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திட்டத்தின் கநளக்ேம்  

  தூய்ரேயான குடிநீரின் சதவதீம் 
பபரும்பாைான இடங்களில் ேிகக் குரைவாகமவ 
உள்ளது. பபாதுவாகமவ வடபசன்ரனயில் 
தண்ரடயார்மபட்ரட, புதுவண்ாாைப்மபட்ரட  
ேற்றும் திருபவாற்ைியூர் மபான்ை கடற்கரைக்கு 
அருகில் உள்ள பகுதிகளில் நிைத்தடிநீர் உப்பாக 
உள்ளது. இந்த உப்பு நீரை ோல், கரித்துகள்கள் 
மூைம் வடிகட்டி உப்பின் தன்ரேரய குரைத்து 
நன்னைீாக அன்ைாட பயன்பாட்டிற்க்கு பயன்படுத்த 
முயற்சிப்பமத எங்களின் மநாக்கோகும். 



திட்டத்தின் முலைேள் 
1. 2ைி பகாள்ளளவு உள்ள அடிப்பகுதி பவட்டப்பட்ட பாட்டில்கள் 
இைண்டு எடுத்துக்பகாள்ள மவண்டும். 

2. ஒன்ைின் அடிப்பகுதியில் பஞ்சும், அதன் மேல் ஆற்று ோலும் 
நிைப்ப மவண்டும். 

3. ேற்பைாரு பாட்டிரை தரைகீழாக கவிழ்த்து அடிப்பகுதியில் பஞ்சு 
ரவத்து துரள உள்ள மூடி பகாண்டு அரடக்க மவண்டும். 

4. அதன் மேல் கரித்துகள்கள் (மதங்காய் (அ) நாட்டு ேைக்கரி) 
அடங்கிய துாி ரபரய ரவக்க மவண்டும். 

5. பாட்டில்கரள ஒன்ைின் மேல் ஒன்ைாக பபாருத்த மவண்டும். 

6. இப்மபாது மேல் அடுக்கில் ோல் உள்ள பாட்டிைில் நிைத்தடி 
நீரை உற்ை மவண்டும். 

7. ோல் வழிமய வடியும் நீர் கரித்துகள்கள் வழிமய வடிந்து 
பசாட்டும் நன்னரீை பாத்திைத்தில் மசகரிக்க மவண்டும். 



பரிகசளதலை முலைேள் 
கதலவயளை பபளருள்ேள் எடுத்து பேளள் ப்பட்டலவ. 
கரித்துகள்கள்    - 1கி 

நிைத்தடி நீர்     - 3½ைி 

பஞ்சு      - சின்ன மைால் 

காைி தண்ாரீ் பாட்டில்  - 2ைி 

ோல்      1 2கி 
1. ோல், கரித்துகள்கள் மூைம் வடிகட்டிய நன்னரீை 2ைி அளவு 
மசகரிக்க மவண்டும். 

2. ோல், கரித்துகள்கள் மபாடாேல் சாதாைன நிைத்தடி நீர் 2ைி 
அளவு எடுத்துக்பகாள்ள மவண்டும். 

3. பின்பு இைண்டு நீரையும் பரிமசாதரன பசய்ய மவண்டும். 
4. பரிமசாதரன பசய்வதற்கு பசன்ரன ரசதாப்மபட்ரடயில் உள்ள 

C.V.R labக்கு வடிகட்டிய நன்னரீையும், சாதாைா நிைத்தடி 
நீரையும் பரிமசாதரன பசய்ய அனுப்பப்பட்டது. 

5. நீரின் பரிமசாதரன முடிவுகள் வந்த பின்பு இைண்டு நீரின் 
ேதிப்புகளும்(21parameter) ஆய்வுக்கூட ஆய்வைிக்ரகயின் மூைம் 
ஒப்பிடப்பட்டது. 













