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எல்யா ஜபாயரைக்கபம் சி.ஏ.ெி.ின் ஜசாத்து, ற்யம் பன்மாம் தப்பு பயத்லத 

குமிப்பிைாது, கிாிமட்டிவ் கான்ஸ் பண்புக்கூய 4.0 சர்லமதச உாித்தின் கீழ் 
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அலனத்து நிாான பற்சிகலரயும் எடுத்துள்ரது. அமத மநம் இந்தப் புத்தகத்தின் 

ஜபாயரைக்கத்தின் ஜபாயந்துதன்லக்காக எந்தலித பிதிநிதித்துலத்லத அல்யது 

உத்தலாதங்கலர அரிக்கலில்லய. இந்த புத்தகத்தில் உள்ர தகலல்கலரப் 

பன்படுத்துலது அல்யது அணுகுலதன் பயம் ஏமதநம் இறப்பு ஏற்பட்ைால், அதற்கு 

CAG ஜபாயப்பு ஏற்காது. தங்கரது கயத்துக்கலரயும், பாிந்துலகலரயும் CAG 

லமலற்கிமது. ஏமதநம் மகள்லிகள் இயப்பின் ஜதாைர்பு ஜகாள்ர மலண்டி ின்னஞ்சல் 

ecc@cag.org.in ற்யம் helpdesk@cag.org.in. மலும் CAG பற்மி லிலங்களுக்கு 

www.cag.org.in.  
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பன்நல 

ஜபாதுலாகமல, இந்திர்கள் ஒய வீட்லைக் கட்டுலது அல்யது லாங்குலலத, 

குடிியப்பதற்கான ற்யம் எதிர்காய சந்ததிினயக்கு  பாதுகாப்பான பதலீட்டிற்கான 

ஒய பக்கிான லல்கல்யாக கயதுகின்மனர்.    

 

இந்த எண்ைானது, இந்திாலில் குடிியப்பு கட்டுானத் துலமின் (residential 

construction sector) லரர்ச்சில அதிகாித்துள்ரது. இதனால் ின்சாம், ற்யம் நீாின் 

பன்பாடு அதிகாித்துள்ரது, அமத மநத்தில் சுற்யப்பும பகுதிகரிலுள்ர ங்கள் 

மபான்ம பிம இற்லக லரங்கள் குலமந்து லயகின்மன. மலும், இது கறிவு உற்பத்தி 

ற்யம் காற்ய ாசுபாடு மபான்ம குமிப்பிைத்தக்க சுற்யச்சூறல் தாக்கங்களுக்கு 

லறிலகுத்துள்ரது ற்யம் ஜபாது சுகாதாத்லதயும் பாதித்துள்ரது. 

 

இந்திாலில் உற்பத்தி ஜசய்ப்படும் ஒட்டுஜாத்த  ின்சாத்தில் 25 சதவீதம் லசிப்பிைத் 

மதலலகளுக்காகமல (Domestic purposes) பன்படுத்தப்படுகின்மது. மலும், இந்த 

லசிப்பிை மதலலகளுக்கான ின்சாத்தின் அரவு,   2012 -ஆம் 

ஆண்டுைன்  ஒப்பிடுலகில் 2047-ஆம் ஆண்டிற்குள் 6 பதல் 13 ைங்கு அதிகாிக்கும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிமது, ற்யம் இந்த அரலின் ஒய ஜபயம்பகுதி குடியப்பு லராகங்கரில் 

ஜலரிச்சம் (lighting), ற்யம் ஏதுலான ஜலப்பநிலயல நிலயநியத்தல் (thermal comfort) 

மபான்ம மதலலகளுக்காகமல பன்படுத்தப்படும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிமது. 

ற்ஜமாய ஆய்லில், இந்திாலின்  லசிப்பிை மதலலகளுக்கான நீாின் அரவு, 34 

பில்லின் கன ீட்ைாக (பிசிஎம் - BCM) இயந்த 2000-ஆம் ஆண்டுைன் ஒப்பிடுலகில், 

2050-ல் 101 பில்லின் கன ீட்ைாக அதிகாிக்கும் என்ய  கைிக்கப்பட்டுள்ரது. 

ின்சாத்லத மசித்தல் ற்யம் திமம்பைப் பன்படுத்துதல் (energy efficiency), நீர் 

சிக்கனம் மபான்மலற்லம கலனத்தில் ஜகாண்டு பல்மலய லலக நிலயான கட்டிை 

நுட்பங்கலர (sustainable building techniques) இந்தி அசு லகுத்துள்ரது. இத்தலக 

பன்ஜனடுப்புகள் இயந்தமபாதிலும், தண்ைீர் ற்யம் ின்சாத்தின் பன்பாடு 

குலமலில்லய. 

 

மலும், நம் நாட்டில் ஆண்டுமதாயம் 165 பதல் 175 ில்லின் ைன் லல கட்டுானம் 

ற்யம் இடிபாடு (சி&டி) கறிவுகள் (Construction and Demolition (C&D) 

Waste)  உயலாகின்மன. ஆனால், இலற்மில்  நாஜரான்யக்கு 6,500 ைன் கறிவுகலர 
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ட்டும யசுறற்சி  ஜசய்யும் திமமன (recycling capacity) இந்திாலில் உள்ரது. இது 

ஜாத்த உற்பத்திில் சுார் 1.3% ட்டும ஆகும். ீதபள்ர கறிவுகள் பலமற்ம 

லிதத்திமயம அகற்மப்படுகின்மன. இந்திா, ஏற்கனமல நாஜரான்யக்கு 1,43,449 

ஜட்ாிக் ைன் (எம்.டி.) திைக்கறிவுகலர உற்பத்தி ஜசய்து லயகிமது, ற்யம் இதில் 80-

90% லலியான திைக்கறிவுகள் நியம், நீர், ற்யம் காற்ய ாசுபாட்டிற்கு லறிலகுக்கும் 

லலகில் பலமான திைக்கறிவு மயாண்ல நலைபலமகலரப் பின்பற்மாமயம 

அகற்மப்படுகின்மன.  

 

இந்தக் லகமட்லை உயலாக்குலதின்  பக்கி மநாக்கம் நிலயத்தன்லயுலை கட்டிை 

நுட்பங்கலரப் பன்படுத்தி வீடுகலரக் கட்டுலது குமித்த பளலான 

தகலல்கலர  லறங்குலதாகும். இதில், லமபக பன்தக்கூடி லடிலலப்பு (passive 

design)கட்டுானப் ஜபாயட்கள் (construction materials), எாிசக்தி மயாண்ல (energy 

management), நீர் மயாண்ல (water management), பசுல தாலங்கள் (green 

vegetation) உள்ரிட்ைலல அைங்கும். வீடு கட்ைப்மபாகும் வீட்டு 

உாிலாரர்கள்,  நகங்கள் ற்யம் கிாப்புமங்கரில் தனிவீடு கட்டும் பைி ஜசய்யும் 

உள்ளூர் ஜகாத்தனார்கள் உட்பை    அலனத்து ஜபாதுக்கலரயும் இயக்காகக் 

ஜகாண்மை இந்த லகமடு உயலாக்கப்பட்டுள்ரது. 

 

இந்த லகமட்லை உயலாக்கும் சிந்தலனானது,  திழ்நாட்டில் அலப்புசாா 

கட்டுானத் துலமலச் மசர்ந்த சியயைன் உலாடும்மபாது லந்தது. இந்த 

அலப்புசாா கட்டுானத் துலமில் உள்ளூர் ஜகாத்தனார்கள், எயக்ட்ாீசின்கள், 

ற்யம் இத கட்டுானத் ஜதாறியாரர்கள் அைங்குலர். ஜபயம்பாயான சங்கரில் ஒய 

வீடு கட்டும்ஜபாளது, கட்டுான பைிகள்,  ற்யம் வீட்டின் ின்பைிகள் 

ஒயங்கிலைக்கப்பைாத பலமிமயம நலைஜபயகின்மன என்பலத இந்த 

உலாைல்கள் ஜலரிப்படுத்தின.  மலும், திழ்நாட்டின் பல்மலய 

பகுதிகரிலுள்ர  வீடு கட்டுபலர்கள், பல்மலய லலகான  நிலயத்தன்லயுள்ர 

கட்டுான நுட்பங்கலரப் பின்பற்மி லயகின்மனர் எனவும், அலர்கள் ஜபயம்பாலும் 

இலல குமித்த அமிலல அநபலத்தின் பயம ஓரவு ஜபற்யள்ரனர் எனவும் 

ஜதாிலந்தது. அமதசம் அலர்களுக்கு,  நிலயத்தன்லயுள்ர கட்டுான பலமகள், 

எாிசக்தி மயாண்ல, ற்யம் நீர் மயாண்ல பற்மி பளலான புாிதல் இல்லய 

எனபதும்  ஜதாிலந்தது. 



                                                                             நிலயான தன்லயுலை வீட்லை உயலாக்குதல் 
 

 

எனமல, இந்தக் லகமட்லை உயலாக்குலதற்காக, கட்டுானப் பைிாரர்கள் ற்யம் 

எயக்ட்ாீசின்கரின், நிலயத்தன்லயுள்ர கட்டுான நுட்பங்கள் குமித்த  புாிதலின் 

அரலலப்ஜபம, அலர்களுைன் சி.ஏ.ெி. குளலிலாதங்கலர (Focused Group Discussions) 

நைத்திது. 

இந்த லகைக்க லகமைானது, ஒய வீட்லைத் திட்ைிடுதல் பதல் அதில் குடிமயலது 

லலியான பின்பற்மப்பை மலண்டி அலனத்து நிலயத்தன்லக்கான அம்சங்கலரயும் 

உள்ரைக்கிதாகும்.  ஒவ்ஜலாய அம்சத்தின் பக்கித்துங்களும் நன்லகளும் 

அலனலயம் புாிந்து ஜகாள்ளும் லலகில் எரிலாக லிரக்கப்பட்டுள்ரன. 

 

இந்த லகமடு பின்லயாய 9 அத்திாங்கலரக் ஜகாண்டுள்ரது:  

 

1. கட்டுானத் தரத்திற்கான திட்ைிடுதல் (Site Planning): இந்த அத்திாம் 

இைத்தின் தன்ல, கட்டுானத் தரப் பாதுகாப்பு, கட்டிைபள்ர இைங்கள் ற்யம் 

திமந்தஜலரிகளுக்கு இலைியான சநிலய ஆகிலற்மின் பக்கித்துலத்லத 

எடுத்துலக்கிமது. 

2. ஜபாதுலான லமபக பன்தக்கூடி லடிலலப்பு (passive design) உக்திகள்: 

இந்த அத்திாம் கட்டிைத்தின் லடிலலப்பு, அதன் திலசலப்பு ற்யம் 

உட்பும இைலசதிகலரத் திட்ைிடுதல், ஜலப்பான ற்யம் ஈப்பதம் நிலமந்த 

காயநிலயயுள்ர பகுதிகள் ற்யம் குரிர் காயநிலய பகுதிகளுக்கான இற்லக 

காற்மமாட்ைம், பகல் ஜலரிச்சம் ற்யம் நிறல் ஆகிலற்மின் பக்கித்துலத்லத 

எடுத்துலக்கிமது. மலும் சுலர்கள் ற்யம் மற்கூலகரில் ஜலப்பத் தடுப்பிலன 

பற்மியும் லிரக்குகிமது  

3. கட்டிை உலம: இந்த அத்திாம் ஜலப்பான ற்யம் ஈப்பதம் நிலமந்த 

காயநிலயயுள்ர பகுதிகள் ற்யம் குரிர் காயநிலய பகுதிகளுக்கான மற்கூல 

லலககள் ற்யம் ஜலரிப்புமச் சுலர்கள் ஆகிலற்மின் பக்கித்துலத்லத 

எடுத்துலக்கிமது. 

4. ின்சக்தி மயாண்ல: இந்த அத்திாம் கட்டிைங்கரில் மம்பட்ை ின் ஆற்மல் 

ஜசல்திமலன உயதி ஜசய்லதற்கான லிலங்கலர லறங்குகிமது. இது சிமந்த 

திட்ைிடுதல் ற்யம் அலப்பு, நிலயான ின்னிலைப்பு சாதன ஜபாயட்கள், 

திமன் ஜகாண்ை ின் சாதனங்கள், ின் ீட்ைர்கள் ற்யம் புதுப்பிக்கத்தக்க 

எாிசக்தி ஆகிலற்லமப் பற்மி லிரக்குகிமது. 
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5. நீர் மயாண்ல: இந்த அத்திாம் தண்ைீல சிமந்த லறிகரில் நிர்லகிக்க 

பாிந்துலக்கிமது. இது, பிரம்பிங் லடிலலப்பு, பிரம்பிங் ஜபாயட்கள், தண்ைீர் 

ீட்ைர் அலத்தல், லறநீர் மசகாிப்பு, ற்யம் கறிவுநீர் சுத்திகாிப்பு ற்யம் 

யபன்பாடு ஆகிலற்லம லிலாிக்கிமது. 

6. வீட்டில் லசிப்மபாாின் உைல்நயம் ற்யம் நல்லாழ்வு: இந்த அத்திாம் உட்புமக் 

காற்மின் தம், ஏதுலான ஜலப்பநிலய ற்யம் வீடு ற்யம் அலதச் சுற்மியுள்ர 

காற்ய ண்ையம் ற்யம் இலல எவ்லாய வீட்டில் லசிப்மபாாின் உைல்நயம் 

ற்யம் நல்லாழ்வு பாதிக்கின்மன என்பலத பற்மி லிலாிக்கிமது. 

7. கறிவு மயாண்ல: இந்த அத்திாத்தில் கட்டிைக் கறிவு ற்யம் வீட்டு கறிவுகள் 

உள்ரைக்கிதாகும். 

8. தாலத்ஜதாகுதி: இந்த அத்திாம் பல்லுிர்த்தன்ல (Biodiversity) 

ஜபயக்கத்தின் பக்கித்துலம் உட்பை வீட்டிற்குள் ற்யம் வீட்டிற்கு ஜலரிப்புமம் 

லரர்க்கக்கூடி தாலங்கரின் லலககலரப் பற்மி லிலத்திலன லறங்குகிமது. 

9. கட்டுானத்தில் ஜசயலலக் குலமத்தல்: இந்த அத்திாம் கட்டுானத்தில் 

ஈடுபட்டுள்ர பல்மலய ஜசயவு குலமந்த காைிகள் பற்மி லிலங்கலர 

லறங்குகிமது. 

 

நிலயான வீடுகலரக் கட்டும்மபாது இந்த லகைக்க லகமடு வீடு கட்டுபலர்கள் 

ற்யம் வீட்டு உாிலாரர்களுக்கு திப்லப மசர்க்கும் என்ய நாங்கள் நம்புகிமமாம். 
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1 
 

1.  கட்டுானத் தரத்திற்கான திட்ைிடுதல் (Site 

Planning) 

அ.  கட்டிை இலைவலரி (Setback) 

கட்டிை இலைவலரி ன்பது எபை கட்டிைத்திற்கும் அதன் அலனத்துப் பக்கங்கரிலும் 

உள்ர தரத்தின் ல்லயகளுக்கும் இலைய உள்ர குலமந்தபட்ச தூாகும். 

கட்டிை எளங்குபலமகரின்படி குலமந்தபட்ச கட்டிை இலைவலரி அலக்கப்பை 

யலண்டும். அது, கட்டிைத்தின் ல்லயச் சுலர் / தர ல்லயில் இபைந்து, கட்டிைத்தின் 

பின்புமம் ற்பொம் பக்கலாட்டில் குலமந்தபட்சம் 1 ீட்ைர் இலைவலரி இபைக்க 

யலண்டும்; ற்பொம் பன்புமத்தில் 1.5 ீட்ைர் இலைவலரி இபைக்க யலண்டும். 

கீயற உள்ர பைம் கட்டிை இலைவலரி லிடுலதில் உள்ர நன்லகலர லிரக்குகிமது. 

 

பைம் 01: கட்டிை இலைவலரி (Setback) 

நன்லகள்: 

 கட்டிைத்லதச் சுற்மிபெள்ர இலைவலரிகள்  அந்தக் கட்டிைத்திற்கு 

இற்லகான வலரிச்சத்லதபெம், காற்யமாட்ைத்லதபெம் லறங்கும் 

 இலல தடுப்பானாக வசல்பட்டு கட்டிைத்தின் உள்யர உள்ர வலப்பத்லதக் 

குலமக்க உதவுகிமது 
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 இலல  அபைகில் உள்ர கட்டிைங்கள் ற்பொம் சாலயகரிலிபைந்து வலரிப்படும் 

இலச்சலயக் குலமக்கிமது 

 கட்டிைத்தில் குடிிபைப்பலர்களுக்கு தனிப்பட்ை பாதுகாப்பிலன லறங்குகிமது 

 யலும், கட்டிை இலைவலரிானது யதனும் தீலிபத்து ற்படும் பட்சத்தில் 

தீலைப்புக் குள ரிதாக கட்டிைத்லத அணுக உதவுலதுைன் அந்த வநபைப்பு 

அபைகில் உள்ர கட்டிைங்களுக்குப் பவுலலதபெம் தடுக்கிமது. 

ஆ.  இைத்தின் தன்ல (Topography) 

படிந்தலல அந்த இைத்தின் இற்லகான நியத்தின் தன்ல பாதுகாக்கப்படும் 

லலகில் கட்டிைங்கள் லடிலலக்கப்பை யலண்டும். எபையலலர, கட்டுானத் 

தரங்கள் வசங்குத்தான சாிவுகள் யபான்ம இைத்தில் இபைந்தால், படிநிலயகலரக் 

வகாண்ை வீட்டிலனக் (stepped house) கட்டுலதன் பயாக நியப்பப்பிலன 

சன்படுத்துலது குலமக்கப்பையாம். 

 

பைம் 02: இைத்தின் தன்ல (Topography) 
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நன்லகள்: 

 வசங்குத்தான சாிவுகரில் படிநிலயகலரக் வகாண்ை வீடுகலரக் 

கட்டுலதனால், அதிக வசயலாகக்கூடி கட்டுானப் பைிகலரத் (அதாலது, 

பள்ரம் யதாண்டுதல் அல்யது பள்ரத்லத படுதல்) தலிர்க்கயாம்.  

 யலும், வபாி அரலில் கட்டுானப் பைிகலர யற்வகாள்லதன் காைாக 

ற்பைக்கூடி சுற்பொச்சூறல் பாதிப்புகரான a) ண்ைின் உபொதித் 

தன்லலபெம், தண்ைீர் லடிகின்ம யபாக்கிலனபெம் ாற்பொலதன் காைாக 

ற்பைக்கூடி ண் அாிப்பு ஆபத்து, b) கட்டிைம் கட்டும்யபாது தாதுக்கள் 

கலந்துலிடுதல்; ண் ற்பொம் தாலங்கலர அகற்மப்படுலதன் காைாக 

இற்லக பல்லுிர்த்தன்லில் ற்பைக்கூடி பாதிப்புகள், யபான்ம 

பாதிப்புகலரத் தலிர்க்க படிபெம். 

இ. கட்டுானத் தரப் பாதுகாப்பு (Site Protection) 

திட்ைிைப்பைாத லரர்ச்சிப் பைிகரின் காைாக, பய பகுதிகரில் பல்யலபொ 

லலகான உிாினங்கள் .கா. பமலலகள், வசடிகள், ங்கள், பூச்சிகள் (அந்த 

சூறலில் அலப்பில் பக்கிப் பங்காற்பொபலல) அறிலது கண்ைமிப்பட்டுள்ரது. 

படிந்தலல கட்டுான தரத்தில் உள்ர தாலங்கள் ற்பொம் நீர் நிலயகலர 

பாதுகாப்பதன் பயாக, அந்த இைத்தின் இற்லகத்தன்லல பாதுகாக்கயாம். 

அந்த தரத்தில் தற்யபாதுள்ர நன்மாக லரர்ச்சிலைந்த ங்கலர வலட்டுலலதத் 

தலிர்க்கயாம். அங்கு யதனும் திமந்த கிைபொகள் இபைந்தால் அலற்லமப் 

பாதுகாத்திையாம். தற்யபாதுள்ர ங்கள் ற்பொம் கிைபொகலரச் சுற்மி 

அலப்பதுயபால் கட்டிைத்தின் திட்ைத்தில் ாற்மம் வசய்லதன் பயாக, இைத்தின் 

இற்லகத்தன்லல பாதுகாக்கயாம்.  கீயற வகாடுக்கப்பட்டுள்ர லிரக்கப்பைம் 

கட்டுான தரத்தின் பாதுகாப்பிற்கான எபை உதாைாகும். 

 கட்டுானம் நலைவபபொம்யபாது, தற்யபாதுள்ர ங்கலரச் சுற்மி யலலி 

அலக்கப்பட்டு, எபை பச்லச நிம திலிலன பன்படுத்துலதன் பயாக 

கட்டிைத்திலிபைந்து லபைம் தூசி ற்பொம் கறிவுகரால் அலலகளுக்கு ந்த பாதிப்பும் 

ற்பைால் பாதுகாக்கயாம். 
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பைம் 03: கட்டுானத் தரப் பாதுகாப்பு (Site Protection) 

நன்லகள்: 

 இற்லகத் தாலம் ற்பொம் நீர் நிலயகலரப் பாதுகாப்பது அந்த பகுதிில் 

உள்ர உிாினங்கள் நிலயத்திபைப்பலத உபொதி வசய்பெம் 

 ங்கள், வலப்பத்தீவு லிலரவு (heat island effect) (நலைபாலதகள், 

கட்டிைங்கள் ற்பொம் இத கட்டுானங்கள் வநபைக்காக கட்ைப்படுலதால் 

அலல வலப்பத்லத உட்கிகித்து அப்படிய லலத்திபைப்பதன் காைாக 

வலப்பநிலய அதிகாித்தல்) ற்படுலலதக் குலமக்கும்  

 கிைபொகள் பக்கிான தண்ைீர் ஆதாாகும். யலும், இலல ஆழ்துலறக் 

கிைபொகலரச் (அலல ிகவும் ஆறாக யபாைப்படுலதால் அலற்பொக்குள் நீர் 

ீண்டும் நிம்புலது ிகவும் கடினாகும்) சார்ந்திபைப்பலதக் குலமக்க உதவும் 

ஈ.   கட்டிை  ற்பொம் திமந்த வலரிகளுக்கு  இலைியான 

சன்பாடு 

Indian Green Building Council (IGBC)–ன் லறிகாட்டுதல்கரின்படி, குலமந்தபட்சாக 

கட்டுான தரத்தின் 15% பகுதி திமந்தவலரிகளுக்காக எதுக்கப்பை யலண்டும். 

