
  

 

சுற்றுச்சுழல் தாக்க மதிப்பீட்டு சுருக்கம் 

உத்ததசித்த பபாது மருத்துவ கழிவு  

சுத்திகரிப்பு மற்றும் பவளிதேற்றும் நிலைேம் 

(CBWTF)  
 

[திட்டத்தின் கீழ் பபேரிடப்பட்ட திட்டம் (7 d a) - வலக B 1 - CBWTF EIA அறிவிப்பு 

2006 & அதன் திருத்தங்களின் படி] 

 

M/s. கிதேட்டர் பசன்லை பதோ-பமடிக்கல் 

தவஸ்ட் தமதைஜ்பமன்ட் பிலேதவட் ைிமிபடட்  

கிரீன்ஃபீல்ட் பபாது மருத்துவ கழிவு சுத்திகரிப்பு மற்றும் 

பவளிதேற்றும் நிலைேம் (CBWTF) 

 

சர்வே எண்: 123/4B, நயப்பாக்கம் கிராமம், 

ஊத்துக்வகாட்டை தாலுகா, 

திருேள்ளூர் மாேட்ைம், தமிழ்நாடு 

 

அறிக்லக தோரித்தது 

 
SAMRAKSHAN 

NABET Sl. No. NABET/EIA/1922/SA 0138 

 

செப்டம்பர் 2022
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1. முன்னுலே   

M/s. கிவரட்ைர் சசன்டை பவயா-சமடிக்கல் வேஸ்ட் வமவைஜ்சமன்ட் 

பிடரவேட் லிமிசைட், ஓரு சபாது மருத்துே கழிவு சுத்திகரிப்பு மற்றும் சேளிவயற்றும் 

ேசதிடய (CBWTF) சர்வே எண்: 123/4BB, நயப்பாக்கம் கிராமம், ஊத்துக்வகாட்டை தாலுகா, 

திருேள்ளூர் மாேட்ைம், தமிழ்நாட்டில் அடமக்க உத்வதசித்ததுள்ளது. இதில் சபாது 

மருத்துேமடை, கால்நடை மருத்துேம், ேிலங்கு இல்லம், வநாயியல் ஆய்ேகம், 

இரத்த ேங்கி வபான்றடே உட்பை பல சுகாதாரப் பிரிவுகளில் இருந்து உருோகும்  

மருத்துே கழிவுகள் ,அக்கழிவுகளால் மக்களுக்கும், ேிலங்குகளுக்கும் ,இயற்டக 

ேளங்களுக்கும் ஏற்பைக்கூடிய பாதகமாை ேிடளவுகடள குடறப்பதற்காக உரிய 

முடறயில் வசகரிக்கப்பட்டு சுத்திகரிப்பு சசய்து சேளிவயற்றப்படும் . 

திட்ைத்தின் சமாத்த நிலப்பரப்பு 4046.86 சதுர மீட்ைர் (1 ஏக்கர்) அதில் 44.28 

சதேிகித நிலம்  பசுடம ேளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தப்படும். இங்கு கட்டிைம் கட்ைப்படும் 

பகுதி 368 சதுர மீட்ைர் ஆகும். 

தமிழ்நாடு, திருேள்ளூர் மாேட்ைம், ஊத்துக்வகாட்டை தாலுகாேின் 

நயப்பாக்கம் கிராமத்தின் ேருோய் பதிேின் படி உத்வதச திட்ைத் தளம் ேிேசாயம் 

இல்லாத ேறண்ை நிலத்தில் அடமந்துள்ளது. தற்வபாது நிலம் தரிசு நிலம், மரங்கள் 

மற்றும் நிலத்தில் வதாட்ைங்கள் இல்டல. இம்மடை பாடற, மணல் மற்றும் சரடள 

கற்களால் ஆைது. 

உத்வதசித்த திட்ைம் 14/09/2006 வததியிட்ை சுற்றுச்சூழல் ேை மற்றும் 

காலநிடல மாற்றம் (MoEF & CC) EIA அறிேிப்பின் படி ேடக B1 - அட்ைேடண எண் 7 (d a) 

இன் கீழ் ேருகிறது. எைவே, தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

ஆடணயத்திைம் (SEIAA) சுற்றுச்சூழல் அனுமதி (EC) சபற வேண்டும். MoEF & CC 

அறிேிப்பின்படி, எந்தசோரு புதிய அல்லது ேிரிோக்கம் மற்றும் நேைீமயமாக்கல் 

திட்ைங்கள் அல்லது சசயல்பாடுகள் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி சபறுேது கட்ைாயமாகும். 

இது புதிதாக உத்வதசித்த திட்ைம் ஆகும் - CBWTF. 

வமவல உள்ள ேிதிகளின்படி இந்நிறுேைம் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி சபற 

ேிண்ணப்பித்தது. இத்திட்ைம் சம்மந்தமாக SEAC ஆல் 436 ேது SEIAA கூட்ைத்தில் 

30.03.2021 அன்று டேக்கப்பட்டு ேிோதிக்கப்பட்ைது. பிறகு கலந்துடரயாைலுக்கு பின், 
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EIA அறிக்டகடயத் தயாரிப்பதற்காக தரநிடல (ToR) உட்பட்ை சபாது ஆவலாசடையுைன் 

ToR ஐ ேழங்க ஆடணயம் முடிவு சசய்து, 16.04.2021ம் கடிதம் மூலம் நிறுேைத்திற்கு 

சதரிேிக்கப்பட்ைது. ேிரிோை ஆய்வுகள் மற்றும் EIA அறிக்டகடய தயாரிக்கும் பணி 

NABET அங்கீகாரம் சபற்ற EIA ஆவலாசகர் -M/s. சம்ராக்ஷன் சபங்களூரு  க்கு 

இந்நிறுேைத்தால் ேழங்கப்பட்ைது. 

அந்நிறுேைம் சுற்றுசூழல் சம்மந்தமாை தர ஆய்வுகள் NABL அங்கீகாரம் 

சபற்ற  M/s. -ஃசபவமா வலப்ஸ் பிடரவேட் லிமிசைட்,  மூலம் 1 மார்ச் 2021 முதல் 30 

ஜூன் 2021 ேடர ஆய்வு வமற்சகாண்ைது.வமலும் நாள்சளான்றுக்கு 10 

ைன்மருத்துேக்கழிவு சுத்திகரிப்பு  திறன் சகாண்ை ேடரவு EIA ஆய்வு அறிக்டக, ToR இல் 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ள நிபந்தடைகளுக்கு ஏற்ப இந்நிறுேைத்தால் தயாரிக்கப்பட்ைது 

2. திட்ட விளக்கம் 

இத்திட்ைம் மற்றும் இருப்பிைத்தின் சபாதுோை அம்சங்கள் அட்ைேடண 1 

இல் கீவழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ளை. 