ஆய்வுக்கூட ஆய்வைிக்லே ஒப்பீடு 
வ.எண் அ வடீுேள் வடிேட்டுவதற்பகு 

முன்பு 
வடிேட்டிய 
பின்பு 

அனுேதிக்ேப்பட்ட 
அ வடீு 

1 நிைம் 10 Hazen 5 Hazen 15 

2 
கைங்கல் 
தன்ரே 0.53 NTU 0.44 NTRU 5 

3 கடத்தும் திைன் 10710 µmhos/cm 2185 µmhos/cm --- 

4 
கரைந்துள்ள 
தின்ேபடிவுகள் 5550 mg/L 1235 mg/L 2000 mg/L 

5 
Caco3 
கடினதன்ரே 1530 mg/L 490 mg/L 600 

6 

பேத்தில் ஆைஞ்சு 
ஆல்காைிட்டி 
(C aco3) 

180 mg/L 125 mg/L 600 

7 கால்சியம் (Ca) 327 mg/L 147 mg/L 200 

8 பேக்னசீியம் (Mg) 174 mg/L 29.9 mg/L 100 

9 குமளாரைடு (Cl) 3396 mg/L 487 mg/L 1000 

10 சல்மபட்(SO4) 157 mg/L 90.1 mg/L 400 

11 இரும்பு (Fe) 0.03 mg/L 0.02 mg/L --- 

12 சிைிக்கா Sio2 21.4 mg/L 17.3 mg/L --- 

13 Ecoil 22 11 ND 

14 Colifom 900 50 -- 

 மேற்கண்ட ஒப்படீ்டின்படி, நாம் எடுத்துபகாண்ட ோல், 
கரித்துகள்கள் மூைம் தண்ாரீை நன்னைீாக்கும் முயற்சி அரனத்து 
இல்ைங்களிலும் பயன்படுத்தி நன்ரே பபை முடியும் என்பது 
திண்ாம் 



திட்டத்தின் நன்லேேள் 

1. கைங்கைான நீரின் நிைம் வடிகட்டிய பின்பு ேிகத் பதளிவான நிைத்தில் நீரை 
பபைமுடியும். 

2. வடிகட்டிய பின்பு நீரில் கரைந்து உள்ள படிவுகள் பவகுவாக 
குரைக்கப்பட்டுள்ளது. 

3. குமளாரைடு உப்பின் அளவு 3396 mg/L ைிருந்து 487 mg/L அளவு 
குரைக்கப்பட்டுள்ளது. 

4. வடிகட்டிய பின்பு உப்புகளின் அளவு குரைந்து உள்ளதால் அன்ைாட நீரின் 
பயன்பாட்டின் மூைம் ஏற்படும் முடி பகாட்டுதல், மதால் மநாய்கள், சருே 
மநாய்கள் ஏற்படுவது பவகுவாக தவிர்க்கப்பட்டு உள்ளது. 

5. உப்புகளின் அளவு பபருேளவு குரைக்கப்பட்ட நீரை பயன் படுத்துவதால் 
பாத்திைங்களில் படியும் படிேங்கள் நீக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. 

6. உப்புகளின் அளவு பபருேளவு குரைக்கப்பட்டு உள்ளதால் வாட்டர் ஹடீ்டர் 
உப்புகள் படிவது குரைக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. 





நன்ைியுலே 

 இந்த வாய்ப்ரப அளித்த IWMA 
அரேப்பிற்கும், நீரை பரிமசாதரன பசய்து தந்த 
பசன்ரன CVR Labs (P) Limited-க்கும், Test Report-
ரய அளித்த E.ஜானகி, Asst.Quality Manager 
அவர்களுக்கும் அனுேதி அளித்த எங்கள் பள்ளி 
தரைரே ஆசிரிரய திருேதி.ஜூைியட் ஞானதீபம் 
அவர்களுக்கும், எங்கள் உடன் இருந்து எங்கரள 
வழிகாட்டிய பபாறுப்பாசிரியர் அவர்களுக்கும் 
எங்கள் நன்ைிரய பதரிவித்துக்பகாள்கிமைாம். 
 