கட்டிைத்லதச் சுற்மிலும் இலைவலரிகலர அலப்பதன் பயாக அல்யது 

கட்டிைத்திற்கு உள்யரய திமந்தவலரிகலர (.கா. பற்மங்கள்) அலப்பதன் 

பயாக இதலனப் பூர்த்தி வசய் படிபெம். கட்டிைத்திற்கு உள்யரய திமந்தவலரிப் 
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பகுதிகலர உபைலாக்குலது கட்டிைத்தின் உட்பும வலப்பநிலயலக் குலமக்கவும் 

உதவும். 

 

பைம் 04: கட்டிைபள்ர இைங்கள் ற்பொம் திமந்தவலரிகளுக்கு இலைியான சநிலய 

நன்லகள்:                 

 திமந்தவலரிகள் குடிிபைப்பாரர்கரின் உைல் ஆயாக்கிம் ற்பொம் 

நல்லாழ்லிலன யம்படுத்தும் 

 அலல இற்லகான காற்யமாட்ைத்திற்கான சிமந்த ஆதாாகும் 

 அதுட்டுின்மி, இந்த இைங்கள் தாலங்கள் லரர்ப்பதற்கு 

பன்படுத்தப்பையாம், அது, நிறல் தபைலதுைன், எலி ாசு ற்படுலலதக் 

குலமக்கும். யலும், காற்மின் தத்லத யம்படுத்தும். 
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2. வபாதுலான லமபக பன்தக்கூடி 

லடிலலப்பு (Passive Design) உக்திகள்   

புலிில் அலப்பின் காைாக, திழ்நாடு யற்கிலிபைந்து பிற்பகல் அதிக சூாிக் 

கதிர்வீச்லசப் வபபொகிமது. இந்த பிற்பகல் கதிர்வீச்சுகள் கட்டிைங்கரின் யற்கு 

சுலர்கள் ீது பட்டு அலற்லம சூைாக்குகிமது. அதனால், ாலய ற்பொம் இவு 

யநங்கரில் கட்டிைங்கள்ரின் உட்புமப் பகுதிகள் சூைாகின்மன. பற்பகல் யநத்தில், 

கிறக்குப் பகுதிில் வலப்பத்தின் தாக்கம் இபைக்கும் ற்பொம் இற்லக வலரிச்சம் 

கிலைக்கும். ஆனால், பகல் யலலரியயய அந்த வலப்பத்தின் தாக்கம் 

குலமந்துலிடும். வதற்கிலும் வலப்பத்தின் தாக்கம் இபைக்கும், குமிப்பாக  நண்பகல் 

யலலரில் சூாின் இபைக்கும் நிலயின் காைாக கட்டிைத்தின் 

யற்கூலிலிபைந்து அந்த வலப்பம் லபைகிமது. லைக்குப்பகுதிில் ிகவும் குலமலான 

வலப்பத்யதாடு கூடி இற்லக வலரிச்சம் கிலைக்கும். காற்யமாட்ைானது யகாலை 

காயத்தில் வதன்-யற்கு திலசிலும், குரிர் காயத்தில் லை-கிறக்கு திலசிலும் 

நியவும். 

அ.   கட்டிைத்தின் லடிலலப்பு, அதன் திலசலப்பு ற்பொம் 

உட்பும இைலசதிகலரத் திட்ைிடுதல் 

கட்டிை லடிலலப்பு ற்பொம் திலசலப்பு ஆகிலல இண்டும் ிகவும் 

பக்கிான லமபக லடிலலப்பு உக்திகராகும். அது கட்டிைத்தின் யற்பப்பில் 

லிளம் சூாி எரிலக் கட்டுப்படுத்துலதுைன், பகல்யந  இற்லக வலரிச்சத்லதபெம், 

காற்மின் திலசலபெம் யம்படுத்தும். கட்டிை லடிலலப்பு எபை கட்டிைத்திற்குள் 

வலப்பாக்கப்பை யலண்டி அல்யது குரிர்லிக்கப்பை யலண்டி இைத்தின் 

வகாள்ரரலிலன படிவு வசய்கிமது. 

லமபக சூாிசக்தி அம்சங்கலரக் வகாண்ை வீடுகரில், அதன் அலமகரின் 

தரஅலப்பு (layout) ற்பொம் உட்புமப் பகுதிகள் யபான்மலல, அதில் 

குடிிபைப்யபாபைக்கு துலான சூறலய  அதிகாிப்பதில் பக்கி பங்காற்பொகின்மன. 

வபாதுலாக, பல்யலபொ காயநிலயகள் ற்பொம் எபை நாரின் வலவ்யலபொ யநங்கரில் 

அலமகள் வ்லாபொ பன்படுத்தப்படும் ன்பலத னதில் வகாண்டு அலற்மின் 

அலப்பு இபைக்க யலண்டும்.  
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கட்டிைத்தின் லடிலலப்பு, திலசலப்பு ற்பொம் தரஅலப்பு ஆகிலற்லம படிவு 

வசய்பெம் பன்பொ காைிகள் ாவதனில்: 

 சூாி கதிர்வீச்சு (Solar radiation) 

 தற்யபாதுள்ர காற்யமாட்ைம் (Prevailing wind) 

 இைத்தின் தன்ல (Topography) 

நன்லகள்: 

 உட்பும வலப்பநிலயல எளங்குபடுத்துலதன்பயம் குடிிபைப்பாரர்களுக்கு 

துலான வலப்பநிலயல (Thermal Comfort) யம்படுத்தயாம். 

 காற்பொப்பதனாக்கிகலரச் (air conditioner) சார்ந்திபைக்கும் நிலயலக் 

குலமத்து, அதன்பயம் ின்சாப் பன்பாட்லைக் குலமக்கயாம். 

 I. வலப்பான ற்பொம் ஈப்பதம் நிலமந்த காயநிலயபெள்ர பகுதிகள் 

அதிக வலப்பநிலய ற்பொம் ஈப்பதம் ஆகிலல இந்த பகுதிகரில் காைப்படும் 

ிகவும் பக்கிான காயநிலயகராகும். இத்தலக காயநிலயினால் ற்படும் 

தாக்கத்திலிபைந்து லிடுபடுலதற்கு, காற்யமாட்ைம் ற்பொம் சூாி வலப்பத்தில் இபைந்து 

பாதுகாத்துக் வகாள்லது ிகவும் பக்கிாகும். னயல, கட்டிை லடிலலப்பானது 

படிந்தலல குபொக்கு- காற்யமாட்ைத்திற்கு ற்ம லலகிலும், இவு யநத்தில் உட்பும 

வலப்பம் வலரியற்மப்படும் லலகிலும் நீரான லடிலங்கலரக் வகாண்ைதாக 

இபைக்க யலண்டும். 

கட்டிைத்தின் நீரான பக்கங்கள் வதற்கு ற்பொம் லைக்கு யநாக்கி அலந்திபைக்க 

யலண்டும். இது யற்குப் பகுதிிலிபைந்து லபைம் வலப்பத்தில் இபைந்து கட்டிைத்லதப் 

பாதுகாக்கும், அயதயநம் உட்புமப் பகுதிகளுக்கு குபொக்கு காற்யமாட்ைத்லதக் 

வகாண்டு லக்கூடி வதன்திலசக் காற்மிலன கட்டிைத்திற்குள் அனுதிக்கும். 
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பைம் 05: கட்டிைம் யநாக்குநிலய - வலப்பான ற்பொம் ஈப்பதம் நிலமந்த 

காயநிலயபெள்ர பகுதிகள் 

வபாதுலாக, பற்பகல் யநங்கரில் பன்படுத்தப்படும் அலமகள் யற்கு பகுதிில் 

திட்ைிைப்பை யலண்டும், அயத சம் பிற்பகல் யநங்கரில் பன்படுத்தப்படும் 

அலமகள் கிறக்குப் பகுதிில் திட்ைிைப்பை யலண்டும். லைக்கு ற்பொம் 

வதற்குப்பகுதிகள் ஏரவுக்கு குரிர்ச்சிாகத்தான் இபைக்கும், அதற்கு காைம் இந்த 

திலசலப்பில் உள்ர சூாினின் அதிகபட்சான யகாைாகும். இபைப்பினும், 

வதற்குப் பகுதிில் யபாதுான அரவு நிறல் தபைம் லலகில் 

திட்ைிைப்பை  யலண்டும். 

அட்ைலலை 1: வலப்பான ற்பொம் ஈப்பதம் நிலமந்த காயநிலயபெள்ர பகுதிகள் – 

திட்ைிைல் லறிகாட்டி 
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இது எபை ாதிாி திட்ைிைல் லறிகாட்டி ட்டுய. கட்டிை லராகம் அலந்துள்ர 

பகுதிின் அலப்லபப் வபாபைத்து இலல ாபொபையாம். 

II. குரிர்ச்சிான காயநிலயபெள்ர பகுதிகள் 

குரிர்ந்த காயநிலய உள்ர பகுதிகரில் (திழ்நாட்டில் இலல வபபைம்பாலும் லயப் 

பகுதிகரில்தான் காைப்படுகின்மன), உட்பும வலப்பநிலயல அதிகாிக்கச் வசய்பெம் 

லலகில் கட்டிைங்கள் திட்ைிைப்பை யலண்டும்.  கட்டிைத்லத வதற்கு, கிறக்கு 

ற்பொம் யற்கு திலசகலர யநாக்கி அலப்பதன் பயாக, சூாி  கதிர்வீச்சுகள் அதிக 

அரலில் உட்புமத்திற்குள் லிளாபொ வசய் இலும். கட்டிைம், படிந்தலல 

யபார்த்தப்பட்ை (sealed) நிலயில் இபைக்க யலண்டும். யலும், குரிர்ந்த காற்பொ வீசும் 

திலசில்(லை-கிறக்கு காற்பொ) அலக்கப்பைால்  இபைக்க யலண்டும்.   

உட்புமங்கரில் இபைந்து வலப்ப இறப்புகலர குலமப்பதற்காக கட்டிைத்தின் லடிலம் 

கச்சிதாக இபைக்க யலண்டும். ந்தலிதான வலப்பத்லதபெம் கூடுதயாகப் வபமாத 

லைக்கு திலசல யநாக்கி கூடுதல் இலைவலரி வகாடுக்கப்பை யலண்டும். 

 

பைம் 06: கட்டிைம் யநாக்குநிலய - குரிர் காயநிலய பகுதிகள் 
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அட்ைலலை 2: குரிர்ந்த காயநிலய உள்ர பகுதிகள் – திட்ைிைல் லறிகாட்டி 

 

இது எபை ாதிாி திட்ைிைல் லறிகாட்டி ட்டுய. கட்டிை லராகம் அலந்துள்ர 

பகுதிின் அலப்லபப் வபாபைத்து இலல ாபொபையாம். 

ஆ.   இற்லக காற்யமாட்ைம், பகல் வலரிச்சம் ற்பொம் நிறல்  

கட்டிைத்தில் திமப்புகள் (ஜன்னல்கள், ஸ்லகலயட், வலன்டியயட்ைர்கள், கதவுகள் 

யபான்மலல) அலக்கப்படும் லிதங்கள் ற்பொம் அரவுகள், கட்டிைத்திற்குள் உள்ர 

காற்யமாட்ைத்தில் வபாி அரலில் தாக்கத்லத உண்ைாக்கக்கூடிலல. கட்டிைங்கள் 

லடிலலக்கப்படும் லிதம், இற்லகான காற்யமாட்ைம் ற்பொம் வலரிச்சத்தில் 

தாக்கத்லத ற்படுத்தும். சிமப்பான குபொக்கு-காற்யமாட்ைம் ற்பொம் இற்லக 

வலரிச்சத்லத உபொதி வசய்திை, கட்டிைத்தின் அகயம் 20 அடிக்கு யல் இபைக்கக் 

கூைாது. எபையலலர கட்டிைத்தின் லடிலம் அகயானதாக இபைந்தால், உட்பும 

இலைவலரிகள் (அதாலது, லானத்லத யநாக்கி திமப்புகள் அல்யது பற்மங்கள்) 

யதலலான பலமில் லடிலலக்கப்பை யலண்டும். 

யநடி சூாி எரிினால் கண்கள் கூசுலலதத் தலிர்க்க நிறல்தபைம் லலகல (Shading) 

வசய்லது பக்கிாகும். இந்த நிறல்தபைம் லலகலல பக்கத்து கட்டிைங்கரிலிபைந்து 

வபபைம் லலகியயா, கட்டிைத்தின் லடிலத்திலிபைந்து வபபொம் லலகியயா, 
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பசுலான தாலங்கலர லரர்ப்பதன் பயாகயலா அல்யது நிறல்தபைம் லலகல 

வசய்பெம் சாதனங்கள் (shading devices) பயாக அலக்கயாம்.  

லைக்கு ற்பொம் வதற்கு பகப்புகரில் தாலது எரித்தடுப்புப் வபாபைட்கலர வதாங்க 

லிடுலதன் பயாக பாதுகாக்கப்பையாம். கட்டிைத்தின் கிறக்கு ற்பொம் 

யற்கில்  உள்ர பகுதிகரில், சிமப்பான நிறல்தபைம் லலகல லறங்கும் தீர்வுகள் 

(.கா. தாழ்லாம் (veranda), பால்கனி) யதலலப்படுகிமது. அலல சாதாைாக 

வதாங்க லிைப்படும் வபாபைட்கலர லிை ிகவும் பனுள்ரதாக இபைக்கும். யலும், 

நிறல் லறங்குலதற்காக யற்கு ற்பொம் வதற்குப் பகுதிில் தாலங்களும் 

பன்படுத்தப்பையாம். 

கட்டிைத்தின் உட்புமத்திற்குள் இற்லக எரில அனுதிப்பது, 

குடிிபைப்பாரர்களுக்கு துலான பார்க்கும் லலகலல அதிகாிக்கும் ற்பொம் 

வலரிச்சத்திற்காக எரி ின்சாதனங்கலர சார்ந்திபைப்பலத குலமக்கும்.    

நன்லகள்: 

 உட்புமக் காற்மின் தத்திலன யம்படுத்தும் 

 குடிிபைப்பாரர்களுக்கு துலான வலப்பநிலயல (Thermal Comfort)  உபொதி 

வசய்பெம் 

 குடிிபைப்பாரர்கரின் யம்பட்ை ஆயாக்கிம் ற்பொம் நல்-லாழ்லிலன 

உபொதிவசய்பெம் 

 வலரிப்புமம் உள்ர இற்லகான சூழ்நிலயபெைன் சிமந்த பலமில் வதாைர்பு 

ற்படுத்தும்  

 எரி ின்சாதனங்கள் ற்பொம் குரிர்லிக்கும் ின்சாதன அலப்புகரின் 

யதலலகலரக் குலமக்கும்  

 I. வலப்பான ற்பொம் ஈப்பதம் நிலமந்த காயநிலயபெள்ர பகுதிகள்  

வலப்பான ற்பொம் ஈப்பதபள்ர காயநிலயகரில், கட்டிைத்திற்குள் இபைக்கும் 

அதிகப்படிான ஈப்பதம் ற்பொம் அதிகப்படிான வலப்பநிலயலக்  கட்டுப்படுத்த 

காற்யமாட்ைம் யதலலப்படுகிமது. வதன்திலசக் காற்பொ கட்டிைத்திற்குள் ரிதாக 

வசல்லலத அனுதிக்க, கட்டிைத்தில் வபாி திமப்புகலரக் வகாண்டிபைக்க யலண்டும். 

குபொக்கு-காற்யமாட்ைத்லத அனுதிப்பதற்கு குலமந்தபட்சம் இண்டு பக்கங்கரில் 

யபாதுான அரலில் திமப்புகள் வகாடுக்கப்பை யலண்டும். 
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பைம் 07: குபொக்கு காற்யமாட்ைத்லத திட்ைிடுதல் 

சூாி எரிக்கதிர்கரில் இபைந்து பாதுகாப்பதற்காக, ஜன்னல்கள் ட்டுல்யாது 

சுலர்கலரபெம் பாதுகாக்க   அகயான தடுப்பு அலப்புகள் வதாங்க லிைப்பை 

யலண்டும்.  வலப்பான காற்லம வலரியற்பொலதற்காக, யற்கூலக்கு அபைகில் 

அல்யது யற்கூலியயய வலன்டியயட்ைர்கள் (Ventilators) அலப்பது யபான்பொ 

திட்ைிைப்பை யலண்டும். ஈப்பத அரலிலனக் குலமப்பதில், உட்புமங்கரில் நல்ய 

காற்யமாட்ைம் ற்பொம் பகல்யந இற்லக வலரிச்சத்லத லறங்குலதில் பற்மங்கள் 

பக்கி பங்காற்பொகிமது. பாம்பாி தாழ்லாங்கள் அல்யது திண்லைகள் சூாி 

எரிிலிபைந்து யபாதுான அரவு நிறலயத் தபைம். 
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பைம் 08: எபை வபாதுலான குபொக்கு காற்யமாட்ை அலப்பின் குபொக்கு 

வலட்டுத்யதாற்மம் 

II. குரிர்ச்சிான காயநிலயபெள்ர பகுதிகள் 

இற்லகான காற்யமாட்ைம் ன்பது குரிர்ந்த காயநிலயகளுக்கும் பக்கிானது. 

வனனில், கட்டிைங்கள் வபபைம்பாலும் கச்சிதாக கட்ைப்படுலதால் குலமலான 

இற்லக காற்பொ வசல்லலதய அலல அனுதிக்கும்.  உட்புமத்திற்கு குரிர்ந்த காற்பொ 

வசல்லலதத் தடுக்க சிமி திமப்புகள் அலப்பது சிமந்ததாகும்.  

சூாி வலரிச்சம் யபாதுான அரவு இல்யாத அலமகரில் உண்ைிகள் (Mites), 

பூஞ்லசகள் (fungus), லலஸ்கள் (viruses), ற்பொம் பாக்டீாிா (bacteria) ஆகிலல 

அதிகாக லரபைம். னயல, சூாி எரிின் தாக்கத்தில் இபைந்து பாதுகாக்கக்கூடி 

நிறல் அலப்புைன் சிமப்பாக வபாபைத்தப்பட்ை கண்ைாடி ஜன்னல்கலர அலப்பது, 

உட்பும பகுதிகளுக்குள் சூாி எரி வசன்பொ அலற்லம சுத்தாக லலத்திபைக்க உதவும். 

இது, குரிர் காயங்கரில் உட்புமங்கலர வலப்பாக லலத்திபைக்க உதவுலதுைன், 

இற்லக காட்சிிலனப் பார்த்து சிப்பதற்கான அலப்பாகவும் திகளம். 

ஸ்லகலயட்டுகள் ற்பொம் சூாிஎரி கன்சர்யலட்ைாிகள் யபான்மலற்லம அலப்பது 

குரிர்ந்த காற்லம உள்யர அனுதிக்கால் பகல்யந சூாி வலரிச்சத்லத 

யம்படுத்துலதற்கான சிமந்த லறிபலமகராகும். 
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இ.   வலப்பத் தடுப்பு 

சுலர்கள் ற்பொம் யற்கூலகரில் வலப்பத் தடுப்பிலன (Thermal insulation) 

ற்படுத்துலது, கட்டிைத்தின் உட்புமம் ற்பொம் வலரிப்புமத்திற்கு இலைய வலப்பம் 

கைத்தப்படுலலதக் குலமத்து கட்டிைத்தின் உள்யர துலான வலப்பநிலய நியல 

உதவுகிமது. 

ஃலபபர் கண்ைாடி (fiberglass), கனிக் கம்பரி (mineral wool), பாலமக் கம்பரி (rock 

wool), லிாிவுபடுத்தப்பட்ை அல்யது உபைலலக்கப்பட்ை பாலிவஸ்ைாீன் (expanded 

or extruded polystyrene), வசல்லுயயாஸ் (cellulose), போித்யதன (urethane) அல்யது 

ஃபியனாலிக் ஃயபாம் யபார்டுகள் (phenolic foam boards) ற்பொம் பஞ்சு (cotton) 

ஆகிலல வலப்பத் தடுப்பிற்குப் பன்படுத்தப்பையாம். அலல, வபாதுலாக 

உபைலற்ம கம்பரி அல்யது திைான தகடுகள் லடிலில் இபைக்கும் அல்யது குமிப்பிட்ை 

லடிலில் வபாபைத்துாபொ இபைக்கும். 

 

பைம் 09: வலப்பத் தடுப்பிலனபெைன் கூடி எபை வபாதுலான யற்கூலின் குபொக்கு 

வலட்டுத்யதாற்மம் 

 

கட்டிைத்தின் சுலர்கள் அல்யது யற்கூலகளுக்கு இலைய எபை காற்பொ 

இலைவலரில லிடுலதன் பயாக கூை வலப்பத் தடுப்பிலன உபைலாக்க படிபெம். 

இண்டு நிலயகளுக்கு இலைய உள்ர காற்பொ வலப்பம் கைத்தப்படுலதற்கு 

தலைாக வசல்படுகிமது. வனனில், அது எபை யாசான வலப்பக்கைத்திாகும். 
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I. சுலர்கரில் வலப்பத் தடுப்புகராக, காற்பொ இலைவலரிகள் 

லறங்கப்படுலதற்கான சிய உதாைங்கள்: 

 

பைம் 10: சுலர் வலப்பத்தடுப்பு – வலற்மிைம் வகாண்ை கட்டிைக் கற்கலரப் 

பன்படுத்துதல் (using hollow masonry blocks) 

 

பைம் 11: சுலர் வலப்பத்தடுப்பு – இலைவலரி வகாண்ை சுலர்கள்  (rat trap bond walls) 

II. யற்கூலகரில் வலப்பத் தடுப்புகராக காற்பொ இலைவலரிகள் 

லறங்கப்படுலதற்கான சிய உதாைங்கள்: 

 

 

 

பைம் 12: RCC கான்கிாீட் ஸ்யாப் + சுண்ைாம்பு கான்கிாீட்டில் கலிழ்த்தப்பட்ை 75 

ி.ீ. ண் பாத்திம் + 20 ிி சிவண்ட் கயலல வகாண்டு நிலமவு வசய்தல் 
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பைம் 13: RCC கான்கிாீட் ஸ்யாப் + 75 ி.ீ. வசங்கல் கற்கள் 230 ி.ீ. c/c 

இலைவலரிில் அலக்கப்படுதல் + தட்டு ஏடு வகாண்டு படுதல் + 20 ி.ீ. 

