந்துள்ளனர.் ஆய்வு ேகுதி ‘மிதமான’ பிரிவில் இருே்ேதாக காற்றின் தர 

அட்டேரண காட்டுகிறது. 

b) நீை் தை கண்கோணிப்பு 

ஆய்வுே் ேகுதியில் நிலத்தடி மற்றும் பமற்ேரே்பு நீர ் மாதிரிகள் ேல்பேறு 

ஆதாரங்களிலிருந்து ப கரிகக்ே்ேட்டு, திட்ட சுற்றுே்புறத்தில் நிலவும் நீரின் 

தரத்ரத கண்டறிேதற்காக அரனத்து முக்கிய இயற்பியல்-பேதியியல் மற்றும் 

உயிரியல் அலகுகளுக்கு ேகுே்ோய்வு ச ய்யே்ேட்டது. சமாத்தம் 6 நிலத்தடி நீரும், 

7 பமற்ேரே்பு நீர ்மாதிரிகளும் ப கரிகக்ே்ேட்டன. 

குளம், நீரத்ப்தகக்ம் மற்றும் ஆறுகளில் இருந்து பமற்ேரே்பு நீர ் மாதிரிகள் 

எடுக்கே்ேட்டன. நிலத்தடி நீரின் பிசஹ  ்அளவு 6.5 முதல் 7.6 மற்றும் பமற்ேரே்பு 
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நீரில் 6.3 முதல் 7.9 ேரர பிசஹ  ் அளவு உள்ளது. நிலத்தடி நீரின் மின் 

கடதத்ுதத்ிறன் அளவு 65.9 முதல் 2140 மிகி/லிட்டர ்ேரர உள்ளது, பமற்ேரே்பு நீரில் 

40.3 முதல் 441.6 மிகி/லிட்டர ்ேரர உள்ளது. நிலத்தடி நீரில் குபளாரரடு ச றிவு 12 

முதல் 470 மிகி/l ேரர உள்ளது, ஆனால் பமற்ேரே்பு நீர ் 11 முதல் 114 மிகி/l  

குபளாரரடு மதிே்புகள் உள்ளது. நிலத்தடி நீரில் காணே்ேடும் கடினத்தன்ரம 8 

முதல் 1089 மிகி/l மற்றும் பமற்ேரே்பு நீரில் 12 முதல் 120 மிகி/l ேரர கடினத்தன்ரம 

காணே்ேடுகிறது. சமாத்தத்தில், ஆய்வுே் ேகுதியிலிருந்து ப கரிகக்ே்ேட்ட 

அரனதத்ு நிலத்தடி நீர ்மாதிரிகளும் மனித நுகரவ்ுகக்ு சோருதத்மானரே என்று 

கண்டறியே்ேட்டது; எனினும், சில நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகளில் உள்ள 

கடினத்தன்ரம அனுமதிக்கே்ேட்ட எல்ரலக்கு பமல் இருே்ேதாகத் சதரிகிறது. 

c) இகைெெ்ல் கண்கோணிப்பு 

சி.பி.சி.பி. ேரிந்துரரத்தேடி இரர  ்ல் கண்காணிே்பு  ாதனத்ரதே் 

ேயன்ேடுதத்ி, ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலதத்ிற்குள் ஒன்ேது சேே்பேறு 

இடங்களில் இரர  ்ல் அளவுகள் கண்காணிகக்ே்ேட்டன. பதரந்்சதடுக்கே்ேட்ட 

மூன்று ேரகயான இருே்பிடங்கள்: சதாழில்துரற ேகுதி, ேணிக ேகுதி மற்றும் 

குடியிருே்பு ேகுதி. குடியிருே்பு, ேணிக மற்றும் சதாழில்துரற ேகுதி 

தரங்களுக்கான  தத்ம் சதாடரே்ாக AAQ தரநிரலகளின்ேடி ேகல் அளவுகள் 

மற்றும் இரவு நிரலகள் கண்காணிக்கே்ேட்டன. அருகாரமயிலுள்ள காற்று 

இரர  ்லில் உள்ள தாக்கம் அருகில் உள்ள இடங்களில் அதிகமாக உள்ளது. 

எனபே, திட்ட இடத்தின் 5 கிமீ சுற்றளவில் ஆய்வு பமற்சகாள்ளே்ேட்டது. ஆய்வுக ்

காலகட்டத்தின்  மஅளவு 49.9 முதல் 67.2 dB (A) ேரரயும், அபத பநரத்தில் இரவு  ம 

அளவு 45.6 முதல் 60.3 dB (ஏ) ேரர ேரம்பில் இருந்தது. முடிவுகளிலிருந்து ேகல் 

 மமானரே மற்றும் இரவு  மமானரே அேற்றின் ேரே்ேளரேே் 

சோறுத்தேரர சுற்றுே்புற  தத்ம் தரங்களுக்குள் இருந்தன. 

d) யபோக்குவைத்து ஆ ்வு 

திருேள்ளூர ் முதல் ஊத்துக்பகாட்ரட  ாரல ேரர உள்ள சகாள்ளளவு = 32400 

PCU/hr, தற்போதுள்ள MDR M-740 திருேள்ளூர ் முதல் ஊதத்ுகப்காட்ரட  ாரல 

போகக்ுேரதத்ு அடரத்த்ி = 833 PCU/hr. அணுகு  ாரலயில் தற்போதுள்ள 
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போகக்ுேரதத்ு அடரத்்தி 165 பிசிஎம்/Hr. உத்பத  போக்குேரத்து அரமே்பு                                

8 பிசிஐ/hr ஆகும். எம்.டி.ஆர ்எம் -740 திருேள்ளூரர உத்துபகாட்ரட  ாரலயில் 

சகாண்டு ச ல்லும் திறன் முன்சமாழியே்ேட்ட போகக்ுேரதத்ு அளரே விட மிக 

அதிகமாக இருே்ேதால், அதாேது 1500 பி.சி.யூ / மணிபநர போகக்ுேரதத்ு மற்றும் 

முன்சமாழியே்ேட்ட ே திகளின் ேடிேம் எந்தசோரு போக்குேரதத்ு 

சநரி ரலயும் உருோகக்ாது. 

