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1.0 திடட் செயாக்க சுருக்க் 
 

தி் சசதாக்க சுபோக்கண் பி்பபோண் டக்புககந சுபோக்கணாக உந்நக்கிதது:  

1. தி் விபண்   

2. சு்றுசச்ூன் விபண் 

3. தி்ாக்்க்டுண் சு்றுசச்ூன் டாக்கங்கந் ண்றுண் ணட்ு்டுடத்ுண் 

படிக்கககந்  

4. சு்றுசச்ூன் கஞ்காஞி்பு தி்ண் 

5. சு்றுசச்ூன் மணாஞ்கண தி்ண் 

6. கூடுட் ஆத்வுகந் 

7. தி் ்கணகந் 
 

1.1 திடட் வில் 
 

இத்ித் ஆபே் கா்்மஷ் லிபச ்( IOCL) ிறுபடத்ி் குழுண 

ிறுபணா சச்க சம்ாலிதண் கா்்மஷ் லிபச ்( CPCL), டபன்ாடு, 

ாக்ட்ிண் ணாப்ண்  ங்குடி, ிணஞண்,உடட்ணமசானபுண் கிாணங்கநி் 

ி்குதிபே் ட்மாது  அகணத்ுந்ந 1 MMTPA காவிி டுகக சுடத்ிகி்பு 

ஆக அகண்புககந அக்றிதபி் ங்குடி, ிணஞண், மகாபுாபுண் ண்றுண் 

ட்ிசம்சி கிாணங்க ந் உந்நக்கித குதிபே் புதித 9 MMTPA சகாந்நநவு 

கசச்ா ஞ்சஞத் சுடத்ிகி்பு ிகதடக்ட  ிறுப தி்ப்ட்ுந்நது.  
 

இட் புதித சுடத்ிகி்பு ஆக BS-VI குறிபைட்ு ிசாபோக்கந உ்டத்ி 

சசத்பண். இடா் சட்ித்ித குதிகநி் உத்த்ு பபோண் ிசாபோந் 

மடகபககந பூட்த்ி சசத்த படிபண். 
 

இட் புதித சுடத்ிகி்பு ஆகபே் குதிதாக  உடம்டசிக்க்ட்ுந்ந  புதித 

எ்க படகப டநண் (SPM) ண்றுண் க் கீன் குனாத்ககந  காகக்கா் 

துகபகடத்ுனுண் , உடம்டசிக்க்ட்ுந்ந காவிி டுகக ஆகமதாடுண் 

இகஞக்க படிபண். மணம குறி்பி்்கப டவி , எபோ புதித க் ீ ்

சுடத்ிகி்பு ஆகபண் ,  அட் உச்காந்  ண்றுண் சபநிமத்று க் குனாத்கந் 

கக எட்ித ிடத்ி் திக்க்டுண் குனாத்கந் ஆகிதகப தி்டத்ி் 

குதிதாக உந்நது. 
 

காவிி சுடத்ிகி்பு ஆகபே் சணாடட் ிட ்மடகப டபனகடத்ி்  1338.29 க்க ்

்நவுண், புதுசம்சி காகக்கா் குதிபே்  6.33 க்கபோண் ஆகுண். இதி் ட்மாது 

உந்ந சுடத்ிகி்பு ிகதண் 618.3 க்க ்ி்்பு சகாஞ்து. பட ிண் 726.33 

க்க(்டபனகடத்ி் 720 க்க,் புதுசம்சி காகக்கா் குதிபே்  6.33 க்க)் 

CPCLஆ் ககதக்டுடட்் உந்நது. தி்டத்ி்கா ணதி்பி்் பெடண் 

பௌ. 37540.44 மகாடி. இ்புதித ஆக  ிறுவுண் ஞிதாது துபங்கித மடதிபேலிபோத்ு 

42 ணாடங்கநி் படிவு் சறுண்  தி்ாக்்க்டுகிது (சு்றுசச்ூன் அனுணதி 

கிகடட்பி்). 
 