சிவண்ட் கயலல வகாண்டு நிலமவு வசய்தல்.  வசங்கல் கற்களுக்கு பதில்  ACC 

(ஆட்யைாக்யரவ்டு யட்ைட் கான்கிாீட்) கற்கள் பன்படுத்தப்பையாம் 

 

 

பைம் 14: ஹாயயா பிராக்குகள் வகாண்ை ஃபில்யர் ஸ்யாப் அல்யது 

இட்லை நிலய வகாண்ை ங்களூர் லைல்ஸ் 

நன்லகள்: 

 உட்பும வலப்பநிலயல துலான நிலயில் பாாிக்க வலப்பத் தடுப்புகள் 

உதவுகின்மன 

 வலப்பத் தடுப்புகள், யற்கூல ற்பொம் சுலர்கரில் வலப்பம் அதிகாிப்பலதத் 

தடுப்பதன் பயாக கட்டிைத்லத குரிச்ர்ச்சிாக லலப்பதற்கு ஆகக்கூடி 

ின்சாத்தின் அரலலபெம் குலமக்கிமது.  
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3. கட்டிை உலம (Building Envelope) 

கட்டிை உலம ன்பது, கட்டுானப் வபாபைட்கள் ற்பொம் நிலமவுப் வபாபைட்கலர 

உள்ரைக்கி, உட்புமம் ற்பொம் வலரிப்புமத்லத பிாிக்கின்ம எபை பகுதிாகும். இந்த 

உலமானது, கட்டிைம் அலந்துள்ர இைத்திலுள்ர காயநிலயகளுக்கு ற்ம வலப்பம் 

ற்பொம் ஈப்பதப் பாதுகாப்பிலன லறங்குலயதாடு, காற்யமாட்ைம் ற்பொம் பகல்யந 

இற்லக வலரிச்சத் யதலலகலரபெம் சச்சீாக லறங்கும் 

கட்டிை உலம ன்பது ந்த எபை கட்டிைத்திற்கும் எபை பக்கித்துலம் லாய்ந்த 

பகுதிாகும். வனனில் இது, கட்டிைத்திற்குள் இபைப்பலர்கலரப் பாதுகாப்பதுைன் 

உட்பும சூறலயல எளங்குபடுத்துலதிலும் எபை பக்கி பங்காற்பொகிமது. அது 

கட்டிைத்தின் உட்புமத்திற்கும் வலரிப்புமத்திற்கும் இலைியான வலப்ப 

பாிாற்மத்லதக் கட்டுப்படுத்துகிமது.  

எபை சிமந்த கட்டிை  உலம லடிலலப்பின் யநாக்கம் வலப்ப பாிாற்மத்லதக் 

குலமப்பதும், வலப்பாக்கும் ற்பொம் குரிர்லிக்கும்  ின்சாதனங்கலர சார்ந்திபைக்கும் 

தன்லல குலமப்பதுாகும்.  

நன்லகள்: 

 கட்டிை உலமின் லறிாக வலப்பம் உள்யர வசல்லது குலமகிமது 

 காற்பொ பதனாக்கிகலர (air conditioner) சார்ந்திபைப்பது குலமலதன் காைாக 

ின்சா வசயவுகள் குலமகிமது. 

அ.   யற்கூலகள் 

I. பிதிபலிக்கும் யற்கூலகள்  

வபபைக்கு ற்மாற்யபால் பிதிபலிக்கும் யற்கூலகள், சூாினில் இபைந்து லபைம் 

வலப்பக்கதிர்வீச்சுகலர பிதிபலித்துலிடும், இதன்பயம் கட்டிைத்தில் வலப்பம் 

அதிகாிப்பலதத் தடுக்கும். கூலின் யற்பப்லப பிதிபலிப்பு வகாண்ைதாக ாற்ம, 

உர் சூாிஎரி பிதிபலிப்பு குமிபடு (solar reflective index (SRI)) வகாண்ை 

வபாபைட்கரான சுண்ைாம்புப் பூச்சு, வலள்லர சிவண்ட் லைல்கள், பிதிபலிக்கும் 

வபிண்டுகள் (reflective paints) , உலைந்த சீன வாலசக் ஆகிலற்லமப் 

பன்படுத்தயாம். 
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பைம் 15: பிதிபலிப்பு யற்கூலகள் 

II. நிறலுள்ர யற்கூலகள் 

யற்கூலில் நிறலய ற்படுத்துலதும்,  கட்டிைம் வலப்பலைலலதக் குலமத்திடும். 

உதாைாக, ஏலயக்கூல அலத்தல், ற்பொம் யற்கூலக்கு பகுதி நிறல் 

லறங்கக்கூடி லலகலகரான வகாடிப்பந்தல், பங்கில் தட்டிகள், வாட்லை 

ாடிில் பைபைம் வகாடிகள், யசாயார் யபனல்கள் யபான்மலற்லம அலக்கயாம்.     

 

பைம் 16: நிறலுள்ர யற்கூலகள் 

III. பசுல யற்கூலகள் 

உங்கரது வாட்லை ாடிில் தாலங்கள் லரர்ப்பதன் பயாக, அதில் பைக்கூடி 

வலிலில் மக்குலம 70% வீட்டுக்கு உள்யர வசல்லது தலிர்க்கப்படும். சிமி 
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ங்கள், புதர்ச்வசடிகள், ற்பொம் வசடிகலர ாடிில் உள்ர இைத்தில் லரர்த்து 

யதலலான நிறலய உபைலாக்கயாம். காய்கமிகலர லரர்ப்பதற்கும் இது சிமந்த 

இைாகும். இந்த வசடிகள் வாட்லை ாடிில் யநடிாக லரர்க்கயாம். அல்யது 

வபாி வதாட்டிகள் அல்யது வசடி லரர்க்கும் லபகரில் லரர்க்கயாம். 

 

பைம் 17: பசுல யற்கூலகள் 

ஆ.   வலரிப்புமச் சுலர்கள் 

சுலர்கலரக் கட்ைப் பன்படுத்தப்படும் வபாபைரின் அைர்த்தி ற்பொம் வலப்பத்தடுப்பு 

தன்ல, உட்பும வலப்பநிலயில் வபாி தாக்கத்லத ற்படுத்தும். கான்கிாீட், 

வசங்கல், ற்பொம் கற்கள் யபான்ம உர்-அைர்த்தி வகாண்ை வபாபைட்கரின் 

வலப்பநிலயல ாற்ம அதிக சக்தி யதலலப்படும். 

சுலர்கலரக் கட்ைப் பன்படுத்தப்படும் வபாபைட்கள் ற்பொம் அலற்மின் தன்லகள் 

குமித்த எபை பட்டிலய பின்னிலைப்பு ‘A’ –லில் பாபைங்கள்  

I.வலப்பான ற்பொம் ஈப்பதம் நிலமந்த காயநிலயபெள்ர பகுதிகள்  

இந்த பகுதிகரில், எபை நாரில் ற்பைக்கூடி அதிகபட்ச ற்பொம் குலமந்தபட்ச 

வலப்பநிலய யலபொபாட்டின் காைாக அதிக-அைர்த்தி வகாண்ை வபாபைட்கலரப் 

பன்படுத்துலது வபாதுலாக பாிந்துலக்கப் படுலதில்லய. குலமலான நிலம 

வகாண்ை கட்டிைங்கரில் இந்த தட்ப வலப்ப நிலயில் லமபக குரிர்லித்தல் அதிக 

பனுள்ரதாக இபைக்கும். 
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இவு யநங்கரில் குரிர்ச்சிான காற்பொக்கு, நிலம குலமலான கட்டுானம் 

லிலலாக குரிர்ச்சி அலைபெம், ஆனால் அதிக நிலமவகாண்ை கட்டுானம் பகல் 

யலலரில் வபற்ம வலப்பத்லத வதுலாக வலரிிடுலதன் பயாக இந்த 

பயன்கலர பற்மிலுாக பாதிக்கயாம். அதனால், அதிக வலப்பத்தடுப்பு தன்லபெம், 

குலமலான அைர்த்திபெம் வகாண்ை வபாபைட்கயர சிமந்ததாகும்.  

வலரிப்பும சுலர்கலர, அதிக பிதிபலிக்கும் தன்ல உள்ரலலாகச் வசய்லதன் 

பயம் சுலர்கரின் லாியாக ற்படும் வலப்பக்கைத்தலய குலமக்க படிபெம். வலரிர் 

நிமம் வகாண்ை வலரிப்பும சுலர்கள் அதிக பயனரிக்கும். 

 

பைம் 18: வலரிப்புமச் சுலர்கள் - வலப்பான ற்பொம் ஈப்பதம் நிலமந்த 

காயநிலயபெள்ர பகுதிகள் 

II. குரிர்ச்சிான காயநிலயபெள்ர பகுதிகள்  

சிமந்த வலப்பத் தடுப்பு பண்புகலரக் வகாண்ை அதிக அைர்த்திபெலை சுலர் 

வபாபைட்களுைன், லமபக பன்தக்கூடி கட்டிை லடிலலப்பும் (passive design), 

குரிர்ந்த காயநிலய வகாண்ை பகுதிகளுக்கு சிமந்த தீர்லாகும். குரிர்காயத்தில் 

சுலர்கள் ீது சூாி கதிர்வீச்சு படும்படி இபைக்க யலண்டும். 

வலப்பம் அதிகாிப்பலத உபொதி வசய்லதற்கு, யசாயார் கன்சர்யலட்ைாி (அல்யது 

பைப்பட்ை லாண்ைா) ஆகிலற்பொைன் யசர்த்து உர் நிலமப்வபாபைலரப் 

பன்படுத்த யலண்டும். யசாயார்  கன்சர்யலட்ைாி ன்பது, கண்ைாடிால் 

உபைலாக்கப்பட்ை வதன் திலச-யநாக்கி அலமாகும். அது இலில் ற்ம அலமகரில் 
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இபைந்து படிய லலக்கப்பை யலண்டும். யகாலை காயத்தில் அந்த கன்சர்யலட்ைாிக்கு 

நிறல் ற்படுத்தப்பை யலண்டும். யலும், அதிகாக வலப்பாலலத தடுக்க 

காற்யமாட்ை லசதி ற்படுத்தப்பை யலண்டும். 

 

பைம் 19: குரிர் காயநிலய பகுதிகரில் யசாயார் கன்சர்யலட்ைாி 
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4.  ின்சக்தி யயாண்ல 

அ. திட்ைிடுதல் ற்பொம் அலப்பு 

ின் இலைப்புகலர சாிாக திட்ைிடுலது எபை கட்டிைத்தின் ின்சக்திப் 

பன்பாட்டிலனக் குலமக்கும். திட்ைிைப்பட்ை ின் அலப்பில் லாிங் சாிான 

பலமில் வசய்ப்படுலயதாடு ின் சாதனங்களும் சாிான இைத்தில் 

வபாபைத்தப்படும். சாிாக திட்ைிட்டு அலப்பது கட்டிைங்கரில் ின்சாப் 

பாதுகாப்பிலனபெம் உபொதி வசய்பெம். 

ின்லிரக்குகள் ற்பொம் ின்லிசிமிகள்தான் கட்டிைங்கரில் அதிகாக 

பன்படுத்தப்படும் ின்சாதனங்கராகும். வசல்பாட்டுத் யதலலகளுக்கான 

ின்லிரக்குகள் சாிான பலமில் திட்ைிைப்பை யலண்டும். உதாைாக, எபை 

பலயில் எபை லைனிங் யலச இபைந்தால்,  அதற்கு யநாகயல யயய எபை 

ின்லிரக்கு வபாபைத்தப்பை யலண்டும். எபை குமிப்பிட்ை பகுதிக்கு யதலலான 

ின்லிரக்குத் யதலலின் அரவு ின்லிரக்கு சக்தி அைர்த்தி(Lighting Power Density 

- LPD) ன்பொ அலறக்கப்படுகிமது.   

Indian Green Building Council (IGBC) – ஆல் லலபொக்கப்பட்ை அடிப்பலை LPD 

அரவுகள் 

எரிலப்பு அடிப்பலை LPD அரவுகள் 

உட்பும எரிலப்புகள் (பகப்புக்கூைம், படுக்லக அலம, 

உைவுக்கூைம், சலயலம, பூலஜ அலம, படிப்பலம 

யபான்மலல) 

5.0 W / m2  

வலரிப்பும எரிலப்புகள் ற்பொம் லாகனங்கள் 

நிபொத்துிைம் (வீட்டுத்யதாட்ைம், லறித்தைங்கள், தாழ்லாம், 

வலரிப்பும பகப்புப்பகுதி யபான்மலல) 

2.5 W / m2 

ற்ம வபாதுலான பகுதிகரில் எரிலப்புகள் (லாகனங்கள் 

நிபொத்துிைம் நீங்கயாக) 

4.0 W / m2 

ல்.இ.டி (LED) லிரக்குகலரப் பன்படுத்துலதன் பயாக, யயய குமிப்பிைப்பட்ை 

அடிப்பலை LPD-ில் மக்குலம 40% லல ின்சாத்லத யசிக்க படிபெம். 

வலரிச்சம் சிமப்பாக பலிிபைப்பலத உபொதி வசய்லதற்கு, லிரக்குகளுக்கு 2.0 ீ பதல் 

3.0 ீட்ைர் லல இலைவலரி லிைப்பட்டு, தரத்திற்கு யயய 1.5 ீ ற்பொம் 2.0 ீ 
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உத்தில் லிரக்கு வபாபைத்தப்பட்டிபைக்க யலண்டும். வலரிர் நிமத்தில் சுலர்கள் 

இபைப்பது அதிக வலரிச்சத்லத பிதிபலித்து உட்பும வலரிச்சத்லத யம்படுத்தும். 

உட்புமங்கரில் இபைண்ை நிமங்கலரப் பன்படுத்துலலதக் குலமத்திை யலண்டும். 

ின்லிசிமிபெைன் குபொக்கிடுலது இங்குவபாபைள் எரித்தலை பாதிப்பிலன 

(stroboscopic effect) ற்படுத்தும், அதனால் அது தலிர்க்கப்பை யலண்டும்; ின்லிசிமி 

ின்லிரக்குக்கு கீயற அலக்கப்பட்டு லிரக்வகாரி ின்லிசிமிின் சுறற்சிால் 

தலைபடும்யபாது இந்த பாதிப்பு ற்படுகிமது. 

 

பைம் 20: எரித்தலை பாதிப்பு 

எவ்வலாபை 10 சதுடி தல நியப்பப்பிற்கு 1 ின்லிசிமி ன்பது சிமப்பான 

லடிலலப்பாகும். ின்லிசிமிின் இமக்லககள் ற்பொம் யற்கூலக்கு இலைய 

குலமந்தபட்சம் 1 அடி இபைக்க யலண்டும்.  

அயதயபால், அலனத்து சாதனங்களும் வபாபைத்தான இைத்தில் யதலலக்கு ற்ப 

வபாபைத்தப்பை யலண்டும். 

நன்லகள்: 

 பலமான ின்சா அலப்புகள் துலான உட்பும சூழ்நிலயல லறங்கும். 

 யதலலக்கு அதிகான  ின்லிரக்குகலர தலிர்த்து ின்சாத்லத யசிக்க லறி 

லகுக்கும். 
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ஆ. ின்னிலைப்பு சாதன வபாபைட்கள் 

பாதுகாப்பு, நம்பகத்தன்ல, நீடித்த உலறப்பு, ற்பொம் ின் வசல்திமன் 

ஆகிலற்லம உபொதி வசய்லதற்கு சாிான வபாபைட்கலரத் யதர்வு வசய்லது 

பக்கிாகும். பாதுகாப்பு அம்சங்கலர னதில் வகாண்டு தான ின்னிலைப்பு 

சாதனங்கலர, படிந்தலல .ஸ். சான்பொ வபற்ம வபாபைட்கலர லாங்குலது 

பக்கிாகும். 

வபாதுலாக, பி.லி.சி. குறாய்கள் (PVC conduits) ற்பொம் லலரவுகள் (bends) ின்சா 

லாிங்கிற்கு பன்படுத்தப்படுகின்மன. அலற்மின் ீது உள்ர லண்ைங்கரின் 

அடிப்பலைில் அந்த குறாய்கள் ற்பொம் லலரவுகரின் தத்திலன அலைாரம் 

காையாம். பச்லச நிமக் குமிபடு ன்மால் கனகப் பன்பாட்டு குறாய்கராகும், 

சிலப்புக் குமிபடுகள் ின்லிரக்குப் பன்பாட்டிற்கும், யலும் ஊதா குமிபடுகள் 

நடுத்தப் பன்பாட்டிற்குாகும். 

பல்யலபொ-இலறகலரக் வகாண்ை ின்சா லர்கள் பன்படுத்தப்பை யலண்டும். 

99.97% ின்பகுப்பு தநிலய (electrolytic grade) வகாண்ை தாிக்கம்பிபெள்ர 

லர்கள் (Copper wires) சிமந்தலல ஆகும். வலப்ப ற்பொம் வநபைப்புப் பாதுகாப்பு 

வகாண்ை லர்கள் (Heat and fire-resistant wires)   HRFR ன்ம குமிபட்லைக் 

வகாண்டிபைக்கும். 

பாதுகாப்பான பாாிப்பு பைிகலரச் வசய்லதற்கு கட்டிைங்கரில் ின் 

யசாயயட்ைர்கள் (Electrical isolators) பன்படுத்தப்பை யலண்டும். பளது பார்த்தல் 

ற்பொம் பாாிப்பு பைிகள் வசய்பெம்யபாது, யசாயயட்ைர்கள் ின்யனாட்ைத்தில் 

இபைந்து ின்சுற்பொக்கலர தனிலப்படுத்த உதலிாக இபைக்கும். 

கட்டிைங்கரில்  ின் சுற்பொக்கலரப் பாதுகாக்க யசாயயட்ைர்களுைன் யசர்த்து, MCB 

(சிமி அரலியான ின்சுற்பொத் துண்டிப்பான்),  RCCB (ஞ்சி ின் சுற்பொத் 

துண்டிப்பான்), ற்பொம் RCBO (ஏலர்யயாடு பாதுகாப்புைன் கூடி ஞ்சி ின்சுற்பொத் 

துண்டிப்பான்) யபான்மலல வபாபைத்தப்பை யலண்டும். 

அதிக ின்னளத்தம் இபைந்தாயயா அல்யது ின்சுற்மில் யலபொ தாலது பிச்சலன 

ற்பட்ைாயயா, MCB-க்கள் உைனடிாக ின்சாத்லத துண்டித்து லிடும். MCB-க்கள் 

ளாட்-சர்க்பேட் (short-circuit) பாதிப்புகள் ற்பொம் ஏலர்யயாடு (overload) 

ஆகிலற்பொக்கு திாக பாதுகாப்பு லறங்குகிமது. யலும், இலல வீடுகளுக்கு 

வபாபைத்தானதாகும். 
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RCCB-க்கள் ன்பலல ாபொபட்ை ின்னரலிலன கண்ைமிக்கூடி சாதனங்கராகும் 

(Differential current sensing devices). RCCB-க்கள், குலமின்னளத்த ின்சுற்பொகரில் 

ின்கசிவு ற்படும் பட்சத்தில், அலற்மிற்கு பாதுகாப்பு லறங்குலதற்காக 

பன்படுத்தப்படும்.   

இது RCD (Residual Current Device - ஞ்சி ின்சா சாதனம்) ன்பொம் 

அலறக்கப்படுகிமது. ப்யபாதாலது ின்கசிவு ற்பட்டு நிபேட்ல் லாியாக ின்சாம் 

கைத்தப்பட்டு ீண்டும் லாத நிலயில், இதிலுள்ர ின்ாற்மி சாதனானது (switch 

device) வநாடித்துரிகரில் வசல்பட்டு ின்னிலைப்லப துண்டிக்கும். 

வதாிால் னிதர்கள் வதாடுலதால் அல்யது ின்பாதுகாப்பு வசலிறப்பின் 

காைாக சிமி அரலில் ின்கசிவு ற்பட்ைால் கூை RCCB-க்கள் பாதுகாப்பு 

அரிக்கும். வலபொயன, MCB-க்கள் ட்டுய இபைந்தால் இந்த பாதுகாப்பு லறங்க 

படிாது. 

RCBO-கள் ன்பலல MCB ற்பொம் RCCB ஆகிலற்லம என்மிலைத்ததாகும். இது 

ளாட் சர்க்பேட் (short circuit), ஏலர்யயாடு (overload) ற்பொம் ஞ்சி ின்சாம் 

(residual current) யபான்மலற்மிலிபைந்து பாதுகாப்பு அரிக்கக்கூடி அம்சங்கலரக் 

வகாண்டுள்ரது. திமந்த நிலயில் நிபேட்ல் இபைப்பதன் காைாக ற்பைக்கூடி 

உர் ின்அளத்தத்லதபெம் தலிர்க்க படிபெம். MCB ளாட் சர்க்பேட் ற்பொம் ஏலர் 

யயாடிலிபைந்து பாதுகாப்பு லறங்கும்; அயதயலலர, RCCB ின்கசிவு பாதிப்பில் 

இபைந்து ட்டுய பாதுகாப்பு லறங்குகிமது. 
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பைம் 21: யசாயயட்ைர்கள்                     பைம் 22: RCBO (ஏலர்யயாடு பாதுகாப்புைன்  

       (Electrical isolators)                             கூடி ஞ்சி ின்சுற்பொத் துண்டிப்பான்) 

 

  

 

பைம் 23: MCB (சிமி அரலியான ின்சுற்பொத் துண்டிப்பான்) 

 

பைம் 24: RCCB (ஞ்சி ின் சுற்பொத் துண்டிப்பான் 
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இ. ின்சாதனங்கள் 

எபை கட்டிைத்தின் ின்சாப் பன்பாடு ன்பது அதிலுள்ர ின்சாதனங்கள் 

பன்படுத்தும் ின்சா அரலிலன அடிப்பலைாக வகாண்ைதாகும். அந்த 

சாதனங்கரின் ின்சாப் பன்பாடு ற்பொம் யசிப்பிலன உபொதி வசய்லதற்கு, 

அலற்மின் அரலல சாிாக நிர்ைிப்பது, ிகவும் பக்கிானதாகும்.  BEE ஸ்ைார் 

யயபில் வகாண்ை சாதனங்கலரப் பன்படுத்துலது அதிகாக 

பாிந்துலக்கப்படுகிமது. அதிக ஸ்ைார் ததிப்பீடு  (star rating)ன்மால் ின்சாப் 

பன்பாடு குலமகிமது ன்பொ வபாபைள்.  

