யார்ட் எண். 173ன் திடக் கழிவு ற்றின நாதிரி கணக்ககடுப்பு
ாங்கள் னார்?
கழிவு, அமநப்பு சாபா கதாழிார்கள் நற்றும் கசன்னையின் எதிர்காம் குறித்த முனைப்பு: இந்த
முனைப்பு  ஆய்வு நிறுயங்கள் நற்றும் காது சமூக அமநப்புகள் சசர்ந்து உருயாக்கப்
ட்டுள்து. இமத தலைமந தாங்கி யழிடத்தும் நிறுயங்கள் டிபான்ஸ்சபன்ட் கசன்னை, ஐ.
எஃ. எம். ஆர், நதபாஸ் இன்ஸ்டிடூட் ஆஃப் கடயப்கநன்ட் ஸ்டடீஸ் நற்றும் க்சால்
அலைனன்ஸ் ஃார் இன்சிசபடர் ஆல்டர்சடிவ்ஸ்.
ாங்கள் என் கசய்கிசோம்?
யார்ட் எண். 173ல் திசரி உருயாக்கப்டும் குப்மயின் அமயயும் கமயமனயும்
நிர்ணயிப்தற்காக 750 வீடுகள் நற்றும் 50 கமடகளில் நாதிரி கணக்ககடுப்ம
சநற்ககாள்ளுகிசோம்.
எதற்காக இமத கசய்கிசோம்?
கசன்னையில், இன்மன ாளில், நது கபத் திடக் கழிவு நிர்யாகம் சரினா ழுங்குமும
இன்றி, நது சுற்றுச்குமல் மீது ஏற்டுத்தும் ாதிப்ம கருத்தில் ககாள்ாது டத்தப்ட்டு
யருகிது. ஆனால் இந்த நிர்யாகத்தில் தகுந்த, னனுள் நாற்ங்களை ககாண்டு யப கசன்னை
நாகபாட்சியிடம் அதற்குத் சதமயனா தகயல்கள் இல்லை. இந்த கணக்ககடுப்பின் மூம்,
இந்த யார்டில் வீடுகள் நற்றும் கமடகால் உருயாக்கப்டும் கநாத்தக் குப்மயின் அவு,
நக்கக் கூடின குப்மயின் அவு, நறு சுமற்சி கசய்னக் கூடின காருட்களின் ண நதிப்பு,
குடியிருப்யர்களின் சமூகப் காருாதாப நிலைக்கும் உருயாக்கப்டும் குப்மக்கும்
இமடசனனா கதாடர்பு, சான் தகயல்களை சசகரிக்க முடியும்.
இப்டி சசகரிக்கப்டும் தகயல்கள், இந்த யார்டின் குப்மமன நிர்யகிக்க ரு முழுமநனா,
விரியாத் திட்டத்மத உருயாக்குயதற்கு அடிப்மடனாக அமநயும். இந்தத் திட்டம் "பூஜினம்
குப்ம" இக்மக சாக்கி ரு உந்துதாக அமநனக்கூடின, பயாக்கின நிர்யாக முமமன
அடிப்மடனாக ககாண்டிருக்கும். இந்தத் திட்டம் யார்ட் எண். 173ல் குடியிருப்யர்களின்
கருத்துக்களை அறியதற்க்கு ரு சமூக காதுக் கூட்டத்தில் முன் மயக்கப்ட்டு, இறுதித் திட்டம்
கசன்னை நாகாபட்சியிடம் அளிக்கப்டும்.
எப்டி?
கடந்த சி நாதங்களில், கதாண்டூழினர் நற்றும் சமூக ங்சகற்ப்ார்கள் யார்ட் எண். 173ல்
யமபப்டத்தில் கமடகளையும், வீடுகளையும் குறித்து, சர்சய டியத்தில் தகயல் நிபப்புயமத
நீங்கள் கயனித்திருக்காம். இந்த சர்சய மூம், இந்த யார்டில் 14,443 வீடுகள் நற்றும் 960 சிறு
யணிக நிறுயங்கள் உள் என்மத அறிந்சதாம். இந்த அடிப்மட வியபத்மதயும் ஜி. ஐ.
எஸ் கநன்காருளையும் உசனாகித்து இந்த யார்மட 250 முதல் 300 வீடுகள் ககாண்ட 55
குதிகாக பிறித்சதாம்.
இதிலிருந்து யரிமச முமயின்றி 15 குதிகளை சதர்ந்கதடுத்து, அயற்றுள் 750 வீடுகளையும் 50
கமடகளையும் சதர்ந்கதடுத்சதாம். நக்கும் குப்ம, நக்காத குப்ம நற்றும் துப்புபவு கழிமய
தனித் தனினாக சசகரிக்க வ்கயாரு வீட்டிற்கும் ான்கு குப்மத் கதாட்டிகள் , அசதாடு
சசர்ந்து சதமயனா குப்ம மகள் யமங்கப்டுகின். (கமடகளுக்கு இபண்டு குப்மத்
கதாட்டிகள் யமங்கப்டுகின்). இந்த சர்சயயில் ங்கு கறுகி வ்கயாரு வீட்டுக்காபர்/
கமடக்காபரிடம் ன்து ாட்களுக்கு தங்கள் வீட்டு/ கமடயின் குப்மமன தனித் தனினாக
பிரித்து சசகரிக்குநாறு சகட்டுக் ககாள்ப் டுகிது. இந்த ன்து ாட்களில் வ்கயாரு
ாளும் காலையில் குப்மமன ாங்கள் சசகரிப்சாம். வ்கயாரு குப்ம மயும்
நிருக்கப்டும். நக்காத குப்ம நறுசுமற்சி கசய்னக் கூடின தனித் தனி குதினாகப்

பிரிக்கப்டும். இந்த வியபங்கள் திவு கசய்னப்ட்டு பிகு குத்தாய்வு கசய்னப்டும்.
நீங்கள் எப்டி உதயாம்?
இந்த சர்சயயில் ங்சகற்க சம்நதித்து, கருத்சதாடு, ககாடுக்கப்ட்டுள் யழிமுமப் டி
சரினாக உங்கள் குப்மமன பிரிப்தன் மூம் உதயாம். இந்த சர்சயயின் அடிப்மடயில்
உருயாக்கப்டும் திட்ட அறிக்மகமன கந்து ஆசாசிக்க, சர்சய டந்து ரு நாதத்திற்குப்
பிகு டக்க இருக்கும் காதுக் கூட்டத்தில் கந்துக் ககாள்ளுநாறு சகட்டுக் ககாள்கிசோம்.
இந்த சர்சயயில் ங்சகற்தன் மூம் உங்களுக்கு என் கிமடக்கும்?
இந்தினாவிசசன முதன் முமனாக டத்தப்டும் இத்தமகன சர்சயயில் ங்சகற்க்கும்
யாய்ப்ம கறுயது நட்டுநல்ாநல், கசன்னைமன சுத்தநா, சுகாதாபநா கபநாக நாற்
டக்கும் திட்டமிடலில் நீங்கள் ங்சகற்று உதயாம். இமதத் தவிப உங்களுக்கு 4 குப்மத்
கதாட்டிகளும் குப்ம மய்களும் இயசநாகக் கிமடக்கும்!