அட்டவலை. 1 திட்ட விவேங்கள் 

அம்சங்கள் விவேங்கள்  

திட்ை சசயல்பாடு சபாது மருத்துே கழிவு சுத்திகரிப்பு மற்றும் சேளிவயற்றும் 

நிடலயம் (CBWTF) 

ேடக B 1  

அட்ைேடண எண். 7(d a) 

சபாது  நிபந்தடைகள் / 

சிறப்பு நிடலடமகள் 

ஏதும் இல்டல 

இைம் சரவ்ே எண்: 123/4BB, நயப்பாக்கம் கிராமம், ஊத்துக்வகாட்டை 

தாலுகா, திருேள்ளூர் மாேட்ைம், தமிழ்நாடு 

புேிருங்கிடணப்புகள்/ 

SOI ைாவபாஷீட் 

 

13° 13' 11.5" N 79° 51' 26.3" E  / D44N16 

திட்ை அளவு எரிப்பு சதாழில்நுட்பம் 

CBWTF சகாள்ளளவு - ஒரு ஏக்கரில் 10 TPD 

திட்ை சசலவு ரூ.இரண்டு வகாடி இருபது இலட்சம்(Rs.2.2 cr) 

 

இத்திட்ை தளத்தின் சபாதுோை மற்றும் குறிப்பிட்ை இருப்பிை ேடரபைம் முடறவய 

பைம் 1 & 2 இல் காட்ைப்பட்டுள்ளது. இத்திட்ைத் தளத்டதக் காட்டும் இந்திய சர்வே ஆஃப் 
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வைாப்வபாஸ்ட் பைம் 3 இல் காட்ைப்பட்டுள்ளது.திட்ை தளம் சேற்று தரிசு நிலம் மட்டுவம  

மற்றும் திட்ை தள புடகப்பைங்கள் தள ஆய்ேின் வபாது எடுக்கப்பட்ைது பைம் 4 ல் 

காட்ைப்பட்டுள்ளது. 
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 டம். 1- திட்ட இடம் வனர டம் 
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 டம். 2- திட்ட தளத்தின் குறி ்பிடட் இரு ்பிட வனர டத்னதக் கொட்டும் கூகுள் பசேற்னகக்தகொள்  டங்கள் 
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 டம். 3- சரத்வ ஆஃ ் இந்திேொ தடொ ்த ொஷீட் (1: 50,000 ஸ்தகல்) திட்டத் தளத்னதக் கொட்டுகிறது 



 

 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு சுருக்கம் -2021 
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அட்டவலை.2 சுற்றுச்சூழல் அலமப்பு 

அம்சங்கள் விவரங்கள் 

கிராமம், சதஹ்சில், 

மாேட்ைம், மாநிலம் 

நயப்பாக்கம் கிராமம், ஊத்துக்வகாட்டை தாலுக்கா, 

திருேள்ளூர் மாேட்ைம், தமிழ்நாடு 

மாேட்ை தடலடமயகம் திருேள்ளூர் - 9.3 கிமீ - சதன்கிழக்கு 

ஐஎம்டி ஸ்வைஷன் பிராந்திய காலநிடல டமயம், நுங்கம்பாக்கம் 

அதிகபட்சம்./குறைந்தபட்ச 

வேப்பநிறை., ° C * 

 35.4°C  /  25.8 

ஒப்பு ஈரப்பதம்,% 52-80 

ஆண்டு மடழ 1152.8 mm  

நிலப்பரப்பு/ மண் ேடக மணல் கலந்தது 

நிலப்பரப்பு, MSL ஐப்  

சபாறுத்து நிடல 

தட்டையாை நிலப்பரப்பு மற்றும் 50 மீ MSL உயரத்தில் 

உள்ளது 

அருகிலுள்ள ோழ்ேிைம் நயப்பாக்கம் கிராமம் - 735 மீ - ேைக்கு கிழக்கு 

அருகில் உள்ள முக்கிய நகரம் சசன்டை - 47 கிமீ - சதன்கிழக்கு 

அருகில் உள்ள ேிமாை  

நிடலயம் 

சசன்டை சர்ேவதச ேிமாை நிடலயம் - 42 கிமீ - 

சதன்கிழக்கு 

அருகில் உள்ள ரயில்வே திருேள்ளூர் ரயில் நிடலயம் - 12 கிமீ - சதன்கிழக்கு 

அருகில் உள்ள சநடுஞ்சாடல NH - 48 - 6.51 கிமீ -சதற்கு 

அருகில் உள்ள நீர்நிடலகள் 

நயப்பாக்கம் எரி- 0.69 கிமீ- ேைவமற்கு 

தாங்கல் எரி - 0.70 கிமீ - ேைக்கு 

பூண்டி –1.5 கிமீ - சதன்கிழக்கு 

சகாசஸ்தடலயார் ஆறு - 1.65 கிமீ - சதன்கிழக்கு 

சதலுங்கு கங்டக கால்ோய் - 0.46 கிமீ - ேை கிழக்கு 

அருகில் உள்ள காடு 

நயப்பாக்கம் ஆர்.எஃப் -1.5 கிமீ- சதற்கு 

புள்ளாரம்பாக்கம் ஆர்எஃப் -2.85 கிமீ - சதன்கிழக்கு 

மயிலாப்பூர் ஆர்எஃப் - 5.95 கிமீ -ேைகிழக்கு 

புலிசகாண்ைரம் ஆர்எஃப் – 7.67 கிமீ ேைவமற்கு  

அல்லிகுளம் ஆர்எஃப் - 8.3 கிமீ - ேைவமற்கு 

ேரலாற்று இைங்கள் 10 கிமீ சுற்றளேில் இல்டல 

மாநிலங்களுக்கு  

இடைவயயாை எல்டல 
ஆந்திரா - தமிழ்நாடு - 8.5 கிமீ - ேைகிழக்கு திடச 

*DCHBTiruvallur2011
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2.1 உத்ததசிக்கப்பட்ட CBWTF இடம் 

உத்வதசிக்கப்பட்ட வபாது மருத்துேக் கழிவுசுத்திகரிப்பு மை்றும் வேளிவயை்றும் இடம், 

ேருோய்ப் பதிவின் படி தமிழ்நாடு, திருேள்ளூர,் ஊத்துக்வகாட்றட தாலுகாவிை் உள்ள  

ச.என் 123/4BB நயப்பாக்கம் கிராமத்திை் அறமந்துள்ள புன்வசய் நிைம் 1.0 ஏக்கர ்

ஆகும். இந்நிைம் கிவரட்ைர் சசன்டை மருத்துே கழிவு வமைாண்றம தனியார ்

லிமிவடட் நிறுேனத்திை்கு வசாந்தமானது. உத்ததசிதத் திட்ட தளமானது நகர ்

ஊரமமப்பு துமையால் எவ்வித நில உபதயாகமும் 

வமகப்படுத்தப்படவில்மல(Unclassified). 