ின்சாத்லத யசிக்க சிய குமிப்புகள் கீயற லறங்கப்பட்டுள்ரன: 

 ின்சாதனங்கலர பன்படுத்தப்பைாத யபாது அலற்லம நிபொத்தி லலக்க 

யலண்டும்   

 குரிர்சாதனப்வபட்டிகள் அதிகான வலப்பத்லத வலரியற்மக் கூடிலல. 

அதனால், அதன் பின்பகுதிக்கும் சுலற்பொக்கும் இலைில் குலமந்தபட்சம் 0.5 

பதல் 1 அடி இலைவலரி இபைக்க யலண்டும். 

 எபையலலர காற்பொப்பதனாக்கிகலரப் பன்படுத்தினால் இன்வலர்ைர் 

காற்பொப்பதனாக்கிகலரப் பன்படுத்துலது சிமந்தது. யலும், அதலன ங்யக 

வபாபைத்தயாம் ன்பது கட்டிை லடிலலப்பின் (layout) யபாயத திட்ைிைப்பை 

யலண்டும். வலரிப்பும சாதனம் (outdoor unit) ரிதாக பாாிப்பு லறங்கும் 

லலகிலும் யநடி சூாி எரிிலிபைந்து பாதுகாப்பாகவும் லலக்கப்பை 

யலண்டும். 

 ல்.இ.டி (Light Emitting Diode  - எரில வலரிப்படுத்தும் ையாடு) 

லிரக்குகள், சாதாை கம்பிிலற (incandescent) ற்பொம் ஃப்ளூவசன்ட் 

(fluorescent) லிரக்குகலரக் காட்டிலும் குலமலான ின்சாத்லதப் 

பன்படுத்தும். யலும், அதிக நாள் நீடித்து உலறக்கும். 

 BLDC (Brush Less Direct Current - பிஷ் இல்யாத யநடி ின்சா) 

ின்லிசிமிகள் ன்பலல, சந்லதில் தற்யபாது கிலைக்கக் கூடி புதி லலக 

ின்லிசிமிகராகும். இலல, சாதாை ின்லிசிமிகளுைன் எப்பிடும்யபாது 50% 

ின்சாத்லத குலமலாக பன்படுத்துகிமது. 
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ஈ. ின் ீட்ைர்கள் 

எபை கட்டிைத்தின் ின்சாப் பன்பாட்லை கைக்கிை ின் ீட்ைர்கள் வபாபைத்தப்பை 

யலண்டும். ின் ீட்ைர்கள் வபாபைத்தும்யபாது அதன் அரவீட்லை டுக்க லபைம் 

பைிாரர்கள் ரிதாக பார்க்க லசதிாக லலக்கப்பை யலண்டும். பாதுகாப்பு 

அம்சங்கலரபெம் னதில் வகாள்ரப்பை யலண்டும். 

 

பைம் 25 : ின் ீட்ைர்கள் 

அதிக அரலில் ின்சாத்லதப் பன்படுத்தக் கூடி பம்புகள், யாட்ைார்கள், 

வலரிப்பகுதி ின் லிரக்குகள், ற்பொம் ர் கண்டிளனர்கள் யபான்ம சாதனங்களுக்கு, 

தனி ின் ீட்ைர்கலர வபாபைத்தயாம்.  ின்சாப் பன்பாட்லை வதாைர்ந்து 

கண்காைிப்பது, எபை கட்டிைத்தின் ின்பன்பாட்டு வசல்திமலன யம்படுத்த 

உதலிாக இபைக்கும். 

. புதுப்பிக்கத்தக்க ாிசக்தி (Renewable Energy) 

புதுப்பிக்கத்தக்க ாிசக்தி ன்பது இற்லகாகயல புதுப்பிக்கப்படும் லரங்கரில் 

இபைந்து உற்பத்தி வசய்ப்படுகிமது, அதாலது சூாி எரி, காற்பொ, கைல் அலயகள் 

யபான்மலல. சூாி எரி ின்சக்தி ன்பது ின்சா உற்பத்தி ற்பொம் தண்ைீல 

சூைாக்குதல் யபான்ம லறிகரில் கட்டிைங்கரில் பன்படுத்தக்கூடி ிகவும் 

திப்புிக்க புதுப்பிக்கத்தக்க ாிசக்திாகும். உிர் ாிலாபெ (Biogas) ன்பது 

சலயலமக் கறிலில் இபைந்து உற்பத்தி வசய்க்கூடி ற்வமாபை புதுப்பிக்கத்தக்க 

ாிசக்திாகும். 
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I.யற்கூல யசாயார் அலப்பு (Rooftop Solar system) 

யசாயார் ஃயபாட்யைா யலால்ைாிக் (PV-photovoltaic) அலப்புகள் ண்ைிையங்காத 

யசாயார் வசல்கலரக் வகாண்டு சூாி எரில கிகித்து அதிலிபைந்து ின்சாத்லத 

உற்பத்தி வசய்க்கூடிலலாகும். உற்பத்தி வசய்ப்பட்ை இந்த ின்சாத்லத ின் 

பகிர்ான கட்ைத்தின்  இலைப்புைன் இலைத்து யநடிாக பன்படுத்தயாம் 

அல்யது பின்னர் பன்படுத்துலதற்காக எபை யபட்ைாிில் யசித்து லலக்கயாம். 

எபை யசாயார் PV அலப்பு சிமந்தபலமில் வசல்படுலதற்கு அதன் திலசலப்பு 

வதற்கு யநாக்கிதாகவும், அது வபாபைத்தப்படும் இைத்தின் அட்சயலகக்கு (latitude) 

சான எபை யகாைத்திலும் வபாபைத்தப்பை யலண்டும். 1 kW யபனல்கலர 

நிபொவுலதற்கு யதலலான பப்பரவு சாசாிாக 6 சது ீட்ைர்கராகும். ங்யக 

யசாயார் யபனல் நிபொலப்பட்டுள்ரயதா அந்த இைத்தில் ங்கள், பக்கத்து கட்டிைங்கள் 

ற்பொம் சு-நிறல் (self-shading) யபான்ம நிறல்கள் துவும் லிறாதலாபொ இபைக்க 

யலண்டும். 

 

பைம் 26 :யற்கூல யசாயார் அலப்பு 

நன்லகள்: 

 சூாி ாிசக்தி ந்தலிதான சுற்பொச்சூறலய பாதிக்கும் ஆபத்தான 

லாபெக்கலரபெம் வலரிிடுலதில்லய 
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 சூாி ாிசக்தி ின் பன்பாட்டுச் வசயலலக் குலமக்கும். அது ின் 

பகிர்ானக்கட்ைத்துைன் இலைக்கப்பட்டிபைந்தால், ின்சாம் அதிகாக 

இபைக்கும்பட்சத்தில்  அலர்கள் ின் பகிர்ானக்கட்ைத்துக்கு அதலன ற்பொதி 

வசய்லதன்பயம் லபைலாய் கிலைக்கும்.  

II. யசாயார் வலப்ப சாதன அலப்பு (Solar Thermal System) 

யசாயார் வலண்ைீர் சாதனம் (Solar water heating systems) அல்யது ‘சூாிசக்தி 

வலப்ப’ சாதனங்கள், தண்ைீல சூைாக்குலதற்கு சூாி கதிர்வீச்சுகலரப் 

பன்படுத்துகின்மன. யசாயார் வலண்ைீர் சாதனங்கள் 100 லிட்ைர் வகாள்ரரலில் 

இபைந்து கிலைக்கின்மன. ஃப்ராட் ப்யரட் கவயக்ைர் (Flat plate collector) ற்பொம் 

லாக்குயலட்ைட் டிபேப் கவயக்ைர் (ETC - Evacuated tube collector) ஆகிலலதான் 

இண்டு பக்கிான சூாிசக்திில் இங்கும் வலண்ைீர் சாதனங்கராகும்.     

 

பைம் 27: யசாயார் வலந்நீர் சாதனம் 

நன்லகள்:                   

 யசாயார் வலண்ைீர் சாதனத்லதப் பன்படுத்துலதன் பயம், தண்ைீல 

சூைாக்க பன்படுத்தப்படும் ின்சாம் அல்யது ாிலாபெ யபான்மலற்மின் 

பன்பாட்டு அரலலக் குலமக்கயாம். 
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III. உிர் ாிலாபெ (Biogas) வஜனயட்ைர் 

உிர் ாிலாபெ (Biogas)  ன்பது காிக் கறிவுகள் (organic waste) சிலதலலைலதன் 

பயாக உற்பத்திாகும் எபைலலக உிர் ாிவபாபைள் (biofuel) ஆகும். காி கறிவுப் 

வபாபைட்கள் (.கா. உைவுக் கறிவுகள் ற்பொம் லியங்குக் கறிவுகள்) காற்மில்யாத 

சூழ்நிலயில் (anaerobic environment - ஆக்சிஜன் இல்யாத சூழ்நிலய) 

வநாதிக்கப்பட்டு, எபை லாபெக்கயலலாக, பக்கிாக ீத்யதன் (methane) ற்பொம் 

கார்பன் லைாக்லசைாக (carbon dioxide) வலரிிைப்படுகிமது. சலல் 

ாிலாபெலிற்கு ாற்மாக இந்த லாபெலலப் பன்படுத்தயாம். 

 

பைம் 28: எபை வபாதுலான வீடுகரில் உிர் ாிலாபெ உற்பத்தி வசய்பெம் அலப்பு 

நன்லகள்: 

 உிர் ாிலாபெலலப் பன்படுத்துலதன் பயாக, LPG (தில வபட்யாலி 

ாிலாபெ) லாங்க வசயலறிக்கும் பைத்லத யசிக்கயாம்.  

 நியத்தில் கறிவுகள் வகாட்ைப்படுலலதத் தலிர்ப்பதன் பயாக ண் ற்பொம் 

நியத்தடி நீர் ாசுபடுலலதக் குலமக்கயாம். 
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5.  நீர் யயாண்ல 

தண்ைீர் எபை அாிதான லராகும். அதனால் ிகவும் சிக்கனாக பன்படுத்தப்பை 

யலண்டும். தண்ைீர் பன்பாட்லைக் குலமக்க யலண்டும் ற்பொம் பொசுறற்சி வசய்து 

பன்படுத்த படிந்த பற்சிகலர யற்வகாள்ர யலண்டும்.  தண்ைீர் யசிப்பு 

பலமகள் ற்பொம் ஃபிட்டிங்குகள் (fittings) பயாகவும், தண்ைீல சிக்கனாக 

பன்படுத்தும் லிதத்தில் நியஅலப்புகலர (landscaping) லடிலலப்பதன் 

பயாகவும் தண்ைீர்ப் பன்பாட்லைக் குலமக்க பல்யலபொ லாய்ப்புகள் உள்ரன. 

லற நீலபெம், பொசுறற்சி வசய்ப்பட்ை கறிவு நீலபெம் தண்ைீபைக்கு ாற்மாக 

பன்படுத்தயாம். இந்த நைலடிக்லககள் தண்ைீர் தட்டுப்பாட்லை சாரிக்க  உதவும். 

அ.   பிரம்பிங் லடிலலப்பு (Plumbing layout) 

தண்ைீர் லிநியாகம் ற்பொம் கறிவுநீர்க் குறாய்கள் படிந்தலல யநாகவும் 

குலமலான டிப்புகளுைன் இபைக்க யலண்டும். தண்ைீர் ற்மம் கறிவு நீர் ஏட்ைத்திற்கு 

ற்ம அரலில் அதற்கு வபாபைத்தான அரவுகரில் இபைக்க யலண்டும். 

புலிபர்ப்புலிலசின் காைாக அலல தானாக இமங்கும் லலகில் குறாய்கரில் 

யபாதுான சாிவுகள் லலக்கப்பை யலண்டும். தண்ைீர் ைாங்குகள் (water tanks), 

சம்ப்புகள் (sumps), லறநீர் யசகாிப்பு அலப்புகள் (rainwater harvesting systems), 

பம்புகள் (pumps), கறிப்பலமகள், குறாய்கள், ற்பொம் கறிவுநீலக் லகாளும் 

அலப்பு (wastewater handling facilities) ஆகிலல பன்கூட்டிய சாிான 

பலமில் திட்ைிைப்பை யலண்டும்.  

ஆ.   பிரம்பிங் வபாபைட்கள் 

குறாய்கள் ற்பொம் அத்துைன் யசர்த்து இலைக்க பன்படுத்தப்படும் வபாபைட்கள் 

கட்டிைத்திற்கு சுத்தான தண்ைீர் லறங்குலதிலும், கறிவு நீல வலரிய வகாண்டு 

வசல்லதிலும்  பக்கிான பங்கு லகிக்கின்மன. பன்பாடுகரின் அடிப்பலைில் 

சாிான லலகக் குறாய்கலரத் யதர்ந்வதடுப்பது பக்கிாகும். 

வபாதுலாக, U-PVC (unplasticised polyvinyl chloride - பிராஸ்டிக் அல்யாத 

பாலிலிலனல் க்யராலடு) அல்யது CPVC (chlorinated polyvinyl chloride  - 

க்யராாியனட்ைட் பாலிலிலனல் க்யராலடு) குறாய்கள் தண்ைீர் லிநியாக 

லறித்தைங்களுக்குப் பன்படுத்தப்பையாம். வலண்ைீர் பன்பாடுகளுக்கு CPVC 
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குறாய்கள் ிகச் சிமந்தலலாகும். கறிவு நீர் பன்பாடுகளுக்கும், லறநீர் யசகாிப்பு 

அலப்புகளுக்கும் PVC குறாய்கலர பன்படுத்தயாம்.  

 

பைம் 29: பிரம்பிங் வபாபைட்கள் 

தண்ைீர் லிநியாகத்தில் நிலயான தலயப்பகுதி (static head)  பம்பின் இம்வபல்யர் 

(impeller) ீது அளத்தத்லதத் தடுக்க பம்புகளுக்குப் பக்கத்தில் தண்ைீர் திர் 

திலசில் பாாத லலகில் லால்வுகள் (Non-return valves) வபாபைத்தப்பையாம். 

குலமலான தண்ைீர் வலரியற்பொம் யட்ைர்கலர (Low flow aerators) குறாய்கரில் 

படிந்தலல வபாபைத்தயாம். வனனில், அலல தண்ைீலப் பன்படுத்தும் யபாது 

யதலலின்மி தண்ைீர் வீைாலலதத் தடுக்கிமது. 

 

பைம் 30: குலமலான தண்ைீர் வலரியற்பொம் யட்ைர்கள் 
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எபையலலர யற்கத்திக் கறிலலமகலரத் யதர்வுவசய்தால், லறக்கான லலகலக் 

காட்டிலும் இபைலலகான தண்ைீர் வலரியற்பொம் அலப்பிலனக் வகாண்ை 

வதாட்டிலப் (dual flush cistern) பன்படுத்துலது சிமந்தது. அதில் இண்டு 

வபாத்தான்கள் இபைக்கும், என்பொ பாதி அரவு தண்ைீல வலரியற்பொம், ற்வமான்பொ 

பளலான அரவு தண்ைீல வலரியற்பொம். இந்த இட்லை 

ஃப்ரஷ்  வதாட்டிானது (dual flush cistern) குலமந்த பட்ச அரலாக பளலான 

ஃப்ரஷ் வசய்லதற்கு 4 லிட்ைர் தண்ைீலபெம், பாதி ஃபிரஷ் வசய்லதற்கு 2 லிட்ைர்கள் 

தண்ைீல ட்டுய பன்படுத்தும். ஆனால் சாதாை ஃப்ரஷ் வதாட்டி (normal 

(single) flush cistern)  எபைபலம உபயாகிக்கும் யபாது 10 லிட்ைர் தண்ைீலப் 

பன்படுத்தும். 

 

பைம் 31: சாதாை ஃப்ரஷ் வதாட்டி ற்பொம் இட்லை ஃப்ரஷ்  வதாட்டி 

தண்ைீர் யசிப்புத் வதாட்டிகரில் தானிங்கி கட்டுப்பாட்டிலன (auto ON-OFF) 

ற்படுத்தயாம். அதன் பயாக தண்ைீர் நிம்பி வீைாலலதத் தடுக்க படிபெம்.  
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இ. தண்ைீர் ீட்ைர் அலத்தல் (Water Metering) 

தண்ைீர் ீட்ைர்கள் எபை கட்டிைத்தின் பல்யலபொ பகுதிகரில், அதாலது ஆழ்துலரக் 

கிைபொ (bore-wells), குரியலம, சலயலம, ன்பொ வலவ்யலபொ இைங்கரில் 

தண்ைீர் பன்பாட்டிலனத் வதாைர்ந்து கண்காைிக்க பனுள்ரதாக இபைக்கும். இது 

யதனும் ாற்மங்கள் (கசிவுகள்) இபைந்தால் அலற்லமக் கண்ைமிவும் உதவும், 

அதன்பயம் லரம் ற்பொம் பைம் யசிக்கப்படும்.  

 

பைம் 32: தண்ைீர் ீட்ைர் 

ஈ.   லறநீர் யசகாிப்பு  

லறநீர் யசகாிப்பு (RWH) ன்பது திர்காயப் பன்பாட்டிற்காக லற நீல 

யசகாித்து, அதலன யசித்து லலக்கும் வசல்பலமாகும். யற்கூலகள் ற்பொம் 

நியப்பப்பில் லிளம் லறநீர் இயலசாக கிலைப்பதாகும். அந்த லறநீல வீைாக 

லிைால், யசகாிக்கப்பட்டு யசித்து லலக்கப்பட்ைால், அது தண்ைீர் பன்பாட்டிற்கு, 

குமிப்பாக யகாலைகாயங்கரில் தண்ைீர் லிநியாகத்திற்கு எபை சிமந்த ாற்பொ 

பலமாக இபைக்கும். அவ்லாபொ யசகாிக்கப்பட்ை லறநீர் நியத்தடி நீல அதிகாிக்க 

யநடிாக நியத்தில் லிைப்பையாம் அல்யது யசித்து லலக்கப்பட்டு பல்யலபொ 

லிதங்கரில் பன்படுத்தப்பையாம்.  

நன்லகள்:           

 லறநீர் யசகாிப்பு நியத்தின் யற்பப்பில் தண்ைீர் ஏடி வீைாலலதத் 

தலிர்ப்பதுைன், ண் அாிப்லபபெம் குலமக்கும் 

 அந்த லறநீர் நியத்திற்குள் வசல்லதன் பயாக, நியத்தடி நீர்ட்ைம் 

உர்த்தப்பையாம். இதனால், நியத்தடிநீலத் யதடி ஆறாக யதாண்ை 



                                                                         நிலயான தன்லபெலை வீட்லை உபைலாக்குதல் 

36 
 

யலண்டி யதலலிபைக்காது. நியத்தடி நீர் குலமலான ஆறத்தியயய 

கிலைப்பதற்கு லறிலகுக்கும். 

 லறநீல யசகாித்து பன்படுத்துலதன் பயம், வபாது லிநியாக நீர் 

(municipal water supply) ற்பொம் ஆழ்துலர கிைற்பொ நீலச் சார்ந்திபைப்பலத 

குலமக்கயாம். 

லறநீர் யசகாிப்பு பலம 

சாய்லான யற்கூலகள் வகாண்ை வீடுகரில், அதன் சாய்லான பகுதிகரில் பாதிாக 

வலட்ைப்பட்ை PVC குறாய்கலர (அல்யது லடிகால்கள்) வபாபைத்துலதன் பயாக 

லறநீர் யசகாிக்கப்பையாம். வாட்லை ாடிில் இபைந்து கீழ்யநாக்கி லபைம் 

குறாய்கள் கட்டிைத்தின் அடிப்பகுதி லல வசல்ய யலண்டும். யலும், என்பொக்கும் 

யற்பட்ை லறநீர் யசகாிப்புக் குறாய்கள் இபைந்தால், அலல என்பொக்வகான்பொ 

இலைக்கப்பட்டிபைக்க யலண்டும். 

லறநீல எபை வதாட்டி அல்யது கிைற்மில் யசகாிப்பதற்கு, கீழ்யநாக்கி லபைம் 

குறாய்கள் எபை லடிகட்டும் அலப்பில் (filter chamber) இலைக்கப்பை யலண்டும். 

அந்த லடிகட்டும் வதாட்டிில் எபை அடிக்கு உலைந்த வசங்கல் கற்கள் / கபைங்கற்கள் / 

கூயாங்கற்கள் நிப்பப்பை யலண்டும், அதலனத் வதாைர்ந்து எபை அடிக்கு ஆற்பொ 

ைல் யபாைப்பை யலண்டும்  

இண்டு நிலயகளுக்கும் இலைில் எபை லநயான் லலய  (nylon mesh) 

வகாடுக்கப்பையாம். இந்த லடிகட்டும் வதாட்டி எபை RCC சியாப் வகாண்டு பைப்பை 

யலண்டும்.  லறநீலக் வகாண்டுலந்து வதாட்டிில் லிடும் குறாய் அந்த வதாட்டிின் 

யற்பகுதிில் இபைக்க யலண்டும். யலும் அந்த வதாட்டிலபெம், தண்ைீர் யசிப்புத் 

வதாட்டிலபெம் (sump) இலைக்கும் குறாய் இந்த லடிகட்டும் வதாட்டிின் 

கீழ்பகுதிில் இபைக்க யலண்டும். இந்த லடிகட்ைப்பட்ை லறநீர் தண்ைீர் 

வதாட்டிபெையனா அல்யது கிைற்பொையனா  அல்யது ஆழ்துலரக் கிைற்பொையனா 

இலைக்கப் பையலண்டும்  
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பைம் 33: ைல் படுக்லக லடிகட்டி வகாண்டு லறநீர் யசகாிப்பு 

இதற்கு ாற்மாக, தார் நிலயில் லிற்பலன வசய்ப்படும் (ready-made) எபை 

லறநீர் லடிகட்டி அலப்லப நிபொலயாம். 