ட் எபோ புதித தி்டத்ி்குண் , வீணதணாக்க் அ்து விிபாக்கட ்

தி்டத்ி்குண் சு்றுசச்ூன் , பவித் ண்றுண் காிக ணா்ண் அகணசச்கண்  (  

MoEFCC ),  புது தி்லிபேலிபோத்ு அனுணதி சமபஞ்டுண். இட்கிஞங்க , 

சு்றுசச்ூன் டாக்க ணதி்பீடு ( EIA) ஆத்வு டட் CPCL படிவு சசத்டது. TOR 

அடி்கபே், ணாச்-்மண 2018 ஆகித  பெ்று ணாடங்கந் (12 பாங்கந்) போபணகன 

இ்ாட காடத்ி் அடி்கட ்டவுகந் , மசகிக்க்ட்ு கு்ாத்வு 

சசத்த்்து. 
 

உடம்டச தி்டத்ி் ்மபறு சு்றுசச்ூன் கூறுாடுககந சகாஞ் 

சு்றுசச்ூன் டாக்க ணதி்ாத்வு ண்றுண் சு்றுசச்ூன் மணாஞ்கணட ்தி்டக்ட 



   
 
  

3 | P a g e  

 

       

       

ாக்ட்ிண் CPCL – 9 MMTPA 

     காவிி டுகக  

சுடத்ிகி்புஆகக்கா  

சு்றுசச்ூன் டாக்க ணதி்ாத்வு  

ஆபஞ ஞ். 

B145-1741-EI-1901 

திபோடட்ண் ஞ்.0 

 

டதாிக்குண் ஞி M/s. இ்விதஸ்் இத்ிதா லிபசட்ிண் ( EIL) 

எ்கக்க்ட்ுந்நது. EIL ிறுபண் சம்ாலிதண் சுடத்ிகி்பு துகபே் 

இத்ிதாவி் டக் கவு்சி் பெண் EIA ஆத்வுகந் டத்ுபட்கு எபோ அங்கீகாண் 

ச் ஆமாசகாக உந்நது (ப. ஞ். 4 (A), பிிவு (A) 2006 EIA அறிவி்பி் டி). 

1.1.1 செயாக்க பிிவு வில் 
 

9 MMTPA காவிி டுகக சுடத்ிகி்புட ்தி்டத்ி் எபோ குதிதாக  

உடம்டசிக்க்ட்ுந்ந சசத்பக அகண்புகந் கீமன விபிக்க்ட்ுந்ந:  

அடட்லணை 1.1: செயாக்க பிிவுகரின்  திமன் 

ப.ஞ். சசத்பக பிிவுகந் தி் TMTPA 

1 கசச்ா ஞ்சஞத் பிிவு / சப்றி பிிவு  9000 

2 ்டா கஹம்ாட்ீீ் ் (NHT) 1500 

3 மசாணகமசஷ் பிிவு (ISOM) 570 

4 கஞ்டினுதஸ் கலிடிக் கிாக்கிங் பிிவு 

(CCR) 

625 

5 டீச் கஹம்ாடீீ் ்(DHDT) பிிவு  4500 

6 VGO கஹம்ாடீீ் ்பிிவு (VGO HDT) 3000 

7 இஞ்ம்ணக்ஸ் திப்டுடட்்் 

விகபொக்கி 

கிாக்க ்பிிவு(Indmax FCCU) 

2673 

8 இஞ்ம்ணக்ஸ் கமசாலி் டி-

ச்கமஸச்  பிிவு(Indmax GDS) 

700 

9 ஆக்ாணக்ஸ் பிிவு 110 

10 ாலி்சாசா்பிலீ் பிிவு  (PPU) 475X1.15 

11 டிமத்டு மகாக்க ்பிிவு (DCU) 2500 

12 கஹ்் உ்டத்ி ஆக 78 

13 கட்க சக்கபி பிிவு  2 X 144 

14 ஸ்க ்் (SR) ்பிவ டிீட்ிங்க் பிிவு 255 

15 கிாக் ்்பிவ டிீட்ிங்க் பிிவு  1300 

16 ிசாபோந் ிபாப ண்றுண் ஸ்ஆ ்

்பிவ அப்  டிீட்ிங்க் பிிவு 

சாபோத்ுண் 

தி் 
 

மணலுண் 9 MMTPA சுடத்ிகி்பு பநாகடத்ி் கசச்ா ஞ்சஞத் மசப்பு சடாட்ிகந் , 

இகிக டதாி்பு மசப்பு சடாட்ிகந் , இறுதி டதாி்பு சாபோந்கந்  

சடாட்ிகந், உக்்கண்புகந் , ்மபறு கக ிக சுடத்ிகி்பு ிகதங்கந் 

மா் பி சடாப்ுகத அகண்புகளுண் இண் சறுகி்.  