சகருகாம்ேகக்த்திலிருந்து சரட்ஹில்ஸ் அணுகும்  ாரலகக்ு ச ல்லும் மற்சறாரு 

ோரதயில், எஸ்.எ  ்-50 சகருகாம்ேகக்த்தில் சமாதத் போக்குேரத்து அடரத்்தி 173 

பி.சி.யு / மணி. ஆகபே, எஸ்.எ  ் -50 சகருகம்ோகக்ம் - சரட் ஹில்ஸ்  ாரலயின் 

சுமந்து ச ல்லும் திறன் முன்சமாழியே்ேட்ட போக்குேரதத்ு அளரே விட மிக 

அதிகமாக இருே்ேதால், அதாேது 600 பி.சி.யூ / மணிபநர போக்குேரதத்ு மற்றும் 

முன்சமாழியே்ேட்ட ேடிேம் எந்தசோரு போக்குேரதத்ு சநரி ரலயும் 

உருோகக்ாது. 

e) மண்ணின் தைம் 

மண்ணின் தரத்ரத மதிே்பிட, திட்ட இடத்தின் ஆய்வுே் ேகுதிக்குள் ஆறு இடங்கள் 

கண்டறியே்ேட்டன. ேல்பேறு நிலே் ேயன்ோட்டு நிரலகள் மற்றும் புவியியல் 

அம் ங்கரளே் பிரதிேலிக்கும் தற்போதுள்ள மண் நிரலரமகரள 

மதிே்பிடுேதற்கு மாதிரி இருே்பிடங்கள் பதரவ்ு ச ய்யே்ேட்டன. ப கரிகக்ே்ேட்ட 

மாதிரிகளுகக்ு இயற்பியல் மற்றும் பேதியியல் அளவுருவின் ச றிவுகள் 

தீரம்ானிகக்ே்ேட்டன. 

ஆய்வுே் ேகுதியில் உள்ள பி.எ  ்மதிே்புகள் 5.2 முதல் 6.5 ேரர பேறுேடுகின்றன, 

மின் கடத்துதத்ிறன் 29.6 முதல் 216.8 / s / ச .மீ ேரர பேறுேடுகின்றன, அரேலபில் 

ரநட்ரஜன் 36.4 முதல் 78.4 மி.கி / கி.கி ேரர பேறுேடுகிறது, அரேலபில் 

ோஸ்ேரஸ் 10.6 முதல் 15.0 மி.கி ேரர பேறுேடுகிறது / கிபலா, மற்றும் அரேலபில் 

சோட்டாசியம் 3.0 முதல் 28.3 மிகி / கிபலா ேரர பேறுேடுகிறது. 
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f) சூழலி ல்  

ரமய மண்டலம் சதாழில்துரற ேகுதியில் உள்ளது. இது தாேரங்கள் இல்லாதது. 

ருபமகஸ்் ஹஸ்டடஸ், சிபனாடான் டாக்ரடலான் போன்ற புற்களின் சில 

திட்டுகள், 2-3 சிறிய மரங்களான ஜிசிேஸ் சமாரிஷியானா காணே்ேடுகின்றன. 

இரடத்தரட ேலயம் பிரதானமாக குடியிருே்ரே உள்ளடக்கியுள்ளது. இது மகக்ள் 

சதாரக சகாண்ட பிரபத மாகும். இரடயக மண்டலம் சில மரங்களும், 

புதரக்ளும் காணே்ேடும். ரமய மண்டலதத்ில் சில ஊரே்ன மற்றும் 

விலங்கினங்கள் கண்டுபிடிக்கே்ேட்டன. ரமய மண்டலதத்ில் 

கணக்சகடுே்பின்போது அ ச்ுறுத்தே்ேட்ட, அரிதான, ஆேத்தான அல்லது உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் காணே்ேடவில்ரல. ஆய்வுே் ேகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவிற்குள் 

ோதுகாக்கே்ேட்ட ஈரநிலங்கள் அல்லது பிற சூழலியல் முக்கியத்துேம் ோய்ந்த 

ஈரநிலங்கள் எதுவும் இல்ரல. 

g) ெமூக - தபோருளோதோை சூழல் 

 மூக-சோருளாதார ஆய்வு, தகேல் ப கரிே்பு மூலம் நடதத்ே்ேட்டது. இது, 

சேளியிடே்ேட்ட இரண்டாம் நிரலே் புள்ளி விேரங்கரள ஆய்வு ச ய்து, 

முதன்ரமத் தரவுகரள ேகுே்ோய்வு ச ய்யே்ேட்டது. ஒரு டிரான்ஸ்ட்ரக் ர ்நரட, 

கட்டரமகக்ே்ேட்ட பகள்வித்தாள், குழு விோதங்கள், கேனக்குவிே்பு மற்றும் 

முக்கிய ேங்குதாரரின் ேரஸ்ேர சதாடரப்ுகரள திட்ட ேகுதி கிராமங்களில், 

முதன்ரம தரவு ப கரிக்கே்ேட்டது. 2011 மாேட்ட மக்கள் சதாரகக ்

கணக்சகடுே்பு புள்ளி விேரங்களிலிருந்து இரண்டாம் நிரலத் தரவுகள் 

ப கரிகக்ே்ேட்டன. 