நிைம் ேைண்ட நிைம், விேசாயம் அை்ைாதது. தை்வபாது, நிைம் தரிசு நிைமாக உள்ளது, 

மரங்கள் மை்றும் வதாட்டங்கள் ஏதும்  இை்றை. மணை் மை்றும் சரறள கை்களாை் 

ஆனது. தளத்திை் உள்ள மண் வசாதிக்கப்பட்டு, ஜை்லி கை்கைாை்  கைந்த மண்ணாக 

இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.  

அட்டவலை. 3 திட்ட பசைவு விவேங்கள் 

S.No அம்சங்கள் விவரங்கள்  

a) நிலம் கிவரட்ைர் சசன்டை பிஎம்ைபிள்யூ 

பிடரவேட் லிமிசைட் உடையது 

(ரூ. இருபது இலட்சம்) 

b) கட்டிைம் 50.00 லட்சம் (GCBMW இயக்குைர்களால் 

ேழங்கப்படும்) 

c) ஆடல மற்றும் இயந்திரங்கள் Rs.1.2  வகாடி 

d) பிற நிடலயாை மற்றும் முன் 

சசயல்பாட்டு எக்ஸ்பி., 
Rs. 50 லட்சம் 

 சமாத்த முதலீடு ரூ 2.20 வகாடி 

 

உத்வதசித்த திட்ட நிை அளவு 4046.86 சதுர மீட்டர ்ஆகும் (1 ஏக்கர)். இத் திட்ட தளதத்ின் 

பரப்பளவு அட்டேறண 4 இை் கீவழ காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவலை .4 -நிைப்பகுதி அறிக்லக 

S.No திட்ட நிை பகுதி      நிை அளவு (Sq.m) சதவதீம் 

1 கட்டிடம் 734 18.14 

2 வொகனம் நிறுத்தும் இடம் 79.3 1.96 

3 சொனல 485 11.98 

4  சுனம வனல 1791.98 44.28 

5 கொலி மனன 956.86 23.64 

Total Plot Area 4046.86 100 
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நே ் ொக்கம் கிரொமம், ஊத்துக்தகொடன்ட தொலுக்கொ, திருவள்ளூர் மொவடட்ம், தமிழ்நொடு - 602023. 

 

Page 10 of 25 
 

 

2.2 பசேல்முலற கூறுகள் 

வபாது மருத்துே கழிவு சுத்திகரிப்பு நிறையத்திை் எரிப்பான், ஆட்வடாகிவளே்ே் 

வேட்டு/துண்டாக்குதை் இயந்திரங்களுடன் கழிவுநீர ் சுத்திகரிப்பு நிறையம், காை்று 

மாசு  கட்டுப்பாடு கருவிகள் கணினியுடன் நிறுவி இயக்கப்படும். அட்டேறண 5 இை் 

நிறுேப்பட உள்ள உபகரணங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவலை. 5 உபகேைங்களின் பட்டிேல் 

S.No. உபகேைங்கள் பகாள்ளளவு அளவு 

1  நிடல எரிப்பான் 200 கி.கி மணிக்கு   1 

2 நிடல எரிப்பான் 100 கி.கி மணிக்கு   1 

3 ஆட்வைாகிவளவ்வ் 300 லி.  மணிக்கு   1 

4 சேட்டும்/துண்ைாக்கும்  

கருேி 
200  கி.கி மணிக்கு   1 

 

i.எரி ் ொன்  

எரிக்கப்படுதை் என்பது மூடிய அறைக்குள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட எரிப்பு 

வசயை்முறையாகும், இங்கு கழிவுகள் -மனித /மிருக தறச கழிவுகள்,ரசாயனம் 

/ரதத்ம் படிந்த துணிகள்,பஞ்சு வபாண்வடாஜ் முதலியன முழுறமயாக  எரிக்கப்பட்டு 

அறத மந்த வபாருள் மை்றும் ோயுக்களாக மாை்ைப்படுகின்ைது. எரியூட்டிகள்  

எரிவபாருள் எண்வணய், எரிோயு அை்ைது மின்சாரம் அை்ைது எரிோயு மை்றும் 

எண்வணயின் கைறேயாகும். எரியூட்டியிை் முதன்றம மை்றும் இரண்டாம் நிறை 

எரிப்பு அறைகள் 800ºc மை்றும் 1050 ± 50º C ஆக இருக்கும். 

             எரிப்பான் அறைகள் அதிக வேப்பநிறைறய தாங்கக்கூடிய வசங்கை்களாை்   

ேடிேறமக்கப்படும்.முதன்றம அறையிை்  திடக்கழிவுகள் எரிக்கப்படும், இரண்டாம் 

நிறை அறை எரிோயு  எரிப்புக்கானது. இரண்டாம் நிறை அறைகளிை் 

வேப்பநிறைறய உயரத்த் கூடுதை் எரிப்பான்கள் பயன்படுதத்ப்படுகின்ைன. 

இதிை் ேரும் சாம்பை்கள் அறையின் கீழ் நிறையிை் வசகரிக்கப்படும். எரிக்கப்பட்ட 

ோயு (ஃப்ளூ ோயுக்கள்) உயர ் அழுத்த வேன்டூரி ஸ்க்ரப்பர,் வேட் ஸ்காப்பர,் நீர ்
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பிரிப்பான் மூைம் சுத்திகரிப்பு வசய்யப்பட்டு ,ஐடி விசிறி மூைம் 30 மீ உயர 

புறகவபாக்கி ேழியாக ேளிமண்டைத்திை்கு வேளிவயை்ைப்படுகின்ைன. முதன்றம 

எரிப்பு அறை 800ºC இை் வசயை்படுகிைது. இங்கு கழிவுகள் முழுறமயாக எரிக்கப்பட்டு 

அதிை் உள்ள தீங்கு விறளவிக்கும் நுண்ணுயிரிகள் அழிக்கப்பட்டு   ோயுக்கள் 

வேளிவயை்ைப்படும். பின்னர ்அதிக வேப்பநிறை மை்றும் அதிகப்படியான காை்றின் 

கீழ் இரண்டாம் எரிப்பு அறையிை் முழுறமயாக எரிக்கப்படுகின்ைன. 