 

இட் புதித சுடத்ிகி்பு ஆகபே் குதிதாக , ஆகபே் கசச்ா ஞ்சஞத் 

பகதடத்ு் இகஞக்கக்கூடித   புதித எ்க படகப டநண் ( SPM) ண்றுண் 

க் கீன் குனாத்கந் தி்ப்ட்ுந்நது .உடம்டசிக்க்ட்ுந்ந SPM பசதி 

ாக்ட்ிண் க்ககபே் இபோத்ு சுணா ் 19.5 கி.ப சடாகவி் ிறுப்டுண் , 

அடனு் சடாப்ுகத கக்குதி (Land Fall point) ட்மாதுந்ந சிபிசி் சட்ி 

குதிக்கு அபோகி் தி்ப்ட்ுந்நது . 

 

சணாடட்ண் 18 (திசட்ு) குனாத்  ாகடகந் பகுக்க்ட்ுந்ந அகபதாப:-

SPM பட் சுடத்ிகி்பு ஆக பக கக்குதி பழிதாக  பபோண் கசச்ா 

ஞ்சஞத் குனாத் இகஞ்புகந் -2 No.s, சிபிஆிலிபோத்ு காகக்கா் 

துகபகடத்ி்கு சச்லுண் டதாி்பு  சாபோந் குனாத்க ந்- 8 No.s, காகக்கா் 

துகபகடத்ிலிபோத்ு சிபிஆபோக்கு திபோண்புண் குனாத்க ந் – 5 No.s,கலி் இபோத்ு 
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க் ீ ் சுடத்ிகி்பு ிகதடத்ி்கு பபோண் க் உச்காந் குனாத்கந் -2 No.s 

ண்றுண் சிபிஆிலிபோத்ு கலுக்கு ( கலுக்குந் மடாாதணாக 1 ப ீ ்

ஆனடத்ி்)திபோண்புண் சபநிமத்று குனாத்  ஆகித. க்க் அநவுகந் 

டதாி்பு சாபோந் குனாத்களுக்கு 16 ”பட் 42” பகபேலுண், கசச்ா ஞ்சஞத் 

குனாத்க்கு 48 ”ண்றுண் பெ ீ ்குனாத்களுக்கு 36” / 60 ”பகபேலுண் ணாறுடுண். 

டதாி்பு சாபோந் குனாத்கந் , சிபிஆ ்பட் காகக்கா் துகபகண் பக , 60 ப 

சாதுபா குனாத் பழிடட்டத்ி்  கசச்ா ஞ்சஞத் , பெ ீ ்ண்றுண் க்ீ ்

சுடத்ிகி்பு ஆக சபநிமத்றுட ்டணகட்  ீ ் குனாத்களு் இதங்குண் . 

காகக்கா் துகபகண் பட் கககுதி பக  கசச்ா ஞ்சஞத் , பெ ீ ்

ண்றுண் க்ீ ்சுடத்ிகி்பு ஆக சபநிமத்றுட ்டணகட்  ீ ்குனாத்களு் 

20 ப சாதுபா குனாத் பழிடட்டத்ி் இதங்குண். 
 

ப்சணாழித்ட்ுந்ந ஸ்பிண் பசதி ாக்ட்ிண் க்ககபே் இபோத்ு 

சுணா ்19.5 கிப சடாகவி்   சுணா ்32 ப ஆனடத்ி் ிறுப்டுண்.  