 

பைம் 34: தார் நிலய லடிகட்டி வகாண்டு லறநீர் யசகாிப்பு 
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எபை லறநீர் யசகாிப்புத் வதாட்டிிலனக் கட்டுலதன் பயாக லறநீல 

யநடிாகவும் நியத்தடிக்கு வசல்ய லலக்கயாம்.  

 

பைம் 35: லறநீர் யசகாிப்பு - லடிந்யதாடும் குறி (Percolation pit)) 

.   கறிவுநீர் சுத்திகாிப்பு ற்பொம் பொபன்பாடு  

        I. க்ய கறிவுநீர் சுத்திகாிப்பு (Grey Water Treatment) 

சலயலம, துைி துலலத்தல், குரியலம, ற்பொம் லாஷ்யபசின்கரில் இபைந்து 

லபைம் பன்படுத்தப்பட்ை தண்ைீர் க்ய கறிவுநீர் ஆகும். எவ்வலாபை இல்யத்திலும் 

தாலங்கலர அடிப்பலைாக வகாண்ை ிகவும் ரிலான க்ய 

கறிவுநீர்   சுத்திகாிப்பு  அலப்பு உபைலாக்கப்பையாம்.  

ைிலாலற (Indian Canna), அவயாயகசிா (Alocasia) ற்பொம் தர்ப்லபப் புல் (Reed 

grass) யபான்மலல க்ய கறிவுநீல சுத்திகாிப்பதில் சிமப்பாக வசயாற்பொபலல 

ஆகும். சுத்திகாிக்கப்பட்ை க்ய கறிவுநீர் நியத்தடிக்குள் லிைப்பையாம் அல்யது 

கறிலலமில், நியத்லத வசம்லப்படுத்த, தலல சுத்தம் வசய் ற்பொம் கார் களல 
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யபான்மலற்பொக்கு பன்படுத்தப்பையாம். எபை ரி க்ய கறிவுநீர் சுத்திகாிப்பு 

அலப்பு குமித்த லிலங்கள் கீயற வகாடுக்கப்பட்டுள்ரன. 

 

பைம் 36 : எபை ரி க்ய கறிவுநீர் (grey water) சுத்திகாிப்பு அலப்பு 

நன்லகள்: 

 இண்ைாம் நிலயப் பன்பாடுகளுக்கு, சுத்திகாிக்கப்பட்ை க்ய கறிவுநீலப் 

பன்படுத்துலதன் பயம், இலற்மிற்காக குடிநீலப் பன்படுத்துலது 

குலமகிமது. 

 இது க்ய கறிவுநீலக் லகாள்லது சம்ந்தான அசின் சுலலபெம் 

குலமக்கிமது 

 சுத்திகாிக்கப்பட்ை க்ய கறிவுநீல தாலங்களுக்கு பன்படுத்தும்யபாது, அது 

இட்லைப் பயன்கலரத் தபைகிமது. வனனில், சுத்திகாிக்கப்பட்ை க்ய 

கறிவுநீர் ஊட்ைச்சத்து நிலமந்ததாகும். அது தாலத்தின் லரர்ச்சிக்கு 

உதவுகிமது. 

II. கபைப்புக் கறிவுநீர் சுத்திகாிப்பு (Black Water Treatment) 

கபைப்புக் கறிவுநீர் ன்பது கறிலலமகரில் இபைந்து வலரியற்மப்படும் தண்ைீாகும். 

சுத்திகாிக்கப்பைாத கறிலலமத் தண்ைீல நீர் லடிகால்கரில் அல்யது நீயாலைகரில் 

கயப்பது ிகவும் கடுலான உைல்நயப் பிச்சலனகலர ற்படுத்தும். அதனால், 

கறிலலம நீல சாிாக லகாள்லது அலசிாகும். பதன்லான கறிவுநீர் 

லடிகாலுைன் கறிலலம நீல யநடிாக இலைக்க படிாத சூழ்நிலய உள்ர 



                                                                         நிலயான தன்லபெலை வீட்லை உபைலாக்குதல் 

40 
 

இைங்கரில் கபைப்புக் கறிவுநீலக் லகார பயா லைஜஸ்ைர் (biodigester) 

அலப்பிலனப் பன்படுத்தயாம். 

பயா லைஜஸ்ைர் ன்பது னிதக் கறிவுகலரக் லகாள்லதற்கான, சுற்பொச்சூறலுக்கு 

பாதுகாப்பான ற்பொம் பாாிப்பு யதலலில்யாத எபை அலப்பாகும். பயா 

லைஜஸ்ைர் எபை காற்மில்யா வசல்பலமலப் பன்படுத்துகிமது.  இந்த 

ைாங்கிற்குள் பாக்டீாிா வசலுத்தப்பட்டு அதன் பயாக னிதக்கறிவுகள் க்கச் 

வசய்ப்படும்.  

இந்த பயா-லைஜஸ்ைர் ைாங்கிலன ற்வகனயல சந்லதில் தாாிக்கப்பட்டு 

கிலைப்பலத லாங்கயாம் அல்யது அந்த இைத்தில் என்லமக் கட்ையாம் 

அந்த பயாலைஜஸ்ைர் ைாங்கில் இபைந்து லபைம் தண்ைீல நியத்லத 

வசம்லப்படுத்த பன்படுத்தயாம் அல்யது யலும் சுத்திகாிக்க அதலன க்ய கறிவுநீர் 

சுத்திகாிப்பு அலப்புைன் இலைக்கயாம். இந்த சுத்திகாிக்கப்பட்ை கறிலலமத் 

தண்ைீாில் தண் ஊட்ைச்சத்துக்கள் நிலமந்துள்ரன, அது தால லரர்ச்சிக்கு 

ஊக்கரிக்கும். 

 

பைம் 37: ப்ராக் கறிவுநீர்(Black water) சுத்திகாிப்பு- உிர் உட்கிகிப்பான் 

(Biodigester) 

ாற்மாக, அங்யகய கறிலலமக் கறிவுகலரக் லகார எபை வசப்டிக் ைாங்கிலனக் 

(septic tank) கட்ையாம். எபை வசப்டிக் ைாங்கின் அலப்புகள் கீயற 

லிலாிக்கப்பட்டுள்ரது. 
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பைம் 38: ப்ராக் கறிவுநீர் (Black water) சுத்திகாிப்பு - வசப்டிக் ைாங்க் 

நன்லகள்:           

 கறிலலம நீல சுத்திகாிப்பு வசய்லது ன்பது அபைகில் உள்ர நீர்நிலயகரின் 

தத்லதப் பாதுகாக்க ிகவும் அலசிானதாகும். 

 பற்மிலும் தண்ைீர் வீைாகால் தடுக்க சுத்திகாிக்கப்பட்ை கறிலலம 

தண்ைீல அந்த தரத்தில் பன்படுத்தயாம். 

 இது கறிவுநீலக் லகாள்லதில் அசுக்கு உள்ர சுலலக் குலமக்கும். 
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6. வீட்டில் லசிப்யபாாின் உைல்நயம் ற்பொம் 

நல்லாழ்வு 

அ. வீட்டின் உட்புமக் காற்மின் தம் (உட்பும காற்பொ தம்) 

I. வீட்டின் உட்பகுதி நிலமவுகள் (Interior finishes) 

உட்புமக் காற்மின் ாசுபாடுகள், சிமி சுலாச யநாய்கள் பதல் வபாி உைல்நயப் 

பிச்சிலனகள் லல பயலிதான பிச்சிலனகலர ற்படுத்தக் கூடிலல. வீட்டின் 

பகுதிகட்டுான நிலமவுகரில் பன்படுத்தப்படும், லண்ைப்பூச்சுகள் (paints), 

பாலிஷ்கள் (polishes), யற்புமப்பூச்சுகள் (coatings), லார்னிஷ்கள்(varnishes), 

ப்வபாபைட்கள் ற்பொம் கண்ைாடி வபாபைட்களுக்கான அலைப்பான்கள், ங்கள் 

ற்பொம் கண்ைாடி பத்திலகள் (woods & glass sealants),  எட்டு பயலககளுக்கான 

எட்டுபலசகள் (adhesives for plywoods), யயியனசன்கள் ற்பொம்  

அயங்காவபாபைட்கள்கள் யபான்ம பய வபாபைட்கள் ற்பொம்  சாதனங்கரில் உள்ர, 

நிலயற்ம காிக் கயலலகள் (Volatile Organic Compounds (VOC)), 

ஃபார்ால்டிலஹடுகள் (formaldehydes),ற்பொம் பிம நச்சுகள்,  குடிிபைப்பாரர்களுக்கு 

தீங்கு லிலரலிக்கக் கூடிலலாகும். இலற்மிற்கு ாற்மாக பய குலமந்த / பூஜ்ஜி 

VOC தாாிப்புகள் சந்லதில் கிலைக்கின்மன. அலற்லம பன்படுத்துலதனால், VOC 

பயாக உைல்நயத்திற்கு ற்பைக்கூடி தீங்குகலர தலிர்க்கயாம். 

வலவ்யலபொ தாாிப்புகளுக்கான அனுதிக்கப்பட்ை VOC லம்புகள் பின்னிலைப்பு 

ஆ- ல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ரன. 

நன்லகள்: 

 குலமந்த உிழ்வு (low emission) வகாண்ை வபாபைட்கரின் பன்பாடு கட்டிைக் 

குடிிபைப்பாரர்களுக்கு உைல்நய பாதிப்புகலரக் குலமக்கிமது 

 குலமந்த VOC வகாண்ை வபாபைட்கராயான உட்புமக் கட்டுான நிலமவுகள், 

குலமந்த லாசலனலக் வகாண்டிபைக்கின்மன ற்பொம் உட்புமங்கரில் 

எவ்லால ற்படுத்தும் நச்சுகள் குலிலலதக் குலமக்கின்மன. 
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II. கட்ைைத்லத ஃப்யஷ்-அவுட் (Flush-out) வசய்தல் 

உட்புமக் காற்மின் அசுத்தங்கள் ற்பொம் யநாய்லாய்ப்பட்ை கட்ைை அமிகுமி (sick 

building syndrome) ஆகிலற்பொக்கு இலைய யநடி வதாைர்பு உள்ரது. புதி 

கட்டுான வபாபைட்கள், வபாதுலாக நச்சுப்வபாபைட்கள் உிழ்லின் ிக உர்ந்த 

லிகிதத்லதக் வகாண்டுள்ரன. இத்தலக உட்பும காற்பொ ாசுபாட்டின் காைாக 

குடிிபைப்பாரர்களுக்கு ற்பைக்கூடி  உைல்நய அபாங்கலரக் குலமக்க, கட்ைைம் 

ஃப்யஷ்-அவுட்(Flush-out) வசய்ப்பை யலண்டும். ஏலிம், லார்னிஷ் யபான்ம 

உட்பும  நிலமவுகலர படித்த பிமகு flush-out  யற்வகாள்ரப்பை யலண்டும். 

கட்ைைத்லத ஃப்யஷ்-அவுட் (Flush-out) வசய்லதற்கு, அலனத்து கட்டுான பைிகளும் 

பளலலைந்து , குடிிபைப்பாரர்கள் கட்டிைத்லத ஆக்கிிக்கப்பதற்கு பன்பு சுார் 

பத்து நாட்களுக்கு அலனத்து ஜன்னல்கலரபெம் திமந்து லலத்திபைப்பதன் பயம் 

கட்டிைத்தின் உட்புமத்தில் நல்ய காற்யமாட்ைம் கிலைக்கும். இதனால் உட்புமத்தில் 

புதி கட்டுானப்வபாபைட்கரிலிலிபைந்து உிறப்பட்ை நச்சுப்வபாபைட்கள் 

வலரியற்மப்படும். 

நன்லகள்: 

 நச்சுப்வபாபைட்கள் தீலிாக உிறப்படும் காயத்தில், Building flush-out 

வசய்ப்படுலதால், உட்புமக்காற்பொ ாசுபடுலதிலிபைந்து தலிர்க்கப்படுகிமது 

ற்பொம்  உட்புமக் காற்மின் தபம் யம்படுத்தப்படுகிமது. 

ஆ. துலான வலப்பநிலய (Thermal Comfort) 

உட்பும வலப்பநிலய (Indoor temperature) ற்பொம் எப்பு ஈப்பதம் (relative humidity) 

ஆகி அரவுகள் குடிிபைப்பாரர்களுக்கு துலான வலப்பநிலயல (Thermal 

Comfort) லறங்கும் இண்டு காைிகராகும். துலான வலப்பநிலய (Thermal 

Comfort), வலவ்யலபொ காயநிலயகளுக்கு ற்ப யலபொபாடுகளுைன் 

உைப்பைக்கூடிதாகும். உைல் ஆயாக்கிம் ற்பொம் துலாக இபைப்பதற்கான 

சிமந்த உட்பும எப்பு ஈப்பதத்தின் அரவு சுார் 40-50% ஆகும்; ற்பொம் சிமந்த உட்பும 

வலப்பநிலய 26 ± 2 °C. ஆகும். 

துலான வலப்பநிலய ற்பொம் RH  அலை பய லறிகள் உள்ரன. இற்லகான 

காற்யமாட்ைம் ற்பொம் காற்மின் சுறற்சி ஆகிலல ஈப்பதத்லதக் குலமக்க ரி 

ற்பொம் சிமந்த லறிபலமகராகும். குரிர்காயத்தில் உங்கள் வீட்லை சூைாகவும், 
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யகாலைில் குரிர்ச்சிாகவும் இன்சுயயசன் (Insulation) உதவுகிமது. உட்பும 

வலப்பநிலயல பாாிப்பதில் கட்டிை யநாக்குநிலய (building orientation), நிறல் 

அலப்புகள் (Shading), ற்பொம் க்ண்ைாடிவபாபைட்கள் யபான்மலல பக்கி பங்கு 

லகிக்கின்மன. 

நன்லகள்: 

 எபை லசதிான உட்பும சூறல் குடிிபைப்பாரர்கரின் நல்லாழ்லல 

யம்படுத்துகிமது 

இ. காட்சிகள் (Views) 

இற்லக, ல்யா ன அளத்தத்லதபெம் நீக்கும் ன்பொ கூமப்படுகிமது. நிம்திான 

ற்பொம் அலதிான லாழ்க்லகச் சூறலுக்கு, வீட்டின் உட்பும ற்பொம் வலரிப்புமச் 

சூறல்களுக்கு இலைியான வதாைர்பு ிக பக்கிானதாகும். பன்படுத்தக்கூடி 

இைங்கரில், திமந்த ஜன்னல்கள் அல்யது கண்ைாடி அலைப்பான்கள் 

யபான்மலற்லம,  படிக்கப்பட்ை தல ட்ைத்திலிபைந்து 0.9 ீட்ைர் (3 அடி) பதல் 2.1 

ீட்ைர் (7 அடி) லல லடிலலக்க யலண்டும். தாலங்களுைன் கூடி 

உள்பற்மங்களும் வலரிப்புமச் சூறலய உட்புமம் வகாண்டு ல உதவும். 
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பைம் 39: உட்புமத்திலிபைந்து வதாிபெம் வலரிப்புமக்காட்சி 

நன்லகள்: 

 யபாதுான அரவு பார்ப்பதற்கு ற்ப காட்சிகலர லறங்குலது, உட்புமத்தின் 

அறகிலயபெம்  யம்படுத்துகிமது 

 இது குடிிபைப்பாரர்கரின் ன ஆயாக்கிம் ற்பொம் உைல்நயத்லத 

யம்படுத்துகிமது. 
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7.   கறிவு யயாண்ல 

அ.   கட்டிைக் கறிவு யயாண்ல (Construction Waste 

Management) 

கட்டுானத் வதாறில்துலம கறிவு அதிகாக ற்படுத்துலதாகும், யலும் இந்த 

கறிவுகள் வபாதுலாக நியத்தில் வகாட்ைப்படுகின்மன. குடிிபைப்பு கட்டுானத் 

திட்ைங்கரில் லக்கூடி லறக்கான கட்டுானக் கறிவுகரில் உலைந்த வசங்கல் 

கற்கள், இபைம்புக் கம்பிகள், உலைந்த லைல்கள், கண்ைாடி, க் கறிவுகள், வபிண்டு 

ைப்பாக்கள், சிவண்ட் லபகள், யபக்கிங் வசய்பெம் வபாபைட்கள் யபான்மலல இபைக்கும்.  

கட்டுான ற்பொம் கட்டிைத்லத உலைக்கும் கறிவுகள் (Construction and demolition 

waste) ாவும் தனித்தனிாக தம் பிாிக்கப்பட்டு, படிந்த லல கட்டுான 

தரத்தியயய ீண்டும் பன்படுத்தப்பை யலண்டும் அல்யது பலற வபாபைட்கலர 

லாங்குயலாபைக்கு லிற்பலன வசய்ப்பை யலண்டும். கட்டுானக் கறிவு யயாண்லத் 

திட்ைத்தின் யநாக்கங்கள் ாவதனில் 

 திட்ைத்தின் பயாக உபைலாக்கப்படும் கறிவுகலரக் குலமத்தல் 

 பொபன்பாடு அல்யது பொசுறற்சிக்கு அனுப்பப்படும் வபாபைட்கலர 

அதிகாித்தல் 

 நியத்தில் வகாட்ைப்படும் வபாபைட்கரின் அரலலக் குலமத்தல் 

எபை தர யயாண்லத் திட்ைத்லதபெம் (site management plan), கட்ைானக் கறிவு 

யயாண்லத் திட்ைத்லதபெம் (construction waste management plan) தாாிப்பது 

கட்டுானக் கறிவுகலரக் லகாள்லதற்கு பக்கிானலல ஆகும். கட்டுான தர 

யயாண்லத் திட்ைத்தில் வபாபைட்கலர யசித்து லலப்பதற்கான குமிப்பிைப்பட்ை 

பகுதி, பக்கிாக  சிவண்ட், ைல் யபான்ம வபாபைட்கலர யசித்து லலக்க எபை 

பைப்பட்ை இைபம், கட்டுானக் கறிலிலன யசகாித்து லலப்பதற்கான எபை 

இைபம்  இபைக்க யலண்டும். 

இபைம்புக் கம்பித் துண்டுகலர சன்யளடுகளுக்குப் பன்படுத்துலது, உலைந்த 

லைல்கலர நலைபாலதக்கு பன்படுத்துலது, உலைந்த வசங்கல் ற்பொம் 

உலைக்கப்பட்ை கட்டிைக் கறிவுகலர கட்டிைத்தில் உள்யர நிப்புலதற்கு 

பன்படுத்துலது ஆகின கட்டுான கறிவுகலர கட்டுானப் பைிில் 

பன்படுத்தக்கூடி எபைசிய லறிகராகும். கட்டுான தரத்தில் யதாண்ைப்பட்ை 
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ண்லை கட்டுானப் வபாபைராக பன்படுத்தப்பையாம், ஆனால் அது பாியசாதலன 

வசய்ப்பட்டு கட்டுானத்திற்கு ற்மதாக உள்ரதா ன உபொதி வசய்துவகாள்ர 

யலண்டும். 

நன்லகள்: 

 நியத்தில் வகாட்ைப்படும் கறிலின் அரலல குலமப்பதனால்  நியங்கள் குப்லபத் 

வதாட்டிகராக ாபொலலத தடுக்கயாம்   

 எபை கட்டுான யயாண்லத் திட்ைத்தால்  அதிகாக வபாபைட்கலர 

லாங்குலதால் ற்படும் வசயலிலனக் குலமத்து பைத்லத ிச்சப்படுத்தயாம் 

ஆ.   வீட்டுக் கறிவு யயாண்ல (House-hold Waste 

Management) 

        I. கறிலலப் பிாித்தல் 

கறிவுகலரப் பிாிப்பது ன்பது வீட்டுக் கறிவு யயாண்லின் எபை பக்கிான 

நிலயாகும். கறிவுகள் அதன் ஆம்ப நிலயியயய உயர் கறிவுகள் (காகிதம், 

பிராஸ்டிக், உயயாகங்கள், கண்ைாடி யபான்மலல) ற்பொம் ஈக் கறிவுகள் (உைவுப் 

வபாபைட்கள்) ன்பொ பிாிக்கப்பை யலண்டும். 

உயர் கறிவுகள் எபை பலற வபாபைட்கலர லாங்குபலாிைம் லிற்பலன 

வசய்ப்பையாம் அல்யது பொசுறற்சி வசய்ப்பையாம். யலும் ஈக் கறிவுகள் க்கச் 

வசய்து உாக்கப்பையாம் ற்பொம்/அல்யது உிாிாிலாபெ தாாிக்கப் 

பன்படுத்தப்பையாம். உயர் ற்பொம் ஈக் கறிவுகள் நீங்கயாக உள்ர, யபட்ைாிகள் 

ற்பொம் ின்னணுக் கறிவுகள், ின்லிரக்குகள், ற்பொம் பைத்துலக் கறிவுகள் 

ஆகிலல யதனும்  இபைப்பின் அலல தனிாக யசகாிக்கப்பட்டு அலல பலமாக 

அகற்மப்பை யலண்டும். 

நன்லகள்: 

 நியத்தில் கறிவுகள் வகாட்ைப்படுலலதக் குலமக்கும். யலும் அவ்லாபொ 

நியத்தில் வகாட்ைப்படுலதால் ண் ற்பொம் நியத்தடி நீல ாசுபடுத்துலலதபெம் 

குலமக்கும். 

 கறிவுகலர பொசுறற்சி வசய்லது லபைானத்லத உபைலாக்கும் 
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 II. காிக் கறிவு யயாண்ல (Organic waste management) 

வீட்டிலிபைந்த உபைலாகும் கறிலில் மக்குலம 60% ரிதாக க்கச் 

வசய்ப்பைக்கூடி காிக் கறிவுகராகும். க்குதல் ன்பது காி கறிவுகள் 

‘உலைக்கப்பட்டு’ ஊட்ைச்சத்துிக்க உாக ாபொலதாகும். 