எரிப்பான் அறமப்பு - எரிப்பானிை் முதை் மை்றும் இரண்டாம் நிறை அறைகள் 

உள்ளன.அதிை் முதை் நிறை அறைகள் திடக்கழிவுகள் உள் வசலுதத் கதவுகள் 

உள்ளன.இரண்டாம் நிறை அறைக்கு பின்னால்  ோயுக்கள் சுத்திகரிப்பு வசய்யும் 

உபகாரணிகள் உள்ளன. சுத்திகரிக்கப்பட்ட ோயு புறகவபாக்கி ேழியாக 

வேளிவயை்ைப்படும்: 

• கழிவு வபறுதை் மை்றும் வசமிப்பு பகுதி 

• எரிவபாருள் கழிவு  

• எரிப்பு அறை - முதன்றம மை்றும் இரண்டாம் நிறை 

• மாசு கட்டுப்பாட்டு சாதனங்கள் 

காைேதியான மருந்து (மாத்திறரகள் ) பிரிதவ்தடுத்து கும்முடிபூண்டி யிை் உள்ள TSDF 

-எரிப்பனுக்கு அனுப்பப்படும் . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கழிவு 

தேமிப்பு 

 

புமக 

தபாக்கி 
       ID விசிறி 

 

மாசு 

கட்டுப்பாடு 

ோதனம் 

       

      எரிப்பான் 

 

ோம்பல்    

தேகரிதத்ல் 

 

கழிவு  

தேகரிதத்ல்  

 

வவளிதயை்றுதல் (TSDF) வவளிதயை்றுதல்(TSDF) 



 

 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு சுருக்கம் -2021 
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M/s. கிதரடட்ர ்பசன்னன மருத்துவ கழிவு தமலொண்னம தனிேொர் லிமிபடட் நிறுவனம் 

நே ் ொக்கம் கிரொமம், ஊத்துக்தகொடன்ட தொலுக்கொ, திருவள்ளூர் மொவடட்ம், தமிழ்நொடு - 602023. 
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ii.ஆட்தடொகிதளவ் 

ஆட்வடாகிவளே் என்பது மூடியுடன் கூடிய அதிக அழுத்தம் தாங்க கூடிய உபகரணம். 

இதிை் 1 மணி வநரதத்ிை்கு 15 psi அழுதத்த்தின் கீழ் 121⁰c வேப்பநிறையிை் மருத்துே 

கழிவுகளான ஆய்ேக கழிவு, ரதத்ப்றப,டியூப்,பாட்டிை்(குேறளகள் ),கண்ணாடி 

வபாருடக்ள் ஊசி முதலியனேை்றிை் உள்ள கிருமி  நாசினி வசய்ேதை்கான ஒரு 

சாதனம் ஆகும்.  

iii.துண்டொக்கும்  கருவி 

தமதல உள்ள கழிவுகறள சுத்திகரிப்பு வசய்த பின் துண்டாக்குதை் அக் கழிவுகறள 

அறடயாளம் காணமுடியாத ேறகயிை் சிறிய துண்டுகளாக வேட்டுேது ஆகும். 

பாட்டிை்கள், ஊசிகள், தனியாக பிரிக்கப்படும், பிைகு மறுசுழை்சிக்கு அனுப்பப்படும். 
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படம். 11 - தளத் திட்ட அலமப்பு 
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Page 14 of 25 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 படம் .12 - BMW தமைாண்லம வசதிக்காை ஓட்ட வலேபடம் 

சாம்பல் 

வசமிப்பு 

இைம் 

எரிசபா
ருள் 

சாம்பல் 

எரி ் ொன் 
அடு ்பு 

எரிய கூடிய 

சபாருள் 

ஆட்வைாகிவளவ்
சபாருள் 

நீர் 

சதளிப்பான் 

ஆட்தடொகிதளவ் 
சேட்டு 

இயந்திரம் 

வசமிப்பு 

இைம் 

கழிவு நீர்  
சுத்திகரி ்பு 
பதொட்டி 

 

புடகவபாக்கி 

சபாது  கழிவு 

சகாட்டும் 

இைம் 

மறுசுழற்சி  

சுத்திகரிப்பான் நீர்  

ோகை கழுவுதல்/ தமர 

கழுவுதல் 
மறுசுழற்சி 

திை கழிவு 

மருத்துே கழிவு 

(மூடிய ோகைத்தில்) 

 

பிரித்து 

எடுத்தல் 

சபாது  கழிவு 

சகாட்டும் இைம் 
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Static 

Incinerator 
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நிறுேை கட்டுமாைத்தின் வபாது, அருகிலுள்ள கிராமங்களில் இருந்து சதாழிலாளர்கள் 

பணியமர்த்தப்படுோர்கள்.  நிடலயத்டத இயக்க வதடேப்படும் நபர்களின் 

எண்ணிக்டக அட்ைேடண 6 இல் காட்ைப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவலை.6 மைிதவளத் ததலவ 

மைிதவளம் நபர்கள் பகுதி தநே பைி பமாத்தம் 

எரிப்பான் 5 3 15 

ஆட்வைாகிவளவ் / சேட்டுதளம் 3 2 6 

ோகைம் ஓட்டுநர் (2 ேண்டி) 4 1 4 

வமலாளர் & அலுேலக ஊழியர்கள் 5 1 5 

பமாத்தம் 30 நபர்கள் 

 

2.3 நீர் ததனவ  

கட்டுமாை கட்ைத்தின் வபாது, சுமார் 20 கி.லி நீர் வதடே. திட்ை இைத்தில் ஆழ்துடள 

கிணறு மூலம் பூர்த்தி சசய்யப்படும்.சசயல்பாட்டின் வபாது, முதல் நாளில் சமாத்த நீர் 

வதடே 18.9 KLD எை கணக்கிைப்படுகிறது. அடுத்த நாள், ஒரு நாடளக்கு வதடேப்படும் 

நீர் 6.4 கி.லி மட்டுவம, அதாேது ஆேியாகும் நீர் 6.4 கி.லி வசர்க்கப்படும்.இதன்  ேிேரம் 

கீவழ உள்ள அட்ைேடைல் சகாடுக்க பட்டுள்ளது. 

அட்டவலை.7 நீர் நுகர்வு விவேங்கள் 

S.No உபதோகம்'  அளவு (கி லி ) 

1 சதாழிலாளர்கள் 1.4 

2 சதாழில்துடற   17.5 

                                 பமாத்தம் 18.9 

 

ேளாகத்திற்குள் அடமந்துள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் இருந்து வதடேயாை நீர ்

பூர்த்தி சசய்யப்படும். நீரின் வதடே 1. மனிதேளத்துக்கும் 2. ஆட்வைாகிவளேிங் 3. 