மக்கள் சதாரகயியல் விேரக்குறிே்பு, 131284 (ஊரக 29005 மற்றும் நகர 102279) 

ஆகும். இந்த ஆய்வுே் ேகுதியின் சமாத்த மக்கள் சதாரக, 33709 (ஊரக 7531 மற்றும் 

நகர 26178) வீடுகளாகின்றன. ஆய்வுே் ேகுதியின்  ரா ரி ோலின விகிதம் 992 

ஆகும்.  ரா ரி ஆதிதிராவிடர ்மகக்ள் சதாரக 36.31% ஆகவும், ஆய்வுே் ேகுதியின் 

ேழங்குடியின மகக்ள் சதாரக 1.97% ஆகவும் உள்ளது. மகக்ள்சதாரகக ்

கணக்சகடுே்பு விேரதத்ின்ேடி 2011, ஆய்வுே் ேகுதியின் சமாதத் எழுத்தறிவு 
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விகிதம் 70.93% ஆகவும், ஆண் எழுத்தறிவு விகிதம் 80.66% ஆகவும், சேண் 

எழுத்தறிவு விகிதம் 61.21% ஆகவும் உள்ளது. இத்திட்டே் ேகுதியின் சமாத்த 

சதாழிலாளரக்ளில்  ரா ரி  தவீதம் 49.87% ஆகவும், ஆண் மற்றும் சேண் 

சதாழிலாளரக்ள் விகிதம் 60.66% ஆகவும், 39.34% ஆகவும் உள்ளது. 

சேரும்ோலான மக்கள் தங்கள் ோழ்ோதாரதத்ிற்காக விே ாயே் ேணிகரளே் 

சோறுத்பத உள்ளனர ் என்ேரத அட்டேரணயிலிருந்து முடிவு ச ய்யலாம். 

சமாத்த மக்கள் சதாரகயில் சுமார ் 28.4% பேர ் விே ாயத்ரதே் சோறுத்தும், 

சமாத்த மக்கள் சதாரகயில் 19.6% பேரும் தனியார ் பேரலகளில் 

ஈடுேட்டுள்ளனர.் ஏறத்தாழ ஒே்சோரு வீட்டிற்கும் மின் இரணே்புகள் மற்றும் 

கழிே்பிட ே தி உள்ளதால், குடிநீர ்ஆதாரமாக அந்தந்த ஊராட்சிகளில் இருந்து 

குடிநீர ் வினிபயாகம் ச ய்யே்ேடுகிறது. சேரும்ோலான கிராமங்கள் கல்வி 

ே திகளுகக்ாக உள்கட்டரமே்பு ே திகரள உருோக்கியுள்ளன. பமலும், 

போகக்ுேரதத்ு ே தி சகாண்ட காரக்ள், சடம்போ மற்றும் டிரக் போன்ற 

ே திகளுடன் இரணக்கே்ேடுகின்றன. கிராம மகக்ளின் சோருளாதார நிரல, 

சமாத்த மகக்ள் சதாரகயில் 23% ேறுரம மட்டத்திற்கு பமல் உள்ளது மற்றும் 77% 

ேறுரம மட்டத்திற்கு கீபழ உள்ளது என்ேரத நியாயே்ேடுத்துகிறது. 

6. எதிை்போை்க்கப்படும் சுற்றோடல் தோக்கங்கள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கககள் 

உத்பதசிக்கே்ேட்டுள்ள திட்டத்திலிருந்து சுற்று ச்ூழலில் ஏற்ேடக்கூடிய 

 ாத்தியமான தாகக்ங்கள், திட்ட ச யலாக்கம் மற்றும் திட்டே்ேணிகளுடன் 

சதாடரப்ுரடய ேல்பேறு ச யல்ோடுகளின் தன்ரம அடிே்ேரடயில் 

கண்டறியே்ேட்டுள்ளன. 

A. கட்டுமோன நிகலயின் யபோது ஏற்படும் போதிப்புகள்: 

கட்டிட நிரம்ாண ேணிகளில், ேணியிட ஒே்புதல், ேணியிட உருோக்கம், கட்டடே் 

ேணிகள், உள்கட்டரமே்பு ே திகள் மற்றும் இதர உள்கட்டரமே்பு 

நடேடிக்ரககள் ஆகியரே அடங்கும். கட்டுமானே் ேணிகளினால் ஏற்ேடும் 

ோதிே்புகள் குறுகிய கால மற்றும் கட்டுமானக் கட்டத்திற்கான 
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ேரம்புக்குட்ேட்டரே. இந்த ோதிே்புகள் முக்கியமாக காற்றின் தரம், நீரின் தரம், 

மண்ணின் தரம் குறித்து இருகக்ும். 

தூசி உற்ேத்திரயக ்குரறே்ேதற்கு முரறயான நீர ்சதளிே்பும் ச ய்யே்ேடும்., 

மண் அரிே்ரேத ் தவிரே்்ேதற்காக மண் நன்கு சுருள ரேகக்ே்ேடும்.  ரியான 

கட்டுமான நரடமுரறகள் பின்ேற்றே்ேடும். கட்டுமான கட்டத்தின் போது 

உருோகக்ே்ேடும் குே்ரேகள் கட்டுமான மற்றும் இடிே்பு கழிவு பமலாண்ரம 

விதிகள், 2016 இன் ேடி அகற்றே்ேடும். 