க்கச் வசய்லது ன்பது யதாட்ைத்தில் எபை குறிில் வசய்ப்பையாம் அல்யது 

எபைலது வீட்டின் பால்கனி அல்யது பின்புமத்தில் எபை பாத்தித்தில் லலத்து 

வசய்ப்பையாம். உைவுக் கறிவுகலரபெம் உயர் இலயகலரபெம் ாற்மி ாற்மி நிப்பி 

இந்த கயலலல லாத்திற்கு எபைபலம நன்மாக கயந்து லிடுங்கள். இந்தக் குறி 

அல்யது பாத்திம் நிலமந்தவுைன், புதிதாக என்மில் துலங்குங்கள். 

அது க்கும்யபாது அதன் அரவு குலமபெம். இந்த க்கும் குப்லபில் அதிக ஈப்பதம் 

இல்யால் பார்த்துக் வகாள்ளுங்கள், அவ்லாபொ இபைந்தால் துர்நாற்மம் வீசும் யலும் 

யதலலின்மி பூச்சிகள் யச ஆம்பிக்கும். இந்த க்கும் வசல் நிலமலலைலதற்கு 

மக்குலம இண்டு பதல் நான்கு ாதங்கள் லல ஆகும். தாாக உள்ர க்கி 

குப்லப பார்க்க காி நிமாகவும், ண்ைின் ைத்துைனும் இபைக்கும். இந்த க்கி 

உத்லத உங்கள் யதாட்ைத்திற்குப் பன்படுத்தயாம். 

நன்லகள்: 

 நியத்தில் குப்லப வகாட்ைப்படுலலதபெம், யலும் அதன் காைாக ண் 

ற்பொம் நியத்தடி நீாில் ற்படும் ாசுபாட்லைபெம் குலமக்கும். 

 க்கி குப்லப ண்லை லரப்படுத்தும் யலும் ண்ைில் ஈப்பதத்லத 

நிலயப்படுத்த உதவும். 

 க்கி குப்லப இசான உங்கரின் யதலலலக் குலமக்கும்.  
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8. தாலத்வதாகுதி   

அ.   வீட்டின் உட்புமக் காற்பொ சுத்திகாிப்பு தாலங்கள் (உட்பும 

காற்பொ சுத்திகாிப்பு ஆலயகள்) 

உட்புமத் தாலங்கள், அறகிலய லறங்குலயதாடு ட்டுல்யால், அலல உட்புமக் 

காற்மின் தத்லதபெம் யம்படுத்துகின்மன. இதன் பயம் குடிிபைப்பாரர்கரின் 

ஆயாக்கித்லத யம்படுத்துகின்மன. இது குடிிபைப்பாரர்கரின் வசல்திமன் 

(productivity), எபைபகப்படுத்தும் திமன் (concentration),ற்பொம் பலைப்பாற்மலய 

(creativity) அதிகாிக்கிமது. யலும், ன அளத்தம் ற்பொம் யசார்வு ஆகிலற்லமக் 

குலமக்கிமது. வபாதுலாக, பன்படுத்தும் இைங்கரின் எவ்வலாபை 100 சது அடி 

கம்பர பப்பிலும் (carpet area) குலமந்தது எபை வசடிலாலது லலத்திபைப்பது 

நல்யது. உட்புமத் தாலங்கரின் பட்டிலுக்கு பின்னிலைப்பு - இ  லப் பார்க்கவும். 

நன்லகள் :      

 ஃபார்ால்டிலஹடுகள் (Formaldehydes),  வபன்சீன்கள் (benzenes) யபான்ம 

நச்சுக்கலர உமிஞ்சுலதன் பயம், தாலங்கள் வீட்டின் உட்புமக் காற்லம 

சுத்திகாிக்கின்மன. 

 தாலங்கள், குடிிபைப்பாரர்கரின் ஆற்மலய அதிகாிக்கின்மன ற்பொம் 

நயலாழ்லிற்கு துலையகாளுகின்மன.   

ஆ. சலயலமத் யதாட்ைம் (Kitchen garden) 

பறங்கள் ற்பொம் காய்கமிகலர வீட்டு லராகத்தில் ரிதாக லரர்க்கயாம். வாட்லை 

ாடி, வீட்டின் பன் ற்பொம் பின்பும இைங்கலரப் பன்படுத்தயாம். இலல தலி 

பால்கனிகள் ற்பொம் ஜன்னல் நிறற்கூலகள்  யபான்ம இலைவலரிகலரபெம் 

பன்படுத்தயாம். வசடிலர வதாட்டிகரில் லரர்க்கயாம் அல்யது யதாட்ை ண்ைில் 

யநடிாக நையாம். பலிலககலர, சலயலம அல்யது பன்பாட்டு பகுதிில் 

சிமி வகாள்கயன்கரில் லரர்க்கயாம்.  பூர்வீக காய்கமிகள், பறங்கள் ற்பொம் 

பலிலககரின் பட்டில், பின்னிலைப்பு  இ- ில் வகாடுக்கப்பட்டுள்ரது. 
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நன்லகள் : 

 காய்கமிகள் ற்பொம் பறங்கள் புதிதாகவும், ஆயாக்கிானதாகவும் 

இபைக்கும். யலும், தீங்கு லிலரலிக்கும் பூச்சிக்வகால்லிகரிலிபைந்து 

லிடுபட்ைலலாக இபைக்கும். 

 சந்லதில் இபைந்து லாங்குலதற்கு பதியாக, சலயலம யதாட்ைத்தில் 

காய்கமிகலரபெம் பறங்கலரபெம் லரர்ப்பதன் பயம்  பைத்லத ிச்சப்படுத்த 

படிபெம் 

 கூலத் யதாட்ைம் வலப்பக்காப்பு (heat insulation) லறங்குலயதாடு வீட்டின் 

உட்பும வலப்பநிலயலபெம் குலமக்கும் 

இ. பல்லுிர்த்தன்ல (Biodiversity) வபபைக்கம் 

யதாட்ைங்கள் பல்யலபொ லலகான தாலங்கள், லியங்குகள் ற்பொம் ண் 

உிாினங்கலரக் வகாண்ை இற்லகான  சூறலில் அலப்புகலரப் பிதிபலிக்க 

யலண்டும். எபை பல்லுிர் யதாட்ைத்தில் பமலலகள், பட்ைாம்பூச்சிகள் ற்பொம் பிம 

நன்ல பக்கும் பூச்சிகலர ஈர்க்கும் பல்யலபொ லலகான தாலங்கள் காைப்படும். 

எபை பமலல இல்யம் (birdhouse) அல்யது பமலல ஊட்டி (bird feeder) லலப்பது, எபை 

சிமி குரம் அல்யது பமலலக் குரம் லலத்திபைத்தல், அதிக பூர்வீக ங்கள் ற்பொம் 

புதர்கலர லரர்ப்பது, பூக்கும் ற்பொம் பறங்கலரத் தபைம் ங்கள் லரர்ப்பது, சான 

உங்களுக்கு பதியாக வீட்டில் தாாிக்கப்பட்ை உம் பன்படுத்துலது யபான்மலல 

பல்லுிர்த்தன்ல வபபைக்கத்லத உபைலாக்குலதற்கும், யம்படுத்துலதற்குான   சிய 

லறிகள் ஆகும் . பூர்வீக ற்பொம் லமட்சில தாங்கும் ங்கள் ற்பொம் புதர்கரின் 

பட்டிலய பின்னிலைப்பு இ - ில் காையாம். 

நன்லகள்: 

 பல்லுிர்த்தன்லல யம்படுத்துலதன் பயம் பமலலகள், பட்ைாம்பூச்சிகள் 

ற்பொம் யதனீக்கள் யபான்ம பய உிாினங்களுக்கு லாழ்லிைம் 

லறங்கப்படுகிமது 

 பூர்வீக தாலங்கள் குலமந்த அரவு நீலய டுத்துக் வகாள்ரக் கூடிலல, 

பாாிக்க ரிதானலல, யலும் இலல உள்ளூர் சூறலில் அலப்லப 

சநிலயப்படுத்த பங்கரிக்கும்.  

 யதாட்ைங்கள், காற்பொ ற்பொம் எலி ாசுபாட்லைக் குலமப்பயதாடு 

ட்டுல்யால், பசுல இல்ய லாபெக்கலர (green-house gases) உமிஞ்சி 

காயநிலய ாற்மத்லத (climate change) திர்த்துப் யபாாடுகின்மன. 
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9. கட்டுானத்தில் வசயலலக் குலமத்தல்: 

 ீட்கப்பட்ை வபாபைட்கலரப் பன்படுத்துதல் 

ஜன்னல்கள், கதவுகள், தூண்கள், ச் சாான்கள், தட்டு ஏடுகள் யபான்ம ற்கனயல 

உள்ர கட்டிைத்தின் வபாபைட்கலர அல்யது இடிக்கப்பட்ை கட்டிைத்தில் இபைந்து 

டுக்கப்பட்ை வபாபைட்கலரப் பன்படுத்துலது, புதி வபாபைட்களுக்கான 

யதலலலக் குலமக்கும். யலும், இக்கறிவுகள் நியத்தில் வகாட்ைப்படுலலதக் 

குலமக்கும். அத்துைன் புதி கட்டுானப் வபாபைட்கலர உபைலாக்குதல் ற்பொம் 

உற்பத்தி வசய்லதால் ற்படும் தாக்கத்லதபெம் குலமக்கும். உதாைாக, ீட்கப்பட்ை 

ஜன்னல்கள் ற்பொம் கதவுகலரப் பன்படுத்துதல், அந்தந்த பகுதிில் உள்ர 

கட்டிைத்லத உலைக்கும் எப்பந்ததார்கரிைம் (local demolition contractors) வபற்ம 

வபாபைட்கலரப் பன்படுத்துதல், யபான்மலல. 

 அலசிில்யாத லிளங்கலரத் தலிர்த்தல்  

அத்திாலசிற்ம அம்சங்கரான யற்பூச்சு (plaster), உலமபூச்சு (cladding), ற்பொம் 

ஃபால்ஸ் சீலிங் (false ceiling) யபான்மலற்லமத் தலிர்ப்பது கட்டுான வசயலலக் 

குலமக்கும்.  யலலயகள் ற்பொம் கண்ைாடி ஆகிலற்பொக்கு ஆகக்கூடி 

வசயவுகலரத் தலிர்க்க ஜன்னல்களுக்கு பதியாக ஜாலி (jaali), கம்பி லலய, அல்யது 

கிாில் அலக்கப்பையாம். தனிப்பட்ைப் பாதுகாப்பிற்கு (privacy) உைர்லதற்கு, 

அந்தப் பகுதிில் கிலைக்கக்கூடி திலகள் (Blinds) ற்பொம் இற்லக இலறகரால் 

(natural fibre) வசய்ப்பட்ை தட்டிகள் (thattis) யபான்மலல பன்படுத்தப்பையாம். 

 அந்தந்த பகுதிில் கிலைக்கும் வபாபைட்கலரப் பன்படுத்துதல்  

Indian Green Building Council (IGBC)-ன் லறிகாட்டுதல்கரின் படி, அந்த 

பகுதிியயய அல்யது அந்த திட்ைத் தரத்தில் (project site) இபைந்து 400 கி.ீ. 

தூத்திற்குள் கிலைக்கும் அல்யது தாாிக்கப்படும் வபாபைட்கள் அந்தந்தப் பகுதிில் 

கிலைக்கும் வபாபைட்கள் (locally available materials) ன்பொ அலறக்கப்படுகின்மன. 

இத்தலக வபாபைட்கலரப் பன்படுத்துலது யபாக்குலத்து வசயவுகலரக் 

குலமப்பதுைன், அதயனாடு வதாைர்புலை சுற்பொச்சுறல் தாக்கத்லதபெம் குலமக்கிமது. 
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 வீைாலலதக் குலமத்தல்(Minimise wastage) 

பலமாக திட்ைிடுதலின் பயாக, வபாபைட்கரின் லிம் குலமக்கப்பையாம். 

உதாைாக, எபை வசங்கல் சுலல கட்டும்யபாது, அலக் கல் யதலலப்பட்ைால், எபை 

பள வசங்கல்லய உலைப்பதற்கு பதியாக, அலக்கல் அல்யது உலைந்த வசங்கல் 

பன்படுத்தயாம். தலில் லைல்கள் பதிக்கும்யபாதும் இயத பலமிலன 

பின்பற்மயாம் 

 கட்டுானக் கறிலலக் குலமத்தல் 

கட்டுானக் கறிவுகலர கட்டுான தரத்தில் புதுலான லறிகரில் 

பன்படுத்தயாம். உதாைாக, உலைந்த தல லைல்கள் ற்பொம் கற்கள் 

யதாட்ைத்தில் நலைபாலதக்கு பன்படுத்தயாம். உலைந்த வசங்கல் ற்பொம் சிவண்ட் 

கறிவுகள் கட்டிைத்தில் கட்டுானத்லத நிப்புலதற்கு (earth filling) பன்படுத்தயாம், 

அயதயலலர TMT கம்பித் துண்டுகலர சன்யளடுகள் (sunshades) ற்பொம் இத 

நீட்டிக்வகாண்டிபைக்கும் அலப்புகலரக் கட்ை பன்படுத்தயாம். 

 கட்டிைத்துைன் யசர்த்து கட்ைப்படும் அலப்புகள் 

கட்டிைத்துைன் எபைங்கிலைத்து உபைலாக்கப்பட்ை அலப்புகலரக் கட்டுலது, 

உட்புமத்தில் பன்படுத்தப்படும் சாான்கலர உபைலாக்க வசய்ப்படும் வசயலலப் 

வபபைரலில் குலமக்கும்.  திண்லை ன்பது தாழ்லாத்தில் என்மிலைத்துக் 

கட்ைப்படும் அர்லதற்கான இைத்திற்கு எபை சிமந்த உதாைாகும். கட்டிைத்துைன் 

என்மிலைத்துக் கல் ற்பொம் வசங்கல் பன்படுத்திக் கட்ைப்படும் துைி லலக்கும் 

அயாாிகள் (wardrobes) ற்பொம் சலயலம அயாாிகள் (kitchen cabinets) 

வலரிில் சந்லதில் கிலைக்கும் அயாாிகலரக் காட்டிலும் நீண்ைகாயம் நீடித்து 

உலறப்பலல ஆகும். ஜன்னயபைகில் அர்லதற்கான அலப்பு  ற்பொம் படுக்லக 

யபான்ம உர்த்திக் கட்ைப்படும் அலப்பு ஆகிலல ச் சாான்களுக்கான 

ாற்மாகும். 

 வபாபைட்கலர சிமந்த பலமில் யதர்வு வசய்தல்  

தரத்தில் உள்ர சூழ்நிலயகள் ற்பொம் யதலலகலர னதில் வகாண்டு அந்த 

திட்ைத்திற்கு ிகவும் வபாபைத்தான வபாபைட்கலரத் யதர்வு வசய்பெங்கள். நன்மாக 

நிறல் உள்ர கட்டுானப் பகுதிில் அலந்துள்ர சுலர்களுக்கு லிலயபெர்ந்த 

வலப்பத் தடுப்புப் வபாபைட்கள் (insulation materials) யதலலப்பைாது. யபாயாவதர்ம் 

(Porotherm blocks) யபான்ம வபாி வதாகுதிகலரப் பன்படுத்துலது கயலலத் 

யதலலலக் குலமப்பதுைன் லிலலான கட்டுானத்லதபெம் உபொதி வசய்திடும். 
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 லடிலலப்பில் உள்ர ரில (Simplicity in design form) 

சிக்கயான லடிலலப்புகளுக்கு வபாி வலரிப்புமச் சுலர்கள் இபைக்கும், அதன் 

லிலரலாக வபாபைட்கரின் யதலலபெம் அதிகாிக்கும். அதனால், கட்டுானச் வசயவுகள் 

குமிப்பிடும்படிான அரவுக்கு அதிகாிக்கும். வசயவு-குலமந்த கட்டுானத்திற்கு 

இைத்லத ந்த லலகிலும் வீைாக்காதலாபொ எபை ரிலான லடிலலப்பு 

ிகச்சிமந்ததாகும். 

 வபாபைட்கலர குலமலாகப் பன்படுத்தும் தட்பங்கள் (Material 

efficient techniques) 

பல்யலபொ கட்டுான தட்பங்கள் வபாபைட்கலரக் குலமலாக பன்படுத்துலதாகவும், 

யலும் சிமந்த துலான வலப்பநிலயல (thermal comfort) லறங்குலதும் 

நிபபிக்கப்பட்டுள்ரது. லிப்வபாமி யபான்ம இலைவலரிபெள்ர கட்டுானம் (Rat-trap 

bond), ஃபில்யர் சியாப் (filler slab), வசங்கல் லின்ைல்கள் (brick lintels) ஆகிலல சிய 

உதாைங்கராகும். னினும், இந்த வதாறில்தட்பங்கலரப் பன்படுத்தும்யபாது 

ச்சாிக்லகாக வசல்பை யலண்டும். வனனில், அதற்குத் திமலான 

பைிாரர்கள் (skilled labour) யதலலப்படுலார்கள் அல்யது வபாபைத்தான கட்டிை 

லடிலலப்பு இபைக்க யலண்டும். 

 கட்டுானத் வதாறில்தட்பம்  

லிலயகுலமந்த ற்பொம் லிலலான கட்டுானத்லத லறங்கக்கூடி ரி கட்டுானத் 

வதாறில்தட்பங்கலரக் கண்ைமி யலண்டும். ஃவபர்யா சிவன்ட் (Ferro cement), 

லலுவூட்ைப்பட்ை வதர்ாக்யகால் யபனல்கள் (reinforced thermocol panels), ற்பொம் 

பன்கூட்டிய லடிலலக்கப்பட்ை அலப்புகள் (prefabricated structures) ஆகின 

லிலலான ற்பொம் லிலயகுலமந்த கட்டுான தட்பங்கராகும். 

 கட்டுான யயாண்ல (Construction management) 

வசயவு குலமலான கட்டுானத்லத உபொதி வசய்லதற்கு கட்டுான யயாண்ல 

ன்பது ிகவும் பக்கிான படிநிலயாகும். கட்டுானப் பைிகலர திட்ைிடுதல், 

வசயவுக் கைக்குகலரப் பாாித்தல், தக் கட்டுப்பாடு, ற்பொம் கண்காைித்தல் 

ஆகிலல பக்கி படிநிலயகள் ஆகும்.  
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 என்மிலைந்த திட்ைிைல் ற்பொம் லடிலலப்பு  

கட்ைலப்பிலன லடிலலத்தல் (structural design), பிரம்பிங் அலப்பு (plumbing 

layouts), ின்சா அலப்பு (electrical layouts), ற்பொம் நியம்சார்ந்த அம்சங்கள் 

(landscape elements) ஆகி அலனத்தும் லடிலலப்பு நிலயியயய (design stage) 

கலனிக்கப்பை யலண்டும். கட்டுானப் பைிகலர துலங்குலதற்கு பன்யப 

இலற்பொக்கான திட்ைங்களும், யதலலான எதுக்கீடும் வசய்ப்பட்ைால், ீண்டும் சாி 

வசய் யலண்டி யதலல இபைக்காது. 
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பஷன்னஷணைப்பு அ – சுலர் கட்டுஶனப் பபஶயட்கள் 

ற்யம் அதன் பண்புகரஷன் பட்டில் 

 

சுலர் 

பபஶயட்கள் 
படம் கயணல  பண்புகள்  

சுட்ட கரஷண் 

பெங்கல் 

(Fired Clay 

Bricks) 

 

 

கரஷண் 

பபஶயட்கணர 

சூணரஷல் சுட்டு 

உயலஶக்கப்படுகஷமது 

அழுத்த லலிண 

(Compressive strength):10-

30MPa; பலரஷப்பணடஶன 

அடர்த்தஷ (apparent 

density):1500-1800kg/m3; 

பலப்பக் கடத்தும் தன்ண 

(thermal conductivity): 

0.78W/mK 

சுட்ட 

வஶலயஶ 

பெங்கல் 

(Fired Hollow 

Bricks) 

  

 

கரஷண் 

பபஶயட்கணர 

சூணரஷல் சுட்டு 

உயலஶக்கப்படுகஷமது 

அழுத்த லலிண 

(Compressive strength): 

2.0-5.0 MPa; 

பலரஷப்பணடஶன அடர்த்தஷ 

(apparent density): 800-

1100kg/m3; பலப்பக் 

கடத்தும் தன்ண (thermal 

conductivity):0.78W/mK 

லபஶலஶபதர்ம் 

பெங்கல் 

(Porotherm 

Bricks) 

 
 

 

கரஷண் 

பபஶயட்கணர 

சூணரஷல் சுட்டு 

உயலஶக்கப்படுகஷமது

  

அழுத்த லலிண 

(Compressive strength): 3.5 

MPa; பலரஷப்பணடஶன 

அடர்த்தஷ (apparent density): 

750 kg/m3; பலப்பத் தடுப்பு 

(thermal insulation): 

0.6W/(m2K) 
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பதர்லஶ 

பெங்கல் 

(Thermo 

Bricks) 

 

 

கரஷண் 

பபஶயட்கணர 

சூணரஷல் சுட்டு 

உயலஶக்கப்படுகஷமது 

லலும் 

இணடபலரஷகள் 

பலப்பம் கடத்தஶத 

பபஶயள் பகஶண்டு 

நஷப்பப்படுகஷமது  

அழுத்த லலிண 

(Compressive strength): 3.5 

MPa; பலரஷப்பணடஶன 

அடர்த்தஷ (apparent density): 

800 kg/m3; பலப்பத் தடுப்பு 

(thermal insulation):  

ெஶம்பல் 

பெங்கல் (Fly 

Ash Bricks) 

 

ெஶம்பல், சுண்ைஶம்பு, 

கயப்புப் பபஶயட்கள் 

(கெடுக் கயணலகள் 

ற்யம் தஶதுக் 

கயணலகள்) ற்யம் 

ஜஷப்ெம் 

அழுத்த லலிண: 

(Compressive 

strength):  7.5-20MPa; 

பலரஷப்பணடஶன அடர்த்தஷ 

(apparent density): 

1500kg/m3 

தஷட கஶன்கஷஶஸட் 

ப்ரஶக்குகள் 

(Solid 

Concrete 

Blocks) 
 

ெஷபண்ட், ைல், 

ற்யம் கற்கரஷல் 

இயந்து 

உயலஶக்கப்படுகஷமது 

உர் கட்டணப்பு தஷமன் 

(high structural capacity), 

தஸப்பஷடிக்கஶத் தன்ண, 

பன்படுத்துலது எரஷது 

லபஶன்மணல. 