ப்சணாழித்் கசச்ா ஞ்சஞத் குனாத்பழி அகண்பு , எ்க படகப 

டநடத்ிலிபோத்ு  கககத இகஞக்குண்  இபோ ஞ்ஞிக்ககபோ 48” க்கீன் 

குனாத்கந் சகாஞ்து.சணாடட்ண் 18 (திசட்ு) ஞ்ஞிக்ககபே ா 

குனாத்ககந கமா குனாத் சச்பாக்் உபோபாக்க்ட்ுந்நது . அகபதாப 

ஸ்பிண் பட் சுடத்ிகி்பு ஆக பக பபோண் கசச்ா ஞ்சஞத் குனாத் கந் -2 

No.s, சிபிஆிலிபோத்ு காகக்கா் துகபகடத்ி்கு சச்லுண் டதாி்பு  

சாபோந் குனாத்கந்- 8 No.s, காகக்கா் துகபகடத்ிலிபோத்ு சிபிஆபோக்கு 

திபோண்புண் குனாத்க ந் – 5 No.s, கலி் இபோத்ு சிபிஆக்்கு பபோண்  க் ீ ் உச்காந் 

குனாத்கந் -2 No.s ண்றுண் சிபிஆிலிபோத்ு கலுக்கு  திபோண்புண் சபநிமத்று குனாத்  

ஆகித. 

 

1.2 தம்பபாணத சும்றுெச்ூறய் நிணய 
 

ஆத்வு் குதிபே் ட்மாகடத சு்றுசச்ூன் ிக ்றித விநக்கண் இங்கு 

சுபோக்கணாக ட்ட்ு உந்நது. சு்றுசச்ூன் கா்று , ீ,் ிண், ஏலி, மாக்குபடத்ு, 

சபெக சாபோநாடா ண்றுண் உபேித் சூன்களுக்கா அடி்க சு்றுசச்ூன் 

டகப்கந் ணாச்-்மண, 2018 கா க்டத்ி் மசகிக்க்ட்ுந்ந. 

 

1.2.1 காம்றுெ ்சூறய் 

AAQ (சு்று்பு கா்றுட ்ட ஆத்வு) ஆத்வு ணஞ்டத்ி்குந்நா த்ு (5) 

இங்கநி் மண்சகாந்ந்்து. சாபோத்ுண்  PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, HC (படம்ட் 

ண்றுண் படம்ட் அ்ாட கஹம்ாகா்்கந்) மா் அநவுபோக்ககந  

அநவிடுபது ட்மாகடத சூன்ிககத புித்ு சகாந்ந உடவுகிது.  

 

PM10 (நுை்துகர் சபாருர்) 
 
 

கஞ்காஞி்புக் காடத்ி்மாது , அகடத்ு கஞ்காஞி்பு ிகதங்களுக்கா 

PM10-் சாசி ணதி்பீடு , 46.0 பட் 78.0  μg / m3 பக காஞ்டுகிது. 

குகட்ச் ணதி்பு ங்குடிபே் 46.0  μg / m3 வுண் அதிகச் ணதி்பு 78.0  μg / m3 

வுண் ணதி்பி்ட்ுந்நது .  அகடத்ு கஞ்காஞி்பு ிகதங்களுக்கா 

PM10 சாசி ணதி்பீடுகநி் 98 சடவிகிட ணதி்புகந் , பகதறுக்க்் பண்ா 

100 μg / m3-க்கு (NAAQS டிக) இபோ்கடக் காஞாண். 

  

PM2.5 (நுை்துகர் சபாருர்) 
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கஞ்காஞி்புக் காடத்ி் மாது ,  அகடத்ு கஞ்காஞி்பு 

ிகதங்களுக்கா PM2.5-் சாசிதா ணதி்பீடுகந் 24.0 பட் 46.0  μg / m3 

(அ்பகஞ 3.1.5) பக காஞ்டுகி். ிணஞடத்ி் 24.0 ஆக 

குகட்ச்அநவுண் ண்றுண் ங்குடிபே் 46.0  μg / m3 ங்குடி  உத்ட் 

அநவுண் காஞ்்து. PM2.5 அநவி் பிடா ஆடாங்கந் அபோகிலுந்ந சடாழி் 

சாககந், குடிபேபோ்பு  குதிகந் ண்றுண் மாக்குபடத்ு அ்து உந்ளூ ்

குடிபேபோ்புகந் சடாப்ுகத படிக்கககநாகுண். அகடத்ு இங்கநி் 98 

சடவிகிட ணதி்புகந் , மடசித கிாண்பு குடிபேபோ்பு / மடசித சு்று்பு கா்றி் 

டணா 60  μg / m3 ் ணதி்க விக் பகவுண் குகபாக இபோ்கடக் 

காஞாண். 