B. தெ ல்போட்டு கட்டத்தின் யபோது ஏற்படும் போதிப்புகள் 

முன்சமாழியே்ேட்ட திட்டத்தின் ச யல்ோட்டு கட்டத்தின் போது, காற்று சூழல், 

நீர ் சூழல், நில சூழல் மற்றும்  மூக-சோருளாதார அம் ங்களில் தாக்கங்கள் 

இருக்கும். 

i. கோற்று தைம்: 

காற்று மாசுோட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள் எரியூட்டிகள், டிஜி ச ட் மற்றும் ோகன 

உமிழ்வு ஆகியரே அடங்கும். எரியூட்டிகளுக்கு 0.6 மீ டயா மற்றும் தரர 

மட்டத்திலிருந்து 30 மீ உயரத்தின் ஒருங்கிரணந்த அடுகக்ு ேழங்கே்ேடும். 

குசேஞ் ரரத ்சதாடரந்்து சேன்டூரி ஸ்கர்ே்ேர,் ட்ராே்சலட் ச ே்ேபரட்டர ்மற்றும் 

பின்னர ் ோக்சகட் சேட் ஸ்கர்ே்ேர ் மற்றும் மிஸ்ட் எலிமிபனட்டர ் ஆகியரே 

காற்று மாசு கட்டுே்ோட்டு அரமே்ோக அரமக்கே்ேடும். SPM, SO2, NOx, HCl, 

ரடஆக்ஸின்கள் & பிளூரான்ஸ்  உமிழ்வு ஸ்கரே்ேர ்மூலம் குரறக்கே்ேடுகிறது. 

ஃே்ளூ-ோயுக்கள் / கரர ல்கரள நடுநிரலயாகக்ுேதற்கு நீர,் நீரத்்த NaOH 

கரர லின் ச றிவு ேயன்ேடுத்தே்ேடும். புரக சேளிபயற்ற புரகயிரன 

கட்டுே்ேடுத்த அல்லது தடுக்க மாசுக் கட்டுே்ோட்டு  ாதனங்கரள முரறயாக 

ேராமரித்தல் போன்ற ேணிகள் பமற்சகாள்ளே்ேடும். நல்ல வீட்டு ேராமரிே்பு 

ச ய்ய பேண்டும். சமாத்தம் 4450.50  துர மீட்டர ் (33%) ேசுரமே் ேகுதியாக 

பமம்ேடுத்தே்ேடும். அரனதத்ு ோகனங்களும் முரறயாக ேராமரிக்கே்ேட்டு, 

மாசு சேளிபயற்றத்ரத குரறகின்றன.  

 



 

M/s. பேரே்ாகிட் என்விபரா ச ாலுஷன்ஸ் பிரரபேட் லிமிசடட் Page - 37 

 

ii. நீை் தைம்: 

திட்டதத்ின் சமாத்த நீர ் பதரே 28 பக.எல்.டி ஆகும், இதில் நன்னீர ் பதரே 14.5 

பக.எல்.டி ஆகும், இது சமய்யூர ் ேஞ் ாயத்து ஏற்ோடுகள் மூலம் படங்கரக்ள் 

மூலமாகவும், மீதமுள்ளரே சுத்திகரிக்கே்ேட்ட நீரிலிருந்து எடுக்கே்ேடும். 

திட்டதத்ில் உருோக்கே்ேடும் சமாதத் கழிவு நீர ்14.4 KLD ஆக இருக்கும், இது ETP இல் 

சுத்திகரிக்கே்ேடும். சுத்திகரிக்கே்ேட்ட அரனத்து கழிவுநீரும் மறுசுழற்சி 

ச ய்யே்ேடும், சுத்திகரிக்கே்ேடாத / சுத்திகரிகக்ே்ேட்ட நீர ்சேளிபயற்றே்ேடாது. 

இந்த ே தி ஜீபரா லிக்விட் டிஸ் ாரஜ்் சிஸ்டமாக உருோகக்ே்ேடும். கழிவுகரள 

ப கரிே்ேது  ரியாகவும் ோதுகாே்ோகவும் ச ய்யே்ேடும். ஜி.எஸ்.ஆரில் 

சகாடுக்கே்ேட்ட அரனதத்ு தரங்களும். 13.06.2011 பததியிட்ட 446 (இ) 

பின்ேற்றே்ேடும். 

ஏற்றுதல், இறக்குதல் மற்றும் ப மிே்ேகம் ஆகியேற்றின் போது ஏற்ேடும் 

தற்ச யலான கசிவு தனிதத்னியாக ப கரிகக்ே்ேட்டு முரறயாக 

அே்புறே்ேடுத்தே்ேடும். ஏற்றுதல் இறகக்ுதல் ச யல்ோடு ேரரயறுக்கே்ேட்ட 

ோதுகாே்ோன மண்டலம் மற்றும் குறிக்கே்ேட்ட ோதுகாே்ோன ேகுதியில் 

ச ய்யே்ேடும். இரணே்புகள்  ரி ச ய்யே்ேடுேதற்காக அரனதத்ு 

அரமே்புகளும் இரணே்புகளும் சதாடரந்்து ேராமரிக்கே்ேட்டு 

 ரிோரக்்கே்ேடும். 

iii. இகைெெ்ல்: 

உத்பதசிக்கே்ேட்டுள்ள திட்டதத்ின் முக்கிய ஒலி மாசு, கழிவு இறகக்ுதல், டி. எ. ஜி 

சேட்டிகள், ேம்புகள், பமாட்டாரக்ள் போன்றேற்றிலிருந்து உருோகும். சிறந்த 

இயந்திரங்கள் மற்றும் குரறந்த இரர  ்ரல உருோக்கும் இயந்திரங்கள் 

ோங்கே்ேடும். இயந்திரங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களின் அதிரவ்ின் காரணமாக 