வஶலயஶ 

ெஷபன்டு 

ப்ரஶக்குகள் 

(Hollow 

Cement 

Blocks) 

 

 

 

ெஷபண்ட், ைல், 

ற்யம் கற்கரஷல் 

இயந்து 

உயலஶக்கப்படுகஷமது 

அழுத்த லலிண 

(Compressive 

strength):  3.5 to 15 MPa; 

துணரஷன்-லஷகஷதம் (Hole-

rate): 35% – 50%; 

பலரஷப்பணடஶன அடர்த்தஷ 

(apparent density): 1300 – 

1700 kg/m3; பலப்பக் 

கடத்தும் தன்ண (thermal 

conductivity):0.26 W/(m*K) 
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கஶற்லமட்டப்ப

ட்ட கஶன்கஷஶஸட் 

ப்ரஶக்குகள் 

(Aerated 

Concrete 

Blocks) 

 

 

 

 

 

இந்த தண் 

துலஶங்கள் 

பகஶண்ட கஶன்கஷஶஸட் 

ஆனது கஶற்ய 

உயலஶக்குலதன் (gas 

forming) பயம் 

ற்யம் 

அணக்கப்பட்ட 

ெஷலிக்லகட் 

பபஶயட்கள், 

சுண்ைஶம்பு, 

அலுஷனஷத் 

துகள்கள் ற்யம் 

தண்ைஸர் 

ஆகஷலற்ணம 

ஆட்லடஶகஷலரவ் 

(autoclave) 

பெய்லதன் பயம் 

தஶஶஷக்கப்படுகஷமது.  

700 கஷலடின் அழுத்த 

லலிண (Compressive 

strength):  4.2-5.0MPa; 

பலப்பக் கடத்தும் தன்ண 

(thermal conductivity):0.1 0-

0.16W/(m.K) 

இற்ணகஶ

ன கல் 

 

 

கற்கள் அல்யது 

பஶணமஷன் உணடத்த 

துண்டுகள்  

பபஶயலக்கு ஏற்ம லலிண 

ற்யம் பலப்பப் பண்புகள் 

லலுவூட்டப் 

பட்ட 

பதர்க்லகஶல் 

லபனல் 

(Reinforced 

Thermocol 

Panel) 

 

 

 

 

இண்டு 

பக்கங்கரஷலும் 

ெஷபண்ட் கயணலகள் 

பகஶண்டு பூெப்பட்ட, 

இயம்பு லணய 

பகஶண்ட 

பஶலிஸ்ணடஶஸன் 

பயணககள் 

அடர்த்தஷ (Density): 100 – 

110 kg/m3; பலப்பக் 

கடத்தும் தன்ண (thermal 

conductivity):0.9 W/m2K 
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ஜஷப்ெம் 

பயணக 

(Gypsum 

Board)  / 

தடுப்புப் 

பயணக 

(Partition 

Board) 

 

 

கட்டுஶன ஜஷப்ெம், 

லபப்பர் பயணககள், 

கண்ைஶடி இணறகள் 

ற்யம் தண்ைஸர் 

பலரஷப்பணடஶன அடர்த்தஷ 

(apparent density): 600 -

1000 kg/m3; பலப்பக் 

கடத்தும் தன்ண (thermal 

conductivity):0.2-0.25 

W/(m*K) 
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பஷன்னஷணைப்பு (ஆ) – குணமலஶக  

பலரஷலற்மக்கூடி பபஶயட்கள் (Low Emitting 

Materials)  

அ.   பபஷண்டுகள் ற்யம் லற்பூச்சுகள் (Paints and Coatings) 

பபஷண்டுகள் ற்யம் லற்பூச்சுகள் (ப்ணர்கள் உள்பட) கஸலற குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ர 

லம்புகலக்கு ஏற்ப VOC (volatile organic compounds - நஷணயற்ம கனஷ 

லெர்ங்கள்) இல்யஶல் அல்யது குணமலஶன VOC பகஶண்டதஶக இயக்க லலண்டும். 

S. No. 

ல.எண் 

Product Type 

தஶஶஷப்பு லணக 

VOC Limit 

(g / L minus Water) 

VOC லம்பு 

(g / L தண்ைஸஶஷன்மஷ) 

1 உட்பும ெஶன லற்பூச்சு / ப்ணர்  

(Interior Flat Coating / Primer) 

50 

2 உட்பும ெற்ம  லற்பூச்சு / ப்ணர்  

(Interior non-Flat Coating / Primer)  

150 

3 அஶஷப்புத்-தடுப்பு / துயத் தடுப்பு பபஷண்ட்  

(Anti-Corrosive / Anti Rust paint)  

250 

4 கஷரஷர் உட் ஃபஷனஷஷ்: யஶக்கர்  

(Clear wood finish: Lacquer) 

550 

5 கஷரஷர் உட் ஃபஷனஷஷ்: ெஶன்டிங் ெஸயர்  

(Clear wood finish : Sanding Sealer) 

350 

6 கஷரஷர் உட் ஃபஷனஷஷ்: லஶர்னஷஷ்  

(Clear wood finish : Varnish) 

350 

7 கஷரஷர் பஷளஷங் யஶக்கர் (Clear Brushing Lacquer ) 680 

8 தணப் பூச்சு (Floor coatings ) 100 

9 ெஸயர்கள் ற்யம் அடிப்பூச்சு   

(Sealers and Under-coaters) 

200 

10 பளல்யஶக்: பதரஷலஶனது (Shellac: Clear) 730 
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11 பளல்யஶக்: நஷமம் லெர்க்கப்பட்டது  

(Shellac: Pigmented) 

550 

12 ஸ்படஷன் (Stain) 250 

13 கஶன்கஷஶஸட் நஸஶற்யம் கயணலகள்  

(Concrete curing compounds)  

350 

14 ஜப்பஶன்ஸ் / லபஶலி லநர்த்தஷ தயம் பூச்சுகள்  

(Japans / Faux finishing coatings) 

350 

15 லக்னணெட் ெஷபண்ட் லற்பூச்சு  

(Magnesite cement coatings) 

450 

16 நஷமம் லெர்க்கப்பட்ட யஶக்கர் (Pigmented lacquer) 550 

17 தண்ைஸஶஷலியந்து பஶதுகஶக்கும்  ெஸயர்கள்  

(Water proofing sealers)  

250 

18 தண்ைஸஶஷலியந்து பஶதுகஶக்கும் கஶன்கஷஶஸட் / 

கட்டுஶன ெஸயர்கள்  

(Water proofing concrete / masonry sealers) 

400 

19 ப் பஶதுகஶப்பு பபஶயட்கள் (Wood preservatives) 350 

20 லயஶ ெஶலிட் லகஶட்டிங் (Low solid coatings) 120* 

 * லயஶ ெஶலிட் லகஶட்டிங்கஷற்கஶன VOC நஷணயகள் தண்ைஸர் உள்பட ய 

லிட்டர் பபஶயலக்கு எத்தணன கஷஶம் VOC என்ம அரலஷல் 

கைக்கஷடப்படுகஷமது  
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ஆ.  கட்டுஶன இெஶனங்கள் (Construction Chemicals) 

கட்டுஶன இெஶனங்கரஶன பணெகள் (adhesives) ற்யம் ெஸபயண்டுகள் (sealants) 

கஸலற குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ர VOC லம்புகலக்குள் இயக்க லலண்டும். 

 

ல. எண். 

 

பணெ (Adhesive) 

VOC 

(g/L) 

 (I) கட்டிடக்கணயப் பன்பஶடுகள் 

1 கம்பர லபட் பணெகள் (Carpet pad adhesives) 50 

2 பெஶஷக் ணடல் பணெகள் (Ceramic tile adhesives) 65 

3 உயர்ந்த சுலர் ற்யம் லபனல் பணெகள்  

(Dry wall and panel adhesives) 

50 

4 பய-பன்பஶட்டு கட்டுஶன பணெகள்  

(Multi-purpose construction adhesives) 

70 

5 ப்பர் தணப் பணெகள் (Rubber flooring adhesives) 60 

6 கட்டணப்பு பயகூட்டல் பணெகள் (Structural glazing adhesives) 100 

7 ெப்-ஃப்லரஶர் பணெகள் (Subfloor adhesives) 50 

8 VCT ற்யம் ஆஸ்பஶல்ட் ணடல் பணெகள்  

(VCT and asphalt tile adhesives)  

50 

9 உட்பும கம்பரப் பணெகள் (Indoor carpet adhesives) 50 

10 த் தணப் பணெகள் (Wood flooring adhesives) 100 

(II) குமஷப்பஷட்ட பன்பஶட்டிற்கஶன பணெ (Adhesive Substrate Specific Applications) 

1 ஃணபபர் கஷரஶசுக்கஶன பணெகள் (Adhesives for fibreglass) 80 

2 உலயஶகத்தஷற்கஶன பணெகள் (Adhesives for metal) 30 

3 பஷரஶஸ்டிக் பஞ்சுக்கஶன பணெகள் (Adhesives for plastic foams) 50 

4 தண் துலஶம் பகஶண்ட பபஶயலக்கஶன பணெகள்  

(Adhesives for porous material) 

50 

5 த்தஷற்கஶன பணெகள் (Adhesives for wood) 30 

6 PVC பலல்டிங் (PVC welding) 510 

7 டஶப் & ட்ஶஷம் பணெ (Top & trim adhesive) 250 

8 ெஷமப்புப் பன்பஶட்டிற்கஶன பதஶடர்புப் பணெ  

(Special purpose contact adhesive)  

250 

9 பதஶடர்புப் பணெகள் (Contact adhesives) 250  
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(III) ெஸபயன்டுகள் (Sealants) 

1 கட்டிடக்கணய (Architectural) 250 

2 ெவ்வு அல்யஶத லற்கூண (Non membrane roof) 300 

3 ெஶணயப்பைஷ (Roadway) 250 

4 ற்மணல  420 
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இ. இத பபஶயட்கள்  

கயப்பு ம் (Composite wood) ற்யம் லஷலெஶ-நஶர்ப் பபஶயட்கள் யூஶஷஶ 

ஃபஶர்ஶல்டிணவட்  பணெகள் (urea formaldehyde resins) லெர்க்கப்பட்டதஶக 

இயக்கக்கூடஶது. ஜஷப்ெம் ெஸலிங், கம்பரங்கள், ப் பபஶயட்கள் ஆகஷ தஶஶஷப்புகள் 

ற்யம் பபஶயட்கலக்கு இயக்க லலண்டி TVOCக்கள், ஃபஶர்ஶல்டிணவட் ற்யம் 

பஶத்த ஆல்டிணவட்கரஷன் (total aldehydes) பஶஷந்துணக்கப்பட்ட அதஷகபட்ெ லம்பு 

கஸலற பகஶடுக்கப்பட்டுள்ரது. 

 

இெஶனப் பபஶயள்  பலரஷஷடும் லம்புகள்  

TVOC 0.5 mg/m3 

ஃபஶர்ஶல்டிணவட் 50 ய பஷல்லினஷல் இயக்கலலண்டி பஶகங்கள் (ppb) 

பஶத்த ஆல்டிணவட்  100 ppb 
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பஷன்னஷணைப்பு இ– பெடிகரஷன் பட்டில்  

அ. உட்புமம் லரர்க்கும் பெடிகள் (Indoor Plants) 

ல.எ

ண் பபஶதுப் பபர்  அமஷலஷல் பபர்  

1 ஆப்பஷஶஷக்க லபயட்  
பெஷன்ட்லபஶலிஶ அனந்தஶ   

(Saintpaulia ionantha) 

2 கஶற்யச் பெடி தஷயஶன்ெஷஶ எஸ்பஷபஷ. (Tillandsia spp.) 

3 கற்மஶணற 
ஆலயஶ பஶர்லபடின்ெஷஸ் ஷல்யர்  

(Aloe barbadensis miller) 

4 அந்தூஶஷம் / லஶல் யர்  
அந்தூஶஷம் ஆன்ட்டிஶஷஶனம்  

(Anthurium Andraeanum) 

5 அலலிஶ ஷங்  
பஶலிணெஶஸ் ஃப்யட்டிலகஶழஶ  

(Polyscias Fruticosa) 

6 கபகுப் பணன டீப்ெஷஸ் லியூட்பென்ஸ் (Dypsis lutescens) 

7 ஆலஶபவட்  
ெஷங்லகஶனஷம் லபஶலடஶஃணபயம்  

(Syngonium podophyll) 

8 தண்ைஸர் லஷட்டஶன்  
ஆஸ்பஶகஸ் படன்ெஷஃப்லரஶஸ் ஸ்ப்பஞ்ெஶஷ  

(Asparagus densiflorus sprengeri) 

9 பஷயளஷங் ப்லஶம்பயஷட்  
நஷயூஶபஜலிஶ லகணயனஷ   

(Neoregelia Carolinae) 

10 பஶஸ்டன் ஃபபர்ன் 
பநஃப்லஶபயபஷஸ் எக்ழஶல்டஶடஶ   

(Nephrolepis exaltata) 

11 புத்த லதலதஶய  
லபஶலடஶகஶர்பஸ் லக்லஶஃபஷல்யஸ்  

(Podocarpus macrophyllus) 

12 ணெனஸஸ் எலர்கஷஶஸன்  ஆக்லயஶனஸஶ எஸ்.பஷ.பஷ (Aglaonema spp.) 

13 கஶர்ன்ஸ்டஶக் பெடி  ட்ெஸனஶ ஃப்ஶக்பன்ஸ் (Dracaena fragrans) 

14 டிஶகன் ம்  ட்ெஸனஶ ஶர்கஷனஶட்டஶ (Dracaena marginata) 

15 எர்த் ஸ்டஶர்  க்ஶஷப்தஶன்தஸ் எஸ்.பஷ.பஷ. (Cryptanthus spp.) 

16 இங்கஷலிஷ் ஐலஷ  பவடிஶ பவலிக்ஸ் (Hedera helix) 
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17 

 
ஃப்லரஷங் ஸ்லஶர்டு பெடி  

லஷணவஶ ஸ்ப்பயன்டன்ஸ் 

(Vriesea Splendens) 

18 ஃப்லரஷங் டஶர்ச்  
பஷல்பபர்ஜஷஶ பஷஶஷடஶலிஸ் 

(Billbergia Pyramidalis) 

19 ஃபஶக்ஸ்படஷல் ஃபபர்ன்  
ஆஸ்பஶகஸ் படனஷெஷஃப்லரஶஸ் பஷர்வ   

(Asparagus Densiflorus Meyersii) 

20 பகர்பபஶ படய்வ பஜபஷஶ ஜஶஷலழஶனஷ (Gebera jamesonii) 

21 
லகஶல்டன் லபஶத்லதஶஸ் / 

ைஷச் பெடி எப்பஷப்ஶஸம்னம் ஆபம் (Epipremnum aureum) 

22 
வஶர்ட் லீஃப்  

ஃபஷரஶன்படன்ட்ஶன்  

ஃபஷரபடன்ட்ஶன் பவடிஶபழம்  

(Philodendron hederaceum)  

23 ஜஶபனட் க்பய்க்  
ட்ஶக்லகனஶ படர்பன்ெஷஸ்  

(Dracaena deremensis) 

24 பகன்டிஶ பணன  
வஶலஷஶ ஃபஶர்ஸ்டர்னஷஶ  

(Howea forsteriana) 

25 பபண் பணன ஶப்பஷஸ் எக்பழல்ெஶ  (Rhapis excelsa) 

26 தஸக்குச்ெஷச் பெடி  
ஆக்ஷஶ லகலஶபெபஶயஶ  

(Aechmea gamosepala) 

27 ஶட்டில்டு இம்லப  
ஃபஷரபடன்ட்ஶன் இம்லப  

(Philondendron Imbe) 

28 பெவ்லந்தஷ 
க்ணழஶன்தம் எஸ்.பஷ.பஷ   

(Chrysanthemum spp.) 

29 பீஸ் லில்லி  
ஸ்பஶத்தஷஃணபயம் லபலிவ   

(Spathiphyllum wallisii) 

30 பர்ப்பஷல் வஶர்ட்ஸ்  
ட்ஶடபழன்டிஶ லபலிடஶ   

(Tradescantia pallida) 

31 பர்ப்பஷல் லஶஃபல்  
பவஷகஷஶஃபஷஸ் ஆல்டர்லனடஶ  

(Hemigraphis alternata) 

32 பஷக்ஷ ஈச்ெம் பணன  ஃபீனஷக்ஸ் லஶபபலினஷ  (Phoenix roebelenii) 

33 க்வீன்ஸ்யஶண்டு குணட  
பளஃபபல்ஶ ஆக்டிலனஶஃணபயஶ   

(Schefflera actinophylla) 

34 ப்பர் பெடி  ஃபஷக்கஸ் எயஶஸ்டிக்கஶ (Ficus elastica) 
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35 ஸ்கஶர்பயட் ஸ்டஶர் 
குஸ்ஶனஷஶ லிங்குல்டஶ  

(Guzmania lingulata) 

36 பஶம்புச் பெடி 
ெஶன்ழலஷஶஷஶ ட்ஶஷஃபஶவஶட்டஶ  

(Sansevieria trifasciata) 

37 ெஶங் ஆஃப் இந்தஷஶ  
ட்ஶக்லகனஶ ஶஷஃப்பரக்ழஶ  

(Dracaena reflexa) 

38 ஸ்ணபடர் பெடி 
க்லரஶலஶஃணபட்டம் லகஶலஶெம்  

(Chlorophytum comosum) 

39 
ஸ்பஷலிட் லீஃப்  

ஃபஷரஶபடன்ட்ஶன்  

ஃபஷரபடன்ட்ஶன் ழஶன்டு  

(Philondendron xanadu) 

40 ணட பெடி  
கஶர்டிலின் ஃப்யடிலகஶழஶ  

(Cordyline fruticosa) 

41 
பலல்பலட் லீஃப்  

ஃபஷரஶபடன்ட்ஶன்  

ஃபஷரபடன்ட்ஶன் ஷக்கஶன்ஸ்  

(Philondendron Micans) 

42 பழுகு இணயச் பெடி  லவஶஶ கஶர்லனஶழஶ (Hoya carnosa) 

43 வீப்பஷங் ஃபஷக் பெடி ஃபஷக்கஸ் பபன்ஜஷனஶ (Ficus benjamina)  
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ஆ. கஶய்கமஷகள் ற்யம் பறங்கள் 

I. கஶய்கமஷகள்  

ல. 

எ

ண் பபஶதுப் பபர்  அமஷலஷல் பபர்  

 ல.

எ

ண் 

பபஶதுப் 

பபர்  அமஷலஷல் பபர்  

1 

ஆப்பஷள் லகஶர்ட் / 

டின்டஶ  

ப்ஶெஷடியல்யஸ் 

ஃபஷஸ்டுலயஶெஸ் 

(Praecitrullus fistulosus) 

 

24 எலுஷச்ணெ 

ெஷட்ஸ் லின்  

(Citrus limon) 

2 பலள்ணரப் பூெைஷ  

பபனஷகஶழஶ வஷஸ்பஷடஶ 

(Benincasa hispida) 

 

25 பயட்யூஸ் 

லயக்டுழஶ ெட்ணடலஶ 

(Lactuca sativa) 

3 லஶணற  

பழஶ எஸ்.பஷ.பஷ.  

(Musa spp.) 

 

26 பெௌபெௌ 

பெக்கஷம் எட்யூல் 

(Sechium edule) 

4 அலண  

ஃலபவலஶயஸ் 

லல்கஶஶஷஸ்  

(Phaseolus vulgaris) 

 

27 
பலண்ணடக்

கஶய் 

குக்குஷஸ் பலயஶ 

(Cucumis melo) 

5 பீட்யட்  

பீட்டஶ லல்கஶஶஷஸ்  

(Beta vulgaris) 

 

28 பலங்கஶம் 

அல்லிம் பெப்பஶ  

(Allium cepa) 

6 பஶகற்கஶய்  

எல். லஶலஶர்டிக்கஶ 

ெஶன்டிஶ  

(L. Momordicacharantia) 

 

29 பட்டஶைஷ 

ணபெம் ெட்ணடலம்  

(Pisum sativum) 

7 சுணக்கஶய்  

யஶபகனஶஶஷஶ ெஷஶஶஷஶ 

(Lagenariasiceraria) 

 

30 பயலல் 

ட்ஶஷலகஶெஶன்தஸ் டிலஶகஶ 

(Trichosanthes dioica) 

8 கத்தஶஷக்கஶய்  

பெஶயஶனம் 

பலயஶஞ்பஜனஶ 

(Solanummelongena) 

 

31 
உயணரக்கஷற

ங்கு 

பெஶயஶனம் டியூபலஶபெம் 

(Solanum tuberosum) 

9 ப்லஶக்லகஶலி  

ப்லவஶ ஆலிஶவஶ 

லலர். இட்டஶலிகஶ 

(Brassica oleracea var. 

italica) 

 

32 

பட்ணடலகஶ

ஸ்  

ப்லவஶ ஆலிஶவஶ 

லலர். லகப்பஷட்டஶடஶ   

(Brassica oleracea var. 

capitata) 

10 பங்கஷக்கஶய் 

குக்குர்பஷட்டஶ பபப்லபஶ 

(Cucurbita pepo)  

 

33 பள்ரங்கஷ 

ஶஃபபனஸ் ெஶடிலஸ் 

(Raphanus sativus) 

11 குணட ஷரகஶய்  

லகப்ெஷக்கம் ஆனம்  

(Capsicum annuum) 

 

34 பீர்க்கங்கஶய் 

லூஃபஶ ஆக்டஶங்குயஶ  

(Luffa acutangula) 
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12 லகட்  

டஶக்கர் லகலஶட்டஶ   

(Daucus carota) 

 

35 கஶஶைஷ 

லஷக்னஶ அங்குய்கு 

யஶட்டஶ எஸ்.எஸ்.பஷ.  