SOx (ெய்ப ்ணட ஆக்ணெடு) 
 

கஞ்காஞி்புக் காடத்ி் மாது , SO2-் சாசி சசறிவு 5.0 பட் 10.1  μg / m3 பக 

காஞ்்து. திவு சசத்த்் குகட்ச் ணதி்பீாது ாகதா்றி் 

5.0 μg / m3 ண்றுண் பக அதிக ணதி்பு தி்சம்சிபே் 10.0  μg / m3 ஆகுண். 98 சடவிகிட 

ணதி்பீடுகந் கிாண்பு ண்றுண் குடிபேபோ்பு குதிகளுக்கா டிக 80  μg / 

m3கப வி (NAAQS டிக) வி குகபாக இபோ்கட காஞாண்.  

 

NOx (ணநட்ஜன் ணட ஆக்ணெடு) 
 

கஞ்காஞி்பு காடத்ி் , சாசி NO2 சசறிவு 8.0 இபோத்ு 16.0 μg / m3 பக இபோட்து. 

ாகதா்றி் குகட்ச் ணதி்பீாக 8.0 μg / m3 ண்றுண் ங்குடிபே் 16 μg / m3 

் உத்ட் ணதி்பீடு காஞ்்து , இது டநடத்ி் அபோகி் உந்ந உந்ளூ ்

் இக்கங்கந் ண்றுண் சடாழி்சாகககந குறிக்கிது. ்மபறு 

ிகதங்கநி் உந்ந 98 சடவிகிட ணதி்புகந் 8.0 μg / m3 ் பகதறுக்க்் 

NAAQS ட ிக பண்புக்குந் இபோ்து கஞ்றித்்து.  

 

CO (காப்ன் பானாக்ணைடு) 
 

CO வி்  சாசி சசறிவு 0.42 பட் 1.23 μg / m3 பக காஞ்்து த்ு 

ிகதங்கநி் சாசி சசறிவுகநி் அதிகச் சாசிதாக  தி்சம்சிபே் 1.23 

μg / m3 காட்ிதது. இபோ்பினுண் இட் சசறிவுகந் , ித்ுகக்க்் டிக 

அநபா  2.0 μg / m3குந் இபோ்கடக் காஞ இதலுண்.  

 

ணைடப்ாகாப்ன்கர் 
 

படம்ட் கஹம்ாகா்்கநி் சாசி சசறிவு ணதி்பீடுகந் 0.11 பட் 1.74 

பக காஞ்்து. த்ு ிகதங்கநி் சாசி சசறிவூ்் , அதிகச் 

ண்றுண் குகட்ச் சாசி (AM) சசறிவுககநக் காட்ிதது. 

 

1.2.2 நீெ் ்சூறய்: 
 

ஆத்வு் குதி ீி் டடக்ட ிறுவுபட்காக , 12 ீ ்ணாதிிகந் (6 பகக ிடட்டி 

ீ ்ண்றுண் 6 பகக மண்்பு ீ)் மசகிக்க்ட்ு ஆத்வு சசத்த்்து. 

மண்பு ீ ்ஆடாடத்ி் 2 பகக க் ீ ்ணாதிி இங்களுண் அங்குண் . 
 

நியத்தடி நீ ்த்:  

ிடட்டி ீ ்ணாதிிகந் pH 7.18 பட் 8.02 பக ணாறுடுண். சணாடட் ககபண் 

ட்கணபகத தி்சாபோந்கந் ( TDS) 402 பட் 692 mg / l பகபே் காஞ்்து. 

கடிடட்்கண சசறிவு ிடட்டி ீ ்ணாதிிகந் 222 பட் 378 mg / l பக இபோட்து. 

குமநாகடு சசறிவு 60 பட் 182 mg / l பகபே் காஞ்்து. ச்மக்நி் 

சசறிவு 26 பட் 87 mg / l பகபே் காஞ்்து. ணாதிி அநவுபோக்கந் 

ித்ுகக்க்் IS 10500 பண்பி்குந் உந்ந. 
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பம்பப்பு நீ ்த்:  

மண்்பு ீ ்ணாதிிகந் pH 7.78 பட் 8.16 பக ணாறுடுண். சணாடட் ககபண் 

ட்கணபகத தி்சாபோந்கந் ( TDS) 652 பட் 38858 mg / l பகபே் 

காஞ்்து. 5.5 பட் 7.0 mg / l பண்பி் ககட் ஆக்ஸி் (DO) காஞ்்து. 