ஏற்ேடும் இரர  ்ரல குரறக்க, நிரலயான இயந்திரங்கள் மற்றும் 

உேகரணங்கள் முரறயாக மூடல்களால் இரணகக்ே்ேடும். மீண்டும் 

 ரிோரக்்கே்ேட்டு, இயந்திரங்களில் மஃே்ளரக்ள் அரமே்புகள் 

நிறுேே்ேட்டுள்ளன, அரே  தத்த்ரதக் குரறக்க உதவும். அரனதத்ு 
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இயந்திரங்கள் மற்றும் உேகரணங்களின் ர லன் ரக்ள்  ரிோரக்க்ே்ேடும் 

மற்றும் ேரழய பதய்ந்த எந்திரங்கள் புதிய மற்றும் குரறந்த  த்தமில்லாத 

எந்திரங்கள் / உேகரணங்களால் மாற்றே்ேடும். குரறந்த  த்தம் 

உருோகக்ே்ேடுேரத உறுதி ச ய்ய இயந்திரங்களின் அரனதத்ு ேகுதிகளுக்கும் 

போதுமான எண்சணய் மற்றும் ம கு எண்சணய் ச ய்யே்ேடும். கிரீன் சேல்ட் 

தள எல்ரலயிலும் திறந்த ேகுதிகளிலும் உருோகக்ே்ேடும். 

iv. நில சுற்றுெச்ூழல்: 

அரனதத்ு கழிவுகளும் ப கரிகக்ே்ேட்டு தனி அரறகளில் ரேக்கே்ேடும். எந்தக ்

கழிவுகளும் நிலதத்ில் சகாட்டே்ேடாது. உேகரணங்கரள ேராமரிே்ேதற்கான 

நரடமுரறகள் இந்த ஆேதத்ு குரறகக்ே்ேடுேரத உறுதி ச ய்யும். ஏபதனும் 

கசிவு ஏற்ேட்டால் அது சுத்தம் ச ய்யே்ேடும். படங்கரக்ள், டிரம்ஸ் போன்றரே 

ஐஎஸ்ஓ அங்கீகரிக்கே்ேட்டு  ரே்பத  அளவில் அங்கீகரிக்கே்ேட்ட 

விற்ேரனயாளரின் விேரக்குறிே்புகளின்ேடி எந்தசோரு கசிரேயும் குரறக்க 

முடியும். எனபே இந்த முன்சன  ்ரிக்ரக உறுதி ச ய்யே்ேட்ட பின்னர ்மண்ணில் 

எந்த ோதிே்பும் ஏற்ேடாது. ETP க டு ஒரு தனி அரறயில் ப மிகக்ே்ேட்டு 

முரறயான அகற்றலுக்காக TSDF க்கு அனுே்ேே்ேடும். 

v. சூழலி ல்:  

ேனஉயிரின  ரணாலயம், பதசிய பூங்காகக்ள், சதால்லியல் முக்கியதத்ுேம் 

ோய்ந்த ேகுதிகள் என, 10 கிமீ சுற்றளவிற்குள் சுற்று ச்ூழல் மற்றும் 

உணரவ்ுபூரே்மான ேகுதிகள் இல்ரல. இந்த ஆய்வு ேகுதியில், அழியும் 

அோயத்தில் உள்ள அோயமான (REET) விலங்கினங்கள் எதுவும் நிகழ்ேதாக 

தகேல்கள் இல்ரல. முரறயான காற்று மாசு கட்டுே்ோடு முரறரய நிறுவி, 

ேசுரம சேல்ட் (CPCB ேழிகாட்டு சநறிமுரறகளின் ேடி), 33% ேரே்பில் 

அரமக்கே்ேடும், இதனால் சுற்று ச்ூழல் மீதான தாக்கம் மிகக ் குரறோக 

இருக்கும். 
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vi. ெமூக தபோருளி ல்:  

அருகிலுள்ள மக்கள் மீதான தாகக்த்ரதக் குரறே்ேதற்காக , சநகிழ்ோன தூசி 

அடகக்ுதல் அரமே்புகள் (தண்ணீர ் சதளிே்ோன்) பதரேகப்கற்ே 

ேயன்ேடுத்தே்ேடும். ோகனங்களுகக்ான தடுே்பு ேராமரிே்பு, காலமுரற 

அடிே்ேரடயில் மாசு ப ாதரன பமற்சகாள்ளே்ேடும்.  ாரல ேழியாக திட்ட 

இடத்திற்கு எடுதத்ு  ்ச ல்லும் போது சோருட்கள் முழுரமயாக அரடக்கே்ேடும். 

அந்த மூலே்சோருடக்ரள ேட்டியலிட்ட தாள் ஒன்று ோகனத்தில் கிரடக்கும், 

அே ரகால சதாரலபேசி எண்களும் ேட்டியலிடே்ேட பேண்டும். இந்த ேபயா-

சமடிக்கல் கழிவுகரள ரகயாள்ேதற்கு சதாழிலாளரக்ள்/ஓட்டுநருகக்ு ேயிற்சி 

அளிகக்ே்ேடும். விேதத்ு ஏபதனும் இருே்பின், போகக்ுேரதத்ு ோகனங்களுகக்ுள் 

முரறயான முதலுதவி ே தி ச ய்து தரே்ேடும். 

7. சுற்றுெச்ூழல் யமலோண்கம திட்டம் 

சுற்று ச்ூழல் பமலாண்ரமத் திட்டம் (EMP) என்ேது, திட்ட பிபரரரணகள், 

ஒே்ேந்ததாரரக்ள் மற்றும் துரண ஒே்ேந்தக்காரரக்ள் உட்ேட அரனதத்ு 

ேங்குதாரரக்ளும், ஒரு சுற்று ச்ூழலுகக்ு உகந்த முரறயில் ச யல்ேடுத்தே்ேடும் 

திட்டம் ஆபலா கரக்ள், முன்சமாழியே்ேட்ட திட்டதத்ிலிருந்து எழும் 

 ாத்தியமான சுற்று ச்ூழல் அோயங்கரளே் புரிந்துசகாண்டு, அந்த அோயத்ரத 

முரறயாக நிரே்கிகக் தகுந்த நடேடிக்ரககரள பமற்சகாள்ேரக்ள். 