(Vigna unguiculata ssp.) 

13 கஶலிஃபஷரலர்  

ப்லவகஶஆலிஶவஶ 

(Brassica oleracea) 

 

36 புடயங்கஶய் 

ட்ணலகஶெஶன்தஸ் 

குக்குபஶஷனஶ 

(Trichosanthes cucumerina) 

14 பெயஶஷ 

ஏப்பஷம் 

க்ஶலலஶபயன்ஸ் 

(Apium graveolens) 

 

37 பஶயக்கஸண 

ஸ்ணபனஶெஷஶ ஆலிஶவஶ 

(Spinacia oleracea) 

15 பச்ணெ ஷரகஶய் 

லகப்வக்கம் 

ஃப்யபடன்ெஸ் 

(Capsicum frutescens) 

 

38 
பலங்கஶத்

தஶள் 

ஆலும் பெப்பஶ  

(Aaluum cepa) 

16 பகஶத்தலங்கஶய்  

ணெஶப்ெஷஸ் 

படட்ஶலகஶலனஶ 

லயஶபஶ (Cyamopsis 

tetragonoloba) 

 

39 
ெர்க்கணலள்

ரஷ கஷறங்கு 

இப்லபஶஷஶ படஶடஸ்  

(Ipomoea batatas) 

17 லெஶரம் 

வஶ லய்ஸ்  

(Zea mays) 

 

40 
லள்ரஷக் 

கஷறங்கு 

லனஷவஶட் எஸ்குபயண்டஶ  

(Manihot esculenta)  

18 பலள்ரஶஷ  

குக்குஷஸ் ெட்ணடலஸ் 

(Cucumis sativus) 

 

41 
லெப்பங் 

கஷறங்கு 

லகஶயலகவஶ 

எஸ்குபயண்டஶ   

(Colocasia esculenta) 

19 பயங்ணக  

பஶஶஷங்கஶ ஆலிஃபபஶ 

(Moringa oleifera) 

 

42 தக்கஶரஷ 

ணயக்லகஶ பபர்வகஶன் 

எஸ்குபயண்டம் 

(Lycopersicon esculentum)  

20 லெணனக் கஷறங்கு  

அஶர்ஃலபயஸ் 

லபனஷஃலபஶலிஸ் 

(Amorphophallus 

paeoniifolius) 

 

43 தல்லகஶல் 

ப்லவஶ ஶபஶ  (Brassica 

rapa) 

21 பூண்டு  

அல்லிம் ெட்ணடலம் 

(Allium sativum)  

 

44 பஷண்ணட 

ெஷெஸ் க்லஶட்ஶகுயஶஶஷஸ் 

(Cissus quadrangularis) 

22 அலணக்கஶய்  

லயப்லயப் பர்புஶஷஸ் 

(Lablab purpureus)  

 

45 
இஶெலள்ரஷக் 

கஷறங்கு 

ணடஶஸ்லகஶஶஷஶஅயஶட்

டஶ (Dioscorea alata)  

23 லகஶணலக்கஶய்  

லகஶவனஷஶ கஷஶன்டிஸ் 

(Coccinia grandis) 
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II. பறங்கள்  

ல.

எ

ண் பபஶதுப் பபர்  அமஷலஷல் பபர்  

 ல.

எ

ண் 

பபஶதுப் 

பபர்  அமஷலஷல் பபர்  

1 ஆப்பஷள் 

லயஸ் படஶஸ்டிகஶ  

(Malus domestica) 

 

21 ஶம்பறம்  

லக்னஷஃபபஶ இன்டிக்கஶ 

(Mangifera indica) 

2 ஏப்ஶஷக்கஶட் 

ப்யனஸ் ஆர்பனஷஶக்கஶ  

(Prunus armeniaca) 

 

22 ங்குஸ்தஶன் 

ெஶர்வனஷஶ ங்சுஸ்டஶனஶ 

(Garcinia mangostana)  

3 அலக்கஶலடஶ 

பபர்வஶ அபஶஷக்கஶனஶ  

(Persea americana)  

 

23 ெஶத்துக்குடி 

ெஷட்ஸ் லிஷட்டஶ  

(Citrus limetta)  

4 லஶணற 

ஷயூழஶ எஸ்.பஷ.பஷ  

(Musa spp.) 

 

24 கஷர்ைஷ 

குக்கும்ஷஸ் பலயஶ  

(Cucumis melo) 

5 பந்தஷஶஷ 

அனக்கஶர்டிம் 

ஆக்ெஷபடன்டல்  

(Anacardium occidentale) 

 

25 ஆஞ்சு 

ெஷட்ஸ் எக்ஸ் ணெனன்ெஷஸ்   

(Citrus X sinensis) 

6 பெர்ஶஷ 

ப்யனஸ் ஏலஷம்  

(Prunus avium)  

 

26 பப்பஶரஷ 

கஶஶஷழஶ பப்பஶஶ  

(Carica papaya)  

7 ெஸத்தஶப்பறம்  

அலனஶனஶ 

பட்டிகுலரட்டஶ   

(Annona reticulata) 

 

27 லபளன் பறம் 

லபவஃப்லரஶஶ எடுலிஸ் 

(Passiflora edulis) 

8 அத்தஷப்பறம் 

ஃபஷக்கஸ் லகஶஷக்கஶ  

(Ficus carica) 

 

28 குறஷப்லபஶஷ 

ப்யனஸ் பபஶஷவகஶ   

(Prunus persica) 

9 பப்ரஷஶஸ் 

ெஷட்ஸ் எக்ஸ் பஶடீவ 

(Citrus × paradisi) 

 

29 லபஶஷக்கஶய் 

ணபஸ் கஶம்யுனஷஸ்   

(Pyrus communis) 

10 தஷஶட்ணெ 

ணலட்டஸ் ணலனஷஃபபஶ  

(Vitis vinifera) 

 

30 
அன்னஶச்ெஷ 

பறம் 

அனஶனஶஸ் கஶலஶெஸ்  

(Ananas comosus) 

11 பகஶய்ஶ 

வடிம் குஶலஶ  

(Psidium guajava) 

 

31 பஷரம்ஸ் 

ப்யனஸ் ெப் ப்யனஸ்  

(Prunus subg. Prunus) 

12 பயஶம்பறம் 

குக்குஷஸ் பலயஶ எல். 

(Cucumismelo L.) 

 

32 ஶதுணர 

புனஷவஶ க்ஶனஶடம்   

(Punica granatum) 

13 பநல்லிக்கஶய் 

ஃணபயஶந்தஸ் 

எம்பபலிக்கஶ  
 

33 ெப்லபஶட்டஶ னஷல்கஶஶ ழலபஶடஶ   
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(Phyllanthus emblica) (Manilkara zapota) 

14 இயந்ணத  

வவபஸ் ஶஷட்டிஶனஶ 

(Ziziphus mauritiana) 

 

34 
நட்ெத்தஷப் 

பறம் 

அலலலஶ லகம்லபஶயஶ   

(Averrhoa carambola) 

15 

ஃபஶல்ழஶ 

பறங்கள்  

க்யலஷஶ அவஶட்டிக்கஶ 

(Grewia asiatica) 

 

35 ஸ்ட்ஶபபர்ஶஷ 

ெஷட்ஸ் எக்ஸ் ணெனன்ெஷஸ் 

(Fragaria × ananassa) 

16 பயஶப்பறம்  

அர்லடஶலகர்பஸ் 

பவட்டிலஶஃணபயஸ் 

(Artocarpus 

heterophyllus)  

 

36 தங்கு 

பஶல்ணஶ பஶம்  

(Palmyra palm) 

17 நஶலல் பறம்  

ெஷெஷவம் கபணன  

(Syzygium cumini) 

 

37 புரஷம்பறம் 

டஶஶஷன்டஸ் இன்டிக்கஶ   

(Tamarindus indica) 

18 கஷலஷ 

ஆக்டினஷடிஶ 

டிலிளஷலஶெஶ  

(Actinidia deliciosa)  

 

38 

கயஶ 

ஆஞ்சு  

ெஷட்ஜ் பட்டிக்குலரட்டஶ   

(Citrus reticulata) 

19 யஶங்கன் பறம் 

லயன்வம் லபெஷட்டிக்கம்  

(Lansium parasiticum) 

 

39 தர்பூெைஷ 

ெஷட்யள்ரஸ் லயலனடஸ் 

(Citrullus lanatus) 

20 லீச்ெஷ 

லிட்ெஷ ெஷபனன்ெஷஸ்  

(Litchi chinensis) 

 

40 லஷரஶம்பறம் 

லிலஶனஷஶ அவடிெஷஶ 

(Limonia acidissima) 
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இ.   பலிணககள் ற்யம் கஸணகள் 

I. I. பலிணககள்                           II. கஸணகள் 

ல.

எ

ண் பபஶதுப் பபர்  அமஷலஷல் பபர்  

 ல.

எ

ண் 

பபஶதுப் 

பபர்  அமஷலஷல் பபர்  

 

1 

அஸ்லகந்தஶ 

(Aswagandha) 

லஷத்தஶனஷஶ 

லெஶம்னஷஃபபஶ  

(Withania somnifera) 

 

1 அகத்தஷக்கஸண  

பெஸ்லனஷஶ 

க்ஶன்டிஃப்லரஶஶ 

(Sesbania grandiflora)  

2 
பஷஶஷஞ்ெஷ இணய 

(Bay Leaves) 

யஶஸ் லநஶபஷலிஸ்  

(Laurus nobilis) 

 
2 அணக்கஸண  

அஶந்தஸ் ஏஶஷடிஸ் 

(Amaranthus aritis) 

3 பலற்மஷணய 
ணபப்பர் பீட்டில்  

(Piper betel) 

 
3 புரஷச்ெக் கஸண  

ணவபஷஸ்கஸ் லகனபஷஸ்  

(Hibiscus cannabinus) 

4 ைத்தக்கஶரஷ 
பெஶயஶனம் ணநக்ம்  

(Solanum nigrum)  

 
4 

கல்ஶை 

பயங்ணக  

எஶஷத்ஶஷஶ லலஶஷலகட்டஶ 

(Erythrina variegata) 

5 ஷரகு 
ணபப்பர் ணநக்ம்  

(Piper nigrum) 

 
5 

கஶஷெயஶங் 

கண்ைஷ  

எக்லிப்டஶ ப்லஶஸ்ட்லட்  

(Eclipta prostrate)  

6 லல்யஶண 
லபக்லகஶபஶ லஶலனஶஷ 

(Bacopa monnieri) 

 
6 

பகஶடிப் 

பெணய  

லபபெல்யஶ ஆல்பஶ  

(Basella alba)  

7 ஒம் 
ட்ஶக்கஷஸ்பபர்ம் ஆபய் 

(Trachyspermum ammi) 

 
7 

குப்ணபக் 

கஸண  

அஶந்தஸ் லஷஶஷடிஸ்   

(Amaranthus viridis) 

8 
ெஷட்லஶநல்யஶ 

புல் 

ணெப்லபஶலஶகன் நஶர்டஸ்  

(Cympobogan nardus) 

 

8 
படக்கத்தஶன் 

கஸண  

கஶர்டிலஶஸ்பபர்ம் 

வஶலிகஶலகபம் 

(Cardiospermum 

halicacabum) 

9 
பலங்கஶப் 

பூண்டு 

ஆலிம் சூலனஶப்ஶஷழம் 

(Allium schoenoprasum) 

 
9 

ெஷலப்பு 

பணயக்கஸண  

அஶந்தஸ் ப்ரஷட்டம்  

(Amaranthus blitum) 

10 பகஶத்தல்லி 

லகஶஶஷஶன்ட்ம் 

ெட்ணடலம்  

(Coriandrum sativum) 

 

10 
லல்யஶணக் 

கஸண  

பென்படல்யஶ 

ஏவஶட்டிக்கஶ  

(Centella asiatica) 

11 கயலலப்பஷணய 
பர்ஶஶ லகஶஷபனகஷ  

(Murraya koenigii) 

 
11 

பசுபசுக் 

கஸண  

பகஷஶ தஶெபட்டைஶ 

(Mukia maderaspatana) 

12 லெஶம்பு  ஃபீனஷக்குயம் லல்லகர்   12 யட்ெக்பகஶட்ட ணபெஶனஷஶ ஆல்பஶ  
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(Foeniculum vulgare) கஸண (Pisonia alba) 

13 பலந்ணதம் 

ட்ஶஷலகஶபநல்யஶ ஃபீனம் 

க்லகம்  (Trigonella 

foenum-graecum) 

 

13 
பட்ணடக் 

கஸண  

பவட்டஶந்தஷஶ 

இலபஶலஶ-

பனஷஃபஶர்ஷஸ்   

(Heteranthera ipomoea-

reniformis) 

14 இஞ்ெஷ 
ஜஷன்ஜஷபர் அஃபஷளஷனஶலி  

(Zingiber officinale) 

 
14 

பண்ணைக் 

கஸண 

பெலரஶெஷஶர் பஜன்டிஶ  

(Celosiaar gentea) 

15 ஜஸகம் 
கஶஷனம் ணெஷனம் 

(Cuminum cyminum) 

 

15 பயப்புக் கஸண  

பஶர்டுயஶக்கஶ 

ஆலிஶவஶ  

(Portulaca oleracea) 

16 கற்பூலள்ரஷ  
ஆஶஷலகனம் லல்லகர்  

(Origanum vulgare) 

 
16 

பபஶன்னஶங்க

ன்னஷக் கஸண 

ஆல்டர்னஶந்தஶ பெெஷலிஸ்  

(Alternanthera sessilis) 

17 பலட்டிலலர் 

க்ணலழஶஃலபஶகன் 

வழஶனஷஶய்ட்ஸ் 

(Chrysopogon zizanioides) 

 

17 தண்டுக் கஸண 

அஶந்தஸ் 

லகஞ்ஜடிக்கஸ் 

(Amaranthus gangeticus) 

18 லயபலண்டர் 

லயலண்டுயஶ 

ஆங்குஸ்டிஃலபஶலிஶ 

(Lavandula angustifolia) 

 

18 பஶயக் கஸண  

ஸ்ணபனஶெஷஶ 

ஆலிஶவஶ  

(Spinacea oleracea) 

19 எலுஷச்ணெப் புல் 

ணெம்லபஶலபஶகன் 

ெஷட்ஶட்டஸ்  

(Cympobogan citratus) 

 

19 
தூதுலணரக் 

கஸண  

பெஶயஶனம் 

ட்ணலயஶலபக்டம் 

(Solanum trilobatum) 

20 ஶங்கஶ இஞ்ெஷ 
குர்குஶ அஶடஶ   

(Curcuma amada) 

 
20 ெஷய கஸண 

அஶந்தஸ் ட்ணகயர் 

(Amaranthus tricolor) 

21 புதஷனஶ பன்தஶ  (Mentha) 
 

21 பணயக்கஸண 
அஶந்தஸ் ஸ்ணபலநஶெஸ்  

(Amaranthus spinosus) 

22 கடுகு ப்ஶவக்கஶ (Brassica) 
 

22 
பதஶய்க் 

கஸண 

டிஜ்ஶ பஶஷலகட்டஶ  

(Digera muricata) 

23 லஶஸ்லஶஷ 
ெஶல்லஷஶ லஶஸ்லஶஷனஸ்   

(Salvia rosmarinus) 

 
23 சுக்கஶன் கஸண 

யபக்ஸ் பலவலகஶஷஸ்  

(Rumex vesicarius) 

24 துரெஷ 
ஆவம் ெஶங்க்டம்  

(Ocimum Sanctum) 

 
24 துத்தஷக் கஸண  

அபுடியஶன் இன்டிக்கம்  

(Abutilon indicum) 

25 ஞ்ெள் 
குர்குஶ யஶங்கஶ  

(Curcuma longa) 

 
25 

பபஶடுதணயக் 

கஸண 

ஃணபயஶ லநஶடிஃப்லரஶஶ  

(Phyla nodiflora) 
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ஈ.   பூர்வீக ற்யம் லமட்ெஷஷல் லரக்கூடி பெடிகள் (Native 

and Drought tolerant Plants) 

I. பலப்பஶன ற்யம் ஈப்பதம் நஷணமந்த கஶயநஷணய உள்ர பகுதஷகள் (Warm and 

Humid Climatic Regions) 

ல.

எ

ண் 

பபஶதுப் 

பபர்  அமஷலஷல் பபர்  

 ல.

எ

ண் 

பபஶதுப் 

பபர்  
அமஷலஷல் பபர் 

1 பலரக்குமஷஞ்ெஷ 

யஶகர்ஸ்ட்லஶஷஶ 

லயன்வயஶட்டஶ 

(Lagerstromia lanceolata) 

 

1 பங்கஷல் 

லபம்புழஶ எஸ்.பஷ.எஸ். 

(Bambusa Sps. 

2 அலெஶக ம் 
ெகஶ அலெஶகஶ  

(Saraca Ashoka) 

 
2 துரெஷ 

ஆெஷம் ெஶங்டம்  

(Ocimum sanctum) 

3 ஆயம் 

ஃணபக்கஸ் 

பபங்கயஶன்ெஷஸ்  

(Ficus bengalensis) 

 

3 பெம்பயத்தஷ 

ணவபஷஸ்ெஸ் 

லஶழஶணெபனன்ெஷஸ் 

(Hybiscus rosasinensis) 

4 ெஸலெம் ம் 

டஶல்பபர்ஜஷஶ 

லயட்டிஃலபஶலிஶ 

(Dalbergia latifolia) 

 

4 பலட்டிலலர் 

பலட்டிலலஶஷஶ 

ஜஷழஶனஷஶய்ட்ஸ்   

(Vetiveria zizanioides) 

5 கஷன்டல்  
படர்ஷலனலிஶ 

பபனஷகுலரட்  
 

5 
பூயஶங் 

கஷறங்கு 

ணவடிெஷம் 

லகஶலஶலனஶஷம்  

6 இலுப்ணப துகஶ இன்டிகஶ   6 லபத்ணத ஆல்பஷனஷஶ எஸ்.பஷ.எஸ்.  

7 லஶணற 
ஷயூழஶ லபடிெஷஶக்கஶ  

(Musa paradisiaca) 

 
7 

ெஶங் ஆஃப் 

இந்தஷஶ 

ப்ரஷலஶஷல் ஶஷஃப்பயக்ழஶ   

(Pleomele reflexa) 

8 கடம்பு ம் 

லபஶஷங்லடஶனஷஶ 

லஸ்லஶஸ் 

(Barringtonia racemose) 

 

8 கஶகஷதப்பூ 

லபஶகன்லஷல்யஶ எஸ்.பஷ.எஸ். 

(Bougainvillea sps.) 

9 பகஶன்ணன  
லகவஶ ஃபஷஸ்டுயஶ   

(Cassia fistula) 

 
9 குப்ணபலனஷ 

ஆக்கலிஃபஶ லஷல்க்ழஶனஶ   

(Acalypha wilkesiana) 

10 
ெஸணக் 

கயலலய ம் 

ப்லஶலெஶஃபஷஸ் 

ஜஹலிஃலபஶஶ  

(Prosopis julifora) 

 

10 
கஶஷெயஶங் 

கன்னஷ 

எக்லிப்டஶ ஆல்பஶ   

(Eclipta alba) 

11 பதன்ணன 
லகஶக்லகஶஸ் தவஃபபஶ  

(Cocos nucifera) 

 
11 பெவ்லந்தஷ 

க்ணெஶன்தஷம் இன்டிக்கம் 

(Chrysanthem Indicum) 
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II. குரஷர்ந்த கஶயநஷணய உள்ர பகுதஷகள் (Cold Climatic Regions) 

ங்கள்  புதர்ச்பெடிகள் 

ல.

எ

ண் 

பபஶதுப் 

பபர்  அமஷலஷல் பபர்  

 ல.

எ

ண் 

பபஶதுப் 

பபர்  

அமஷலஷல் பபர்  

1 தரஷெஶபத்ஶஷ ஏபஷஸ் பஷன்ட்லஶ (Abies 

pindrow) 

 1 துரெஷ ஆவம் லெங்டம் 

(Ocimum sanctum) 

2 பஷம்கயம் எப்பஷஃணபயம் 

ஆக்வபபடஶயம்  

(Epiphyllum oxypetalum) 

 2 ல்லிணக ஜஶஸ்ஷனஷம் 

ல்ட்டிஃப்லரஶம்   

(Jasminum multiflorum) 

3 ஈட்டி ம் டஶல்பர்ஜஷஶ 

லயட்டிஃலபஶலிஶ 

(Dalbergia latifolia) 

 3 அபக்கஷஶ லஷத்தஶனஷஶ 

லெஶம்னஷஃபபஶ  

(Withania somnifera) 

4 லஞ்ெஷ ம் லெலிக்ஸ் படட்ஶஸ்பபர்ஶ  

(Salix tetrasperma) 

 4 ஆல்பபன்லஶ

ஸ் 
லஶலடஶபடன்ட்ஶன்   

(Rhododendron) 

5 ெஶய ம் லளஶஶஷஶ லஶபஸ்டஶ  

(Shorea robusta) 

    

6 ெஸணத் 

லதலதஶய 

ணபனஸ் ஶக்ஸ்பர்ஜஸ  

(Pinus roxburghii) 

    

7 அக்கலஶட்டு ஜஹக்யஶன்ஸ் பஜஷஶ  

(Juglans regia) 

    

8 பஶஶஷஜஶதம் நஷக்டஶன்தஷஸ் 

ஆர்லபஶட்ஶஷட்டஸ்  

(Nyctanthes arbor-tristis) 

    

9 பசுக்பகஶட்

ணட 
லஶஸ் (Morus)     

10 லதக்கு  படக்லடஶனஶ க்ஶன்டிஸ்   

(Tectona grandis) 

    

11 ெக்பகஶன்ணம லகவஶ ஃபஷஸ்டுயஶ  

(Cassia fistula) 

    

12 லதலதஶய பெட்ஸ் டிலஶடஶ  

(Cedrus deodara) 

    

13 ந்தஶண பஶவஷனஷஶ லலஶஷலகட்  

(Bauhinia variegate) 

    

 



 