குமநாகடு சசறிவு 164 பட் 22900 mg / l பகபே் காஞ்்து. ச்மக்நி் 

சசறிவு 110 பட் 216 mg / l பகபே் காஞ்்து. BOD சசறிவு 6 பட் 12 mg / l 

பகபே் காஞ்்து. COD சசறிவு 18 பட் 39 mg / l பகபே் இபோக்கக் 

கஞ்றித்்து. அகடத்ு ணாதிிகநிலுண் (க் ீ ்ணாதிிகந் டவி) உந்ந 

அகடத்ு ிடத்ி் மண்்பு ீ ்அநவுகளுண் IS 2296 பண்புக்குந்மநமத 

உந்ந. 

 

1.2.3 ஒலிெ ்சூறய்: 
 

இகசச்் அநவுகந் ஆத்வு குதிக்குந் 8 சபப்மபறு இங்கநி் 

கஞ்காஞிக்க்். அகடத்ு எலி கஞ்காஞி்பு ிகதங்களுண் பஞிக 

குதிகநி் உந்ந. சடட்ண் ணாசு கட்ு்ாட்ு விதிகநி் டி குடிபேபோ்பு 

குதிக்கு சு்றுசச்ூன் எலி பண்பு 65 dB ண்றுண் 55 dB பகமத க் மடத்ிலுண் 

இவு மடத்ிலுண் உந்நது. க் மடத்ி் எலி அநவு 52.4-64.4 dB ண்றுண் இவு 

மங்கநி் 40.2-55.6 dB இட் இங்கநி் சபோண்ாலுண் (எபோ ணதி்பு டவி) 

அகடத்ு ணதி்புகளுண் பட்ட்க இங்களுக்களுக்கா இகசச்் 

டடத்ினுந்மநமத இபோட்.  
 

1.2.4 ை் சூறய்: 
 

ஆத்பக குதிபேலுந்ந 8 இங்கநி் இபோத்ு ணஞ் ணாதிிகந் மசகிக்க்் , 

இதி் எபோ இண் உடம்டச டந குதிக்குந் விழுண். ஆத்வி் படிவுகந் , ணஞ்ஞி் 

ட்கணபே் அடி்கபே் pH ணதி்பு 6.94 பட் 7.82 பகபண் கிண சாபோக்ந் 

1.08% பட் 1.42% பக இபோட்து. க்் , ாஸ்ஸ் ண்றுண் சா்ாசிதண் 

ஆகிதப்றி் சசறிவு ் அநவி் காஞ்டுகிது. ணஞ் அகண்பு 

கநிணஞ்ஞிலிபோத்ு ணஞ்கநிணஞ் பக உந்நது.  
 

1.2.5 உமிய் சூறய்: 
 