சுற்று ச்ூழலுகக்ு ஏற்ேடும் ோதிே்ரேக் குரறகக்வும், அந்தே் ேகுதியின் நீடித்த 

ேளர ்ச்ிகக்ு உத்தரோதம் அளிக்கும் ேரகயிலும், இத்திட்டதத்ின் ஒட்டுசமாத்த 

திட்டமிடுதல், நிறுவுதல் மற்றும் ச யல்ோட்டு நிரலகளில் போதுமான 

சுற்று ச்ூழல் பமலாண்ரம நடேடிக்ரககள் இரணக்கே்ேட பேண்டும். 

தணிே்பு நடேடிக்ரககள் கட்டுமான மற்றும் ச யல்ோட்டு கட்டங்களுகக்ு 

திட்டமிடே்ேட்டுள்ளன மற்றும் ஒட்டுசமாத்த பமலாண்ரம திட்டம் சேறும் 

உடல்களின் ஆதரவு திறரன பமம்ேடுத்த உதவுகிறது. சேளிபயற்றே்ேடுேதற்கு 

முன் தரமான சிகி ர் ரயே் ேயன்ேடுத்தி கிரடகக்க்கூடிய மற்றும் மலிவு 

சதாழில்நுட்ேத்துடன், மூல மட்டத்தில் மாசுோட்ரட  ாத்தியமான அளவிற்கு 
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கட்டுே்ேடுதத்ுேபத EMP இன் பநாகக்ம். ேரிந்துரரகக்ே்ேட்ட தணிே்பு 

நடேடிக்ரககள் ஆய்வுே் ேகுதியின் சோருளாதார ேளர ்ச்ிரய பிராந்தியத்தின் 

சுற்று ச்ூழல் ோதுகாே்புடன் ஒதத்ிர கக்ும். EMP ஐ ச யல்ேடுத்த ஒதுக்கே்ேட்ட 

ேட்சஜட் ரூ. 61 லட் ம் ரூ. ஆண்டுக்கு 27.4 லட் ம். 

8. சுற்றுெச்ூழல் கண்கோணிப்பு திட்டம் 

சுற்று ச்ூழல் கண்காணிே்பு திட்டம் சுற்று ச்ூழலின் தரத்ரத ேரகே்ேடுத்தவும் 

கண்காணிக்கவும் நரடசேற பேண்டிய ச யல்முரறகள் மற்றும் 

ச யல்ோடுகரள விேரிக்கிறது. சுற்று ச்ூழல் ோதிே்பு மதிே்பீடுகரளத ்

தயாரிே்ேதில் சுற்று ச்ூழல் கண்காணிே்பு ேயன்ேடுத்தே்ேடுகிறது, அத்துடன் 

ேல சூழ்நிரலகளில் மனித நடேடிகர்ககள் இயற்ரக சூழலில் தீங்கு 

விரளவிக்கும் அோயத்ரதக் சகாண்டுள்ளன. விரிோன சுற்று ச்ூழல் 

கண்காணிே்பு திட்டத்ரத ேடிேரமகக்ும்போது முன்சமாழியே்ேட்ட திட்டதத்ில் 

ஈடுேட்டுள்ள ேல்பேறு நடேடிக்ரககள் மற்றும் ேல்பேறு சுற்று ச்ூழல் 

ேண்புகளில் அேற்றின் தாகக்ம் கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ளே்ேட்டுள்ளன. 

சுற்று ச்ூழல் பமலாண்ரம திட்டத்ரத ச யல்ேடுதத்ுேதற்கான ச யல்திறரன 

மதிே்பிடுேதற்கும், சுற்றியுள்ள சூழலில் ஏபதனும் சீரழிவு ஏற்ேட்டால்  ரியான 

நடேடிக்ரககரள எடுே்ேதற்கும் முன்சமாழியே்ேட்ட திட்டத்திற்கு சுற்று ச்ூழல் 

கண்காணிே்பு திட்டம் தயாரிகக்ே்ேட்டுள்ளது. முன்சமாழியே்ேட்ட திட்டதத்ின் 

காரணமாக ோதிே்புகரளக் கண்காணிகக் ஒரு விரிோன கண்காணிே்பு 

சோறிமுரற ேகுக்கே்ேட்டுள்ளது. 

அரனதத்ு கண்காணிே்பு உதத்ிகள் மற்றும் நிரல்கள் காரணங்கள் மற்றும் 

நியாயங்கரளக் சகாண்டுள்ளன, அரே சேரும்ோலும் சுற்று ச்ூழலின் 

தற்போரதய நிரலரய நிறுே அல்லது சுற்று ச்ூழல் அளவுருக்களில் 

போகக்ுகரள நிறுே ேடிேரமக்கே்ேட்டுள்ளன. எல்லா நிகழ்வுகளிலும் 

கண்காணிே்பின் முடிவுகள் மதிே்ோய்வு ச ய்யே்ேட்டு, புள்ளிவிேர ரீதியாக 

ேகுே்ோய்வு ச ய்யே்ேட்டு  ம்ேந்தே்ேட்ட அதிகாரிகளுகக்ு  மரே்்பிகக்ே்ேடும். 