ோகைம்/தடர/உபகரணங்கள் துடைக்க 4. சேண்டூரி மற்றும் ஸ்கரப்பர் வபான்ற மாசு 

தடுப்பு சாதைங்கள் ஆகும். குடிநீருக்காகவும் கழிப்படறக்காகவும் ஒரு நாடளக்கு 

வதடேயாை நீர் 1.4 கி.லி ஆகும். 
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 நீர் தமலொண்னம 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம். 13 நீர் இருப்பு 

 

ததோட்டத்திற்கு 

 (0.82 KLD) 

குளியல் நீர் 

0.82 KLD 

 

மைல் வடிகட்டி 

 (0.82 KLD) 

கழிவு நீர் 

பதாட்டி 

மற்றலவ 

0.3 KLD 

மறுசுழற்சி நீர் 

12.5 KLD 

நீர் சுத்தகரிப்பான் 

பகாள்ளவு  (18 KLD) 

கழிவு நீர் 

 (1.12 KLD) 

பதொழிலொளரக்ள்  பயன்போடு 

(1.4 KLD) 

சதோழிற்ெோலல 

உபதோகம்  

(17.5 KLD) 

கழிவு நீர் 

 (12.5 KLD) 

பமாத்த நீர் ததலவ – 18.9 KLD 

ஒரு நாள் நீர் ததலவ = 18.9-12.5 = 6.4 KLD  

ஆழ்துலள கிைறு 

12.5 

KLD 

நீராேியாக  

சேளிவயறும் நீர் 

5 KLD 

Loss 0.28 KLD 
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2.4 கழிவு நீர் உற் த்தி மற்றும் அதன் தமலொண்னம 

கழிவுநீர ் சுத்திகரிப்பு நிறையம், சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவு நீர ் வசயை்பாட்டிை்காக 

வதாடரந்்து மறுசுழை்சி வசய்யப்படும்.   

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2.5 திடக் கழிவுகள் மற்றும் பவளிதேற்றம் 

கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிமலயம்  மற்றும் ஏரிப்பான் ஆகியவை்றில் கிமடக்கும்  திடக் 

கழிவு  முழுமமயாக  வசகரிக்கப்பட்டு கும்மிடிப்பூண்டியிை் அறமந்துள்ள 

பாதுகாப்பான திட கழிவு தமலாண்மம நிறையத்திை்கு   அனுப்பப்படும். தினம் 360  

கி.கி   DRUM ை்  வசமித்து,10 T தேரந்்ததும் தமதல உரிய இடத்திை்கு மாதம் ஒரு முமை 

அனுப்பப்படும். இங்கு உள்ள தமர மை்றும் வாகனம் முழுேதும் நீராை் துறடக்கப்படும் 

கழுேப்படாமாட்டாது. 

ஏரிப்பான்க்கு எரிசபாருள் டீசல் ஆகும்.LPG  கிடைப்பின் உபவயாகிக்க ேசதி 

சசய்யப்படும்.வமலும் ஆவைாகிளவ் சபாருள்கள் சிறு துண்டுகளாக சேட்டி வசர்த்து 10 T  

நீர் பதளிப்பான் 

குளிர்விக்கும் சதோட்டி 

தசமிப்பு பதாட்டி 

நீர் துலடப்போன் 

திட கழிவு தசமிப்பு 

இடம் 

     இேசாேை தசர்ப்பு 

திட கழிவு பதாட்டி 

மைல் வடிகட்டி 

சுத்திகரிக்கப்பட்ட 

கழிவுநீர் தசமிப்பு பதாட்டி 



 

 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு சுருக்கம் -2021 

உத்ததசித்த ப ொது மருத்துவ கழிவு சுத்திகரி ்பு மற்றும் பவளிதேற்றும் வசதி (CBWTF) -10 TPD 

M/s. கிதரடட்ர ்பசன்னன மருத்துவ கழிவு தமலொண்னம தனிேொர் லிமிபடட் நிறுவனம் 

நே ் ொக்கம் கிரொமம், ஊத்துக்தகொடன்ட தொலுக்கொ, திருவள்ளூர் மொவடட்ம், தமிழ்நொடு - 602023. 

 

Page 19 of 25 
 

ேந்ததும், மறு சுழை்ேச்ிக்கு அனுப்பப்படும்.ஆடகயால் இங்கு எந்த ேித திை கழிவும் 

இருக்காது. 

2.6 கொற்று மொசு கட்டு ் ொட்டு சொதனங்கள் 

சூறொவளி பிரி ் ொன் 

இது புறகயிை் இருக்கும் வபரிய அளவு/கனமான துகள்கறள அகை்ை 

ேடிேறமக்கப்பட்டுள்ளது. சூைாேளியிை் நுறழயும் புறக ோயுக்கள், றமயவிைக்கு 

நடேடிக்றக/சக்தி மூைம் கனமான துகள்கள் கூம்பு அறை ேழியாக கீவழ விழும். அமவ 

தனிமமயில் தேகரிக்கப்படும்.கனமான துகள்கள் நீங்கிய வாயுக்கள் நீர ்

வதளிப்பானில்  நுறழயும்.  

நீர் பதளி ் ொன் 

இங்கு  ஃப்ளூ ோயுக்கள் அமிை நிறையிை் உள்ளன. ஃப்ளூ ோயுக்களிை் இருக்கும் So2 

ோயு, HCl ோயு வபான்ைறே 5 % கார காரணியுடன் தேரந்்து உயர ்அழுதத் வீழ்சச்ியாை் 

நடுநிறையாக்கப்படுகின்ைன. இக்கழிவு நீர ்  வதாட்டியில் வசகரிக்கப்பட்டு, 

சுத்திகரிக்கப்பட்டு மீண்டும் மறு சுழை்சிக்கு விடப்படுகிைது. நடுநிறைப்படுதத்ப்பட்ட 
ோயுக்கலீல் ஏவதனும் துகள்கள்  இருந்தாை், அவை்மை வமலும் சுத்திகரிப்பதை்காக 

ஈரமான துமடப்பானுக்கு  எடுத்துச ்வசை்ைப்படும். 

ஈரமொன துலடப்போன் 

இது வைசான எஃகு மை்றும்  உட்பூேச்ு ரப்பராை் வடிவமமக்கப்பட்டு இருக்கும். இதிை்  

வசராமிக்சீனால்  ஆன உயர ் வமளயங்கள்  ஓன்றின் தமல் ஓன்று வபாறுத்தப்பட்டு 

இருக்கும். நீர ் வமலிருந்து வதளிக்கப்பட்டு  ோயு சுதத்ம் வசய்யப்படும். இந்த  வசயை் 

முறையாை் இரசாயனமும்/ வேதியியை் வபாருள்கள் முயலுறமயாக நீக்கப்படும் 

.பிைகு ோயு ஈரமான பிரிப்பனுக்குள் வசலுத்தப்படும். 

2.7 மின் ததனவ மற்றும் வழங்கல் ஆதொரம் 

120 KVA மின் வதடேடய தமிழ்நாடு மாநில மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மாை நிறுேைம் 

லிமிசைட் (TANGEDCO) ேழங்கும். மின்சாரம் சசயலிழந்தால் ஒரு டீசல் சஜசைவரட்ைர்- 

120 KVA திறன் சகாண்ை சதாகுப்பு பயன்படுத்தப்படும்). 

2.8 மனழ நீர் தசகரி ்பு அனம ்பு 

கூறர வமை் பகுதியிை் விழும் மறழ நீர ் முழுவதுமாக அங்கு அங்கு அமமக்கப்படும். 