கண்காணிே்புத் திட்டத்தின் ேடிேரமே்பு, கண்காணிே்பு சதாடங்குேதற்கு முன் 

தரவின் இறுதிே் ேயன்ோட்ரடக் சகாண்டிருக்க பேண்டும். கண்காணிே்பு 
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திட்டதத்ில் மூன்று கட்டங்கள் இருகக்ும், அதாேது, கட்டுமான கட்டம், 

ச யல்ோட்டு கட்டம் மற்றும் பிந்ரதய ச யல்ோட்டு கட்டம். 

9. ததோழில் ஆயைோக்கி ம் மற்றும் போதுகோப்பு 

• பதாழில்ோர ் சுகாதார கண்காணிப்பு திட்டம் ஆறு மாதம் பேய்யப்படும் 

மற்றும் அவற்றின் பதிவுகள் பராமரிகக்ப்படும். 

• பதாழிலாளரக்ளுடன் கலந்தாமலாசிதத்ு, பமயாபமடிக்கல் கழிவுகமள 

மகயாளுதல் மற்றும் அப்புறப்படுதத்ுதல் ஆகியவற்றில் தற்மபாது 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட மருத்துவ மற்றும் பதாழில்ோர ் சுகாதார மற்றும் 

பாதுகாப்பு தகவல்கமள அடிப்பமடயாகக ் பகாண்டு எழுதப்பட்ட 

பகாள்மககள் மற்றும் நமடமுமறகமள நிறுவுவதன் மூலம் 

பதாற்றுமநாய்க்கான அபாயத்மத குமறக்க நிறுவனம் நியாயமான 

நடவடிக்மககமள எடுக்கும். இந்த பகாள்மககள் மற்றும் நமடமுமறகள் 

மதிப்பாய்வு பேய்யப்பட்டு பதாடரந்்து புதுப்பிகக்ப்படும், அவற்றின் 

மதமவகளுகக்ு இணங்க மதமவயானமவ ேரிபாரக்க்ப்படுகின்றன. 

• பபாருந்தக்கூடிய தரங்களுக்கு இணங்குவமத உறுதிப்படுத்த கழிவு 

மமலாண்மம நமடமுமறகளின் வழகக்மான மதிப்பீடு பேய்யப்படும் 

• ஊசி குேச்ி காயங்கள் மற்றும் பிற கழிவுகமள மகயாளும் ேம்பவங்கமள 

மகயாளவும் புகாரளிக்கவும் எழுதப்பட்ட நமடமுமற இருக்கும். ஊசி 

குேச்ிகள் மற்றும் கூரம்மயான கருவிகளால் ஏற்படும் காயங்கள் 

ஆவணப்படுத்தப்படும், மதிப்பாய்வு பேய்யப்படும் மற்றும் 

எதிரக்ாலதத்ில் இதுமபான்ற ேம்பவங்கமளத் தடுகக் பேயல்படுதத்ப்படும் 

மாற்றங்கள். 

• கழிவு பகாள்கலன்களின் வமக மற்றும் தரம் பதாடரந்்து மதிப்பாய்வு 

பேய்யப்படும், மதமவப்பட்டால், அது மிகவும் பபாருத்தமான 

பகாள்கலனாக மமம்படுத்தப்படும்; 
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• மகயாளுதலின் சிக்கல்கமளத் தீரம்ானிக்க மகயாளுதல் நமடமுமறகள் 

பதாடரந்்து மதிப்பாய்வு பேய்யப்படும். அப்படியானால், மகயாளுதல் 

நுட்பங்கமள மாற்றவும். அவேர காலங்களில் திட்ட தளத்தில் முதலுதவி 

வேதி வழங்கப்படும். 

• மருந்து பரிமோதமன முகாம்கள் / அருகிலுள்ள இடங்களில் சுகாதார 

மோதமன முகாம்கள் வழக்கமான முமறயில் ஏற்பாடு பேய்யப்படும். 

• உயிர ் மருதத்ுவதத்ுடன் பணியாற்றுவதற்கு முன்பு, பதாழிலாளரக்ளுக்கு 

அதன் ேரியான மகயாளுதல் மற்றும் மேமிப்பு குறித்து பயிற்சி 

அளிகக்ப்படும். 

• இரோயனங்கள் மகயாளுதலுகக்ாக பதாழிலாளரக்ளுகக்ு கல்வி 

கற்பித்தல் / பயிற்சி அளித்தல். 

• ஏமதனும் தற்பேயலான விேதத்ின் மபாது ேரியான மருத்துவ வேதி 

ஏற்பாடுகள் வழங்கப்படும். 

• இஎஸ்ஐ வேதி கிமடக்க நரடமுரற எடுகக்ே்ேடும். 

• வாளி மற்றும் சிறிய தீமய அமணக்கும் கருவிகள் மபான்ற ேரியான 

தீயமணப்பு நடவடிக்மககள் மூமலாபாய இடங்களில் வழங்கப்படும் 

 

10. கோை்ப்பயைட் சுற்றுெச்ூழல் தபோறுப்பு 

திட்ட ச லவு ரூ. 4.82 Cr. அதாேது ரூ. 100 பகாடி மற்றும் இது ஒரு கிரீன்ஃபீல்ட் 

திட்டமாகும், எனபே நிறுேனம் திட்ட ச லவில் சுமார ்2% ச லவிடும், அதாேது 9.64 

லட் ம் காரே்்ேபரட் சுற்று ச்ூழல் சோறுே்பு (சிஇஆர)் நிறுேன  ் ட்டம், 2013 இன் 

ேடி நிறுேனத்தின் சி.எஸ்.ஆரின் கீழ் இருக்கும். சி.இ.ஆரின் கீழ், நலன்புரி 

நடேடிக்ரககள் இருகக்ும் சுகாதாரே் ோதுகாே்பு, கல்வி, திறன் பமம்ோடு, 

உள்கட்டரமே்பு மற்றும் அருகிலுள்ள ேகுதிகளில் கிரீன் சேல்ட் / பதாட்டம் 

ஆகியேற்றில் கேனம் ச லுதத்ுகிறது. 
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11. திட்ட நன்கமகள் 

a. சுற்றுெச்ூழல் நன்கமகள்: 

• உயிர-்மருத்துே கழிவுகரள சுதத்ிகரித்தல், அதாேது எரிதத்ு  ்

 ாம்ேலாகக்ுதல், ஆட்படாச லிவிங் &. சிறந்த சதாழில்நுட்ே முரறகரளே் 

ேயன்ேடுதத்ி முழுரமயான உயிரி மருத்துேக் கழிவுகரள 

அே்புறே்ேடுத்தும் தீரர்ே ேழங்க பேண்டும். 

• மருத்துேமரன கழிவு பமலாண்ரம மருத்துேமரன சுத்தம் மற்றும் 

ேராமரிே்பு நடேடிக்ரககளின் ஒரு ேகுதி என்ேரத மதத்ிய அரசு 

(அறிவிக்ரக, 1998) குறிே்பிடுகிறது. உத்பத  சோது மருதத்ுே கழிவு 

சுத்திகரிே்பு ே தியுடன் மூன்று மாேட்டங்கள் (திருேள்ளூர,் காஞ்சிபுரம் 

மற்றும் ச ன்ரன மாேட்டங்கள்) தூய்ரமயான மற்றும் ஆபராக்கியமான 

சூழரல சேறும். 

• இது சுற்று ச்ூழலுகக்ு உகந்த திட்டமாக இருக்கும். 

 

b. நிதி நன்கமகள்: 

• இத்திட்டமானது உள்ளூர ் மக்களுகக்ு பநரடி மற்றும் மரறமுக பேரல 

ோய்ே்பிரன உருோகக்ும். இத்திட்டத்ரத 

நிரம்ாணித்தல்/நிறுேலின்போது சுமார ் 25 பேர ்தற்காலிகமாக ேணியில் 

அமரத்்தே்ேடுோரக்ள். இதத்ிட்டத்தின் ச யல்ோட்டு நிரலயில் சுமார ் 45 

பேர ்ேணியமரத்்தே்ேடுோரக்ள். 

• ஸ்பரட்டர ் இலிருந்து சேறே்ேட்ட கழிவுே்சோருள் அங்கீகரிக்கே்ேட்ட 

மறுசுழற்சி ச ய்ேேரக்ளுகக்ு விற்கே்ேடும், அரே மீண்டும் 

ேயன்ேடுத்தே்ேடும். 

c. ெமுதோ  நன்கமகள்: 

• என்விரான்ஸ்  ேபயா பேஸ்ட் சிஸ்டம்ஸ் இந்தியா பிரரபேட் லிமிசடட் 2500 

க்கும் பமற்ேட்ட சுகாதார பிரிவுகளுகக்ு ப ரேகரள ேழங்கும். 

• சிறிய சுகாதார ஸ்தாேனங்கள் மூலம் தனிநேர ்சுதத்ிகரிே்பு ே திகரள 

நிறுவுதல் ஒே்பீட்டளவில் அதிக மூலதன முதலீடு பதரேே்ேடுகிறது. 

பமலும், முரறயான ச யல்ோடுகளுகக்ும், சுத்திகரிே்பு அரமே்புகளின் 
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ேராமரிே்புக்கும் தனி மனித ஆற்றல் மற்றும் உள்கட்டரமே்பு பமம்ோடு 

பதரேே்ேடுகிறது. கழிவு பமலாண்ரமயின் ரமயே்ேடுத்தே்ேட்ட 

அரமே்பு ச லவு குரறே்பு மற்றும்  ட்ட மற்றும் ஒழுகக் சநறி 

இடரே்ாட்டிரன குரறகக்ும் ேரகயில் சிறந்த முரறயாகும். 

• இது மாநிலதத்ில் ஒழுங்கரமக்கே்ேட்ட சோதுோன உயிர ்மருத்துே கழிவு 

சுத்திகரிே்பு நிரலயத்ரத அதிகரிகக்ும். 

12. முடிவுகை 

முன்சமாழியே்ேட்ட சோதுோன உயிர ்மருத்துே கழிவு பமலாண்ரம மற்றும் 

சுத்திகரிே்பு நிரலயத்திலிருந்து ஏற்ேடக்கூடிய சுற்று ச்ூழல் ோதிே்புகள் 

குறிதத்ு ஒட்டுசமாத்த மதிே்பீட்ரட EIA ஆய்வு ச ய்துள்ளது. முன்சமாழியே்ேட்ட 

ேளர ்ச்ி நடேடிக்ரககள் காரணமாக ஏற்ேடகக்ூடிய ோதிே்புகரளக ்

கணக்கிடுேதற்காக ேல்பேறு சுற்று ச்ூழல் ேண்புகளுகக்ாக அடிே்ேரட தரவு 

ப கரிகக்ே்ேட்டது.  

எனபே, தணிே்பு நடேடிக்ரககள் மற்றும் சுற்று ச்ூழல் பமலாண்ரம திட்டத்ரத 

அமல்ேடுதத்ிய பின்னர,் திட்டதத்ின் இயல்ோன ச யல்ோடு சுற்று ச்ூழலில் 

மிகக ்குரறோன தாகக்த்ரத ஏற்ேடுதத்ும், பமலும் இது மருதத்ுேமரன மற்றும் 

உள்ளூர ்மகக்ளுகக்ு ேயனளிக்கும் என்று ஒரு பநரம்ரறயான குறிே்பில் முடிவு 

ச ய்யலாம். 