மமழ நீர ் குழிகளால் மூலம் நிலத்தில்  வசகரிக்கப்படும் மை்றும் RWH குளதத்ிை்கு 
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அனுப்பப்படும். ஒரு RWH குளம் வதன்வமை்கு மூறையிை் 10 x5 x 2.5 m பரிமாணத்துடன் 

அறமக்கப்பட உள்ளது. 

ஈரமொன பிரி ் ொன் 

ஈரமாை பிரிப்பான் என்பது இரும்பால்  சசய்யப்பட்ை ஒரு டிரம் ேடக உபகரணமாகும். 

ஃப்ளூ ோயுக்களில் இருக்கும் நீர்த்துளிகள் ஐடி ஃவபன் மூலம் புடகவபாக்கிக்கு 

சசல்ேதற்கு முன் ஈரமாை பிரிப்பாைில் நீரத்்துளிகள் 

அகற்றப்படும். பிறகு முழுேதும் சுத்திகரிக்கப்பட்டு புடக புடகவபாக்கி ேழியாக 

சேளிவயற்றப்படும். 

புனகத ொக்கி 

புடகவபாக்கி ேளிமண்ைலத்திற்குள் சேளிவயறும் ஃப்ளூ ோயுடே சேளிவயற்றுேதற்கு 

ேழங்கப்படுகிறது. இந்த புடகவபாக்கி வலசாை எஃகுைன் 10 மிமீ டலைிங் 30 மீட்ைர் 

உயரம் மற்றும் ஏணி மற்றும் வமடை யுடன் அமமக்கப்படும். 

3. அடி ் னட  அனம ்பு 

NABL அங்கீகாரம் சபற்ற ஆய்ேகம் M/s. ஃசபவமா வலப்ஸ் பிடரவேட் லிமிசைட் மூலம் 

சுற்றுப்புற காற்று, சத்தம், நீர் மற்றும் மண் ஆகியேற்றின் அளவுருக்கள் பற்றிய 

ஆய்வுக்காை அடிப்படை தரவு வசகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு காலம் மார்ச் 1, 2021 முதல் 

ஜூன் 30,2021 ேடர. சுற்றுச்சூழல் அடிப்படை தரவு சதாகுக்கப்பட்ைது: நில சூழல் 

(இயற்பியல், மண், புேியியல் மற்றும் தாதுக்கள்); நீர் சூழல் (நீர் ேளங்கள் மற்றும் தரம்); 

காற்று சூழல் (ோைிடல மற்றும் சுற்றுப்புற காற்று தரம்); இடரச்சல் சூழல் (இடரச்சல் 

நிடல); சுற்றுச்சூழல் சூழல் (தாேரங்கள் மற்றும் ேிலங்கிைங்கள்);  சமூக-சபாருளாதார 

சூழல் (மக்கள்சதாடக மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு வபான்றடே). மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு 

வாரிய வழி காட்டுதல் படி ஆய்வு தமை்வகாள்ளப்பட்டது.தமலும் காை்றின் திமே 

வமரபடம் இமணக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆய்வு பகுதியிை், அறனத்து காரணிகள்  சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் நிரண்யிக்கப்பட்ட 

ேரம்புகளுக்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இப்பகுதியின் நீரின் தரம் குடிநீருக்காக 

நிரண்யிக்கப்பட்ட ேரம்புகளுக்குள் காணப்படுகிைது. நிைதத்டி நீர ்மாதிரிகளின் தரம் 

நிரண்யிக்கப்பட்ட ேரம்பிை்குள் உள்ளது. இறரசச்ை் அளவுகள் ேரம்புகளுக்குள் 

காணப்படுகின்ைன. இதை்கான ஆய்வு அறிக்மக இமணக்கப்பட்டுள்ளது. 
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4. தளம் & பதொழில்நுட ்ம் 

CBWTF க்காை தளத் வதர்வுக்காை இை அளவுவகால்களுக்கு இணங்குேதன் 

அடிப்படையில் இந்தத் தளத்டதத் வதர்ந்சதடுத்துள்வளாம். இந்த தளம் 

ேழிகாட்டுதல்களின் அடைத்து நிபந்தடைகடளயும் பூர்த்தி சசய்கிறது மற்றும் நிலம் 

ோங்குேதற்காை சபாருளாதார நம்பகத்தன்டமடய பூர்த்தி சசய்கிறது. ஆடல 

தளத்திலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளேில் ததசிய  பூங்கா, காட்டுயிர் சரணாலயம், மாசுபட்ை 

பகுதி இல்டல. திட்ை ஆதரோளர் இந்த இைத்டத சசாந்தமாக டேத்திருக்கிறார் மற்றும் 

வதர்ந்சதடுக்கப்பட்ை இைத்தின் நில பயன்பாடு டிடிசிபி, திருேள்ளூரில் 

ேடகப்படுத்தப்பைாத மண்ைலமாக அறிேிக்கப்பட்ைது. 

திட்ைத் தளம் CPCB ேழிகாட்டுதல்களின் தள வதர்வு அளவுவகால் மை்றும்  CBWTF இன் தள 

வதர்வு அளவுவகால் ஆகியமவக்குள்  உள்ளது. 
பிஎம்ைபிள்யூ அளேின் அடிப்படையில் கேைமாக பரிசீலடை மற்றும் வதடேக்கு பிறகு 

இன்சிைவரட்ைர், ஆட்வைாகிவளவ் துண்ைாக்கும் சதாழில்நுட்பத்டத ஏற்க 

முன்சமாழிந்வதாம். CBWTF இல் எரிப்பு சதாழில்நுட்பம் ஏை்றுக்வகாள்ளப்படும், அது 

வபாதுமாைது மற்றும் அது மருத்துே கழிவு வமலாண்டம ேிதிகள் 2016 இன் படி 

அமனத்து  காரணிகளும் விதிக்குள் பூர்த்தி சசய்யப்படும். 

வமலும், றமக்வராவேே் கருவிக்கு பதிைாக ஆட்வடாகிவளே் கருவிகள் 

பயன்படுதத்ப்படும். ஆட்வடாகிவளே் வதாழிை்நுட்பம் உயரந்்த மை்றும் வபாதுமான 

கிருமி நாசினி சுத்தம் வசய்யப்படுேவத இதை்குக் காரணம். 

5.  ொதி ்புகள் மற்றும் அதன் தணி ்பு நடவடிக்னககள் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ை குடியிருப்பு பகுதி 500  மீட்டர ் தள்ளி இருப்பதும்  நீர்நிடலகளிலிருந்து 

தளம் ேிலகி இருப்பதால், சபாது  மருத்துேக் கழிவு சுத்திகரிப்பு மற்றும் வவளிதயை்ைம் 

நிமலயம் நிறுவுேதற்கு திட்ைத் தளம் சபாருத்தமாைது. இந்த தளம் இயற்டகயாகவே 

எல்லா திமேயும் பசுடமயால் மரங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. இந்த தளம் கிராமங்கள் 

மற்றும் நீர்நிடலகளில் இருந்து அதிக உயரமான இடத்தில் 

அடமந்துள்ளது. யூைிட் சசயல்பாடு எந்த சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்டதயும் ஏற்படுத்தாது, 

ஏசைைில் இந்த அடமப்பு துகள்கள், ோயு ,சேப்பநிடல வபான்றேற்டற 
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அகற்றுேதற்காக காற்று மாசு கட்டுப்பாட்டு நைேடிக்டககளால் 

கட்ைடமக்கப்பட்டுள்ளது. 

காற்றின் தரக் கணக்சகடுப்பின் வபாது, கிராம இல்லாத வதை்கு வதன்கிழக்கு SSE 

திமேயில் காற்றின் இயக்கம் உள்ளது. வமலும் சபரும்பாலாை வநரங்களில் காற்று 

அடமதியாக உள்ளது. அதைால் காற்று சேளிவயற்றத்தில் எந்த பாதிப்பும் இல்டல. 

வசகரிக்கப்படும் அடைத்து திைக்கழிவுகளும் மறுசுழற்சி சசய்பேர்களுக்கு /TSDF க்கு 

அனுப்பப்படும் .அதைால் திைக்கழிவுகளில் எந்த பாதிப்பும் இல்டல. சுத்திகரிப்புக்காக 

பயன்படுத்தப்படும் நீர் முற்றிலும் மறுசுழற்சி சசய்யப்படுகிறது .இதைால் கழிவு நீர் 

சேளிவயற்றம் இல்டல, 100% மறுசுழற்சி அலகு எப்வபாதும் பூஜ்ஜிய திரே 

சேளிவயற்றத்டத அடைகிறது. 

மாசு இல்லாத திட்ைத்டத அடைய காற்று, மண் மற்றும் நீர் மீதாை தணிப்பு 

நைேடிக்டககள் கேைமாக வமற்சகாள்ளப்படுகின்றை. 

பகுதி 4 மை்றும் 5-ல் கூறியபடி இந்த இடம் நயப்பாக்கம் வபாது மருத்துவ கழிவு 

நிமலயம் அமமப்பதிை்க்காக தகுந்த கட்டமமப்மப ஏை்றுவுள்ளது.இந்த இடம் 1  

ஏக்கரில் 44.28 ேதவீதம் பசுமம நிமலயம் அமமக்கப்படும்,10  TPD  கழிவு மகயாளப்பட 

ஏை்ை இடமாகும்.திட கழிவு வவளிதயை்ைம் ,கழிவு நீர ் மறுசுழை்சி ,காை்று 

மாசுக்கட்டுப்பாடு முழுமமயாக வேய்யப்படுதத்ப்பட்டு சுை்றுசூழல் பாதுகாக்கப்படும். 

6. சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணி ்பு திடட்ம் 

காற்று, இடரச்சல், திைக் கழிவுகள், மண் தரம், மடழநீர் வசகரிப்பு, சுகாதாரம் 

வபான்றேற்டறப் சபாறுத்து கட்டுமாைம் மற்றும் சசயல்பாட்டின் வபாது சுற்றுச்சூழல் 

கண்காணிப்பு வமற்சகாள்ளப்படும். 

CPCB /TNPCB /MoEF & CC ேழிகாட்டுதல்களின்படி வமற்கண்ை அளவுருக்கள் மீதாை 

கண்காணிப்பு அடர ஆண்டு அடிப்படையில் /ேருைாந்திர அடிப்படையில் 

வமற்சகாள்ளப்படும். கணிைி பதிவு ேசதியுைன் உமிழ்வுக்காக ஆன்டலன் கண்காணிப்பு 

வமற்சகாள்ளப்படும். 

வதாழிை்சாறை மை்றும் அறதச ் சுை்றிலும் கிரீன் வபை்ட் உருோக்கப்படும். 

ேனப்பகுதி/வேளாண் துறையுடன் கைந்தாவைாசித்து 44.28 % க்கும் அதிகமான பகுதி 

உயரமான மரங்களுடன் பசுறமப் வபை்ட் கீழ் இருக்கும். 
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7.திடட் நன்னமகள் 
தை்வபாதுள்ள வநாய் வதாை்று இந்தியாவிை் மருத்துவ கழிவுகள் வமைாண்றம, 

சுத்திகரிப்பு  மை்றும் வவளிதயை்றுதலில் உள்ள  சோை்களின் தீவிரதற்த 

அதிகரித்துள்ளது என்பது வதளிோகிைது. நாடு முழுேதும் சுமார ்200 வபாது மருத்துே 

கழிவு சுத்திகரிப்பு நிமலயங்கள்  (CBMWTF) உள்ளன. இருப்பினும், வகாவரானா றேரஸ் 

வதாை்றுவநாய் காரணமாக, இந்த CBWTF  முழு அளவிை் இயங்கும் வபாது கூட 

முழுமமயாக கழிவுகமள சுத்திகரிப்பு வவளிதயை்ை  வபாதுமானதாக இை்றை. 

மருத்துேக் கழிவுகளின் உை்பத்தி அதிகரித்து ேருேதாை், சுத்திகரிக்கப்பட 

வேண்டியிருப்பதாை், மருத்துேக் கழிவு வமைாண்றம விதிகள் 2016, மாநிை 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ோரியத்தின் விதி 6 -ன் படி, தமிழகத்திை் அதிக 

எண்ணிக்றகயிைான வபாது மருத்துேக் கழிவு சுத்திகரிப்பு மை்றும் அகை்றும் 

ேசதிகறள நிறுே வேண்டிய அேசியம் உள்ளது. மருத்துேக் கழிவுகளின் சரியான 

வமைாண்றமறய கண்காணிக்கும் வபாறுப்பு. வமலும், 2020 ஆம் ஆண்டிை் 

இந்தியாவிை் வகாவரானா றேரஸ் வதாை்றுவநாய் வதாடங்கிய பிைகு, CBWTF 

நிறுேதை்கு  முன்னுரிறம அளிக்கப்பட்டது. 

தை்வபாது, தமிழகதத்ிை், 11 CBWTF நிறுவனங்கள் வசயை்பட்டு ேருகின்ைன. அறே 

காஞ்சிபுரத்திை் 2, வேலூரிை் 1, வகாறேயிை் 2, தஞ்சாவூரிை் 1, வசைத்திை் 1, 

திருவநை்வேலியிை் 1, விருதுநகரிை் 1, கடலூரிை் 1 ஆகும். 

காஞ்சிபுரத்திை் 2 அைகுகள் நிறுேப்பட்ட பிைகு புதிய மை்டி ஸ்வபஷாலிட்டி 

மருத்துேமறனகளின் எண்ணிக்றக அதிகரித்து உள்ளது.. வமலும், புதிய 

மருத்துேமறனகள் உருோகி ேருகின்ைன, இதனாை் BMW க்கு கூடுதை் ேசதிகள் 

வதறே. தை்தபாது இந்த 2 நிறுவனங்களும் வேன்மன ,காஞ்சிபுரம்,வேங்கல்பட்டு 

மை்றும்  திருவள்ளூர ்மாவட்ட மருத்துவ கழிவுகள் மகயாளுகின்ைன. 

அதிகரித்து வரும் மருத்துவ மமனகளால் ,கூடுதல் மருத்துவ கழிவு சுத்திகரிப்பு 

மை்றும் வவளிதயை்ைம் நிறுவனம் எண்ணிக்மக அதிகம் ததமவப்படுவது காலத்தின் 

கட்டாயமாகும்.இதனால் சுை்றுசூழல் தமலும் தமம்படும். 

முக்கிய நிதி நன்றமகள் என்னவேன்ைாை், இந்தத் திட்டம் உள்ளூர ்மக்களுக்கு வநரடி 

மை்றும் மறைமுக வேறைோய்ப்றப உருோக்கும், அதை்காக திைன் மை்றும் 

திைறமயை்ை மனிதேளம் வதறேப்படும். திட்டத்தின் கட்டுமானத்தின் வபாது சுமார ்
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75 வபர ்தை்காலிகமாக பணியமரத்த்ப்படுோரக்ள் மை்றும் திட்டம் வசயை்படும் வபாது  

சுமார ்50 வபருக்கு (ேழக்கமான பணியாளராக) வேறை கிறடக்கும். 

8. சுற்றுசச்ூழல் தமலொண்னம திடட்ம் &  ட்பெட ்

சுை்று சூழல் கண்காணிப்பு நிரே்ாகத்தின் தநரடி கண்காணிப்பு மூைம் அறனத்து 

ேறகயான மாசுபாடுகளிலிருந்தும் வசயை்முறைறய விளக்கம் மூலம் அறனத்து 

சுை்றுசச்ூழை் தணிப்பும் வமை்வகாள்ளப்படும். தகுதிோய்ந்த ஊழியரக்ள் மை்றும் 

ஆபவரட்டரக்ள் பணியமரத்த்ப்படுவாரக்ள், ேழக்கமான பராமரிப்பு மை்றும் சுத்தம் 

வசய்யப்படும், தினசரி, ோராந்திர, மாதாந்திர திட்டங்கள் ஏை்பாடு    

வேய்யப்படும். சுை்றுசச்ூழை் மாசுபடாமை் இருக்க. MoEF & CC வநறிமுமைகள் 

கமடபிடிக்கப்படும்.அதை்கான CSR  நிதி நிமல ஏை்படுத்தப்படும். 

9. முடிவுனர 

வபருகி ேரும் மருத்துேக் கழிவுகறள குறிப்பாக வநாய் வதாை்று   காைத்திை் மகயாள 

புதிய சுத்திகரிப்பு நிமலயம் அறிவியை் பூரே்மாக ததமவப்படுகிைது. 

ஆமகயால் மருத்துேக் கழிவுகறளச ்சுத்திகரிப்பதை்கு, ஒரு எரியூட்டி, ஆட்வடாகிவளே் 

உடன் கூடிய சுத்திகரிப்பு நிமலயம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்த  CBWTF வபாது  மருத்துே கழிவு சுத்திகரிப்பு ேசதி மை்றும் உயிர ் மருத்துே 

கழிவுகள் வமைாண்றம விதிகள் 2016 க்கான திருத்தப்பட்ட ேழிகாட்டுதை்களின்படி 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.காை்றின் தரம், சத்தம் ,நீர ் தரம், மண் மை்றும் உயிரியை் 

சுை்றுசச்ூழை் பண்புகளின் அடிப்பறடயிை் திட்டப் பகுதியின் அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழை் 

நிறை ேரம்புக்குள் உள்ளது என அறியப்பட்டு அதன் தன்மம மாைாமல் இருக்க 

நடவடிக்மகயுடன் திட்டம் தீட்டப்பட்டுள்ளது. 

CBWTF இை் இருந்து வேளிவயறும் கழிவு நீர ்கழிவு நீர ்வதாட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்படும். 

வதாழிை் கழிவு நீர ் முழுமமயாக மறுசுழை்சி வேய்யப்படும்.மனித கழிவு நீர ்

சுத்திகரிக்கப்பட்டு வேடி, வகாடி மரங்களுக்கு உபதகாயகிக்கப்படும். 

ஆறை இயந்திர ேடிேறமப்பு  ஒலி அளவு  தாக்கத்றத ஏை்படுத்தாது என்பறத உறுதி 

வசய்கிைது.CER வசயை்பாடுகள் MoEFCC இன் ேழிகாட்டுதை்களின்படி 

வமை்வகாள்ளப்படும்.ஊழியரக்ளுக்கான பாதுகாப்பு முன்வனசச்ரிக்றககள் மை்றும் தீ 

பாதுகாப்பு ஆகியறே சட்டத் வதறேகளின்படி வமை்வகாள்ளப்படும். 

பசுறம ேளரச்ச்ி மை்றும் மறழநீர ் வசகரிப்பு சுை்றுசச்ூழை்  வமம்படுத்த 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சுை்றுசச்ூழை் பாதிப்புகறளத் தணிக்க EMP றய திைம்பட 



 

 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு சுருக்கம் -2021 

உத்ததசித்த ப ொது மருத்துவ கழிவு சுத்திகரி ்பு மற்றும் பவளிதேற்றும் வசதி (CBWTF) -10 TPD 

M/s. கிதரடட்ர ்பசன்னன மருத்துவ கழிவு தமலொண்னம தனிேொர் லிமிபடட் நிறுவனம் 

நே ் ொக்கம் கிரொமம், ஊத்துக்தகொடன்ட தொலுக்கொ, திருவள்ளூர் மொவடட்ம், தமிழ்நொடு - 602023. 

 

Page 25 of 25 
 

வசயை்படுத்துதை் மை்றும் வமை்பாரற்ே வசய்ேது ஊழியரக்ளுக்கு வபாருதத்மான 

பயிை்சி மை்றும் சுை்றுசச்ூழை் நிபுணரக்ளின் வதாழிை் உதவிறயப் பயன்படுத்துேதன் 

மூைம் அறடய முடியும். 

இத்திட்டதத்ால் சுை்றியுள்ள கிராமங்களிை் உள்ள மக்களின் சமூக வபாருளாதார 

நிறைறமகள் தமன்மம அமடயும். 