10 கிப சு்நவு தூடத்ி் கீன் பபோண் ி்குதி ீமா் ண்றுண் புவிபேத் 

சூழித் அகண்பிா் சூன்ட்ுந்நது. ஆத்வு குதி அதிகா்பூப்ண் ப 

குதிகநாக உந்நது. சி பிிவுகநி் க்ககமதா்  குதிகந் பகவுண் 

அட்த்ிதாகவுண் சீ ்குகட்டாகவுண் , சீ்் கமா பு்சபநிகளுண் , அது 

சா்ட் க்கக் குதிகநி் அப்ப்மாது காஞ்டுண் ணங்ககநபண் 

காஞாண். சடஸ்பீசிதா ா்பு்ிதா , ம்ிதா மகாமாணஞ்டிலிக்கா , ஃபிகஸ் 

ிலீகிமதாஸா, ஃபிகஸ் சஹஸ்கா , கமாபி்ண் இ்கண் , சணாிஞ்ா 

மகாத்ா, கசசிவதண் கபஞி , சாங்காபதா பி்ா்ா , ஆசாடிாசட்ா 

இஞ்டிகா, மாாஸஸ் ஃாாச்ஃசஃ்க , கபசக்ஸ் சகுஞ்ம்ா , 

காணஸ் மா்ாங் ண்றுண் ாஞ்ாஸ் ஏமாாடிஸ்ஸிணஸ் ஆகிதப்றி் 

ஜ்சிபேபோக்குண் ணங்கந் காஞ்டுகி். சபோண்ாா குதிகநி் , 

இத்கக ப்குதிகந். சபோண்ாலுண் காமசாிா , பத்ிி (அகாிதண் 

ஏிதஞ்்) ண்றுண் மடங்காத் மடா்ங்கநாக ணா்்ட்ுந்ந. ாண் ( Borassus 

flabellifer) ண்றுண் ாக் உ் ன ணங்ககந உந்நக்கித பி ன ண பகககளுண் 

உந்ந.ஆத்வு் குதிபே் ி்குதி ண்றுண் ீப்ான் உபேக்நி் 
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பாழிங்களுண் ணிடக்நா் ணா்றிதகணக்க்ட்ுந்ந அடத்ு் சி 

குதிகந் ணட்ுமண சீிழிட் இத்கக பாழிங்கநாக உந்ந.   

 

இட் ணிட பான்வி ப உபேிங்கந் ணிட சசத்ாடுகளுக்கு 

இஞக்கணாகப. ாலூட்ிகநிம  சி சிறித புாலுஞ்ஞிகந் (ம்ா 

இஞ்டிகா) மா்கப ணட்ுமண குறி்பி்ட்ுந்ந. சஹச்மாசௌா  

ணடத்ிபே், ண் ஏடு ஆகண (லிஸ்சஸகணஸ்புங்ா ), ீ ்ாண்புகந் (Xenocrophispiscator 

சசப்ிஸ்) ( rhyncops)  ண்றுண் Atretium schistosum), ாத் பக ீ ்ாண்பு (சச்சுகபக் 

rhynchops), ண்றுண் டபகநகந் ( Bufomelanostictus, Polypedatesmaculatus, Hoplobatrachus Crassus, 

Hoplobatrachus tigerinus, Euphlyctis cyanophlyctis, Euphlyctis hexadactylus flapshell, Limnonectes limnocharis, 

Microhyla ornata, Ramanella variegata, Kaloula  taprobanica ண்றுண் Tomopternarolandae ஆகித 

டவுகந் ட்ட்ுந்ந. ீப்ான் கபகந் (ாககந் , சகாக்குகந் , 

சஹமா்ஸ் ண்றுண் சபஞ் சகாக்குகந்) ஆகித கபகந் கழிபக 

ககமதாங்கநி் பகவுண் சாதுபாக காஞ்டுகி்.  

சு்றுசச்ூன் ண்றுண் படத்ுக அறிவி்புகந் ண்றுண் உந்ளூ ்ப 

அகணசச்கடத்ி் அறிவி்புகநி் டி , ஆக் குதிபேலிபோத்ு 10 கிமாப் ்

சடாகவுக்கு பவிங்கு / கபகந் சஞாதங்கந் / மடசித பூங்காக்கந் / 

உபேக்்மகாநங்கந் துண் இ்க. 

 

1.2.6 ெமூக-சபாருராதா நிணயணகர்: 

ஆத்வு குதிபே் சபெக சாபோநாடா அண்சங்கந் பட்கண ண்றுண் 

இஞ்ாண்ிக டவுககந் த்டுடத்ி ணதி்பி்டுகி். 2011 ண் 

ஆஞ்டி் கஞக்சகடு்புட ்டகப்கந் மா் இஞ்ாண் ிக டவுகளுண் 

மசகிக்க்ட்ுந்ந. டபன்ாட்ி் ாக்ட்ிண் ணாப்டத்ிலுண் , 

ாஞ்டிசம்சிகதச ்மச்ட் காகக்கா் ணாப்டத்ிலுண் 10 கி.ப. சு்நவு 

குதிகந் பபோகிது. 2011 ணக்கந் சடாகக கஞக்சகடு்பி்டி 10 கிமா ப் ்

சு்நவி் சணாடட் ணக்கந் சடாகக 355983 ஆகுண். சணாடட் ணக்கந் சடாககபே் SC- 

20-25% ண்றுண் ST 5%. ணக்கந்சடாககபே் சணாடட் சடாழிாநக்ந் 35% ஆகுண்.  

 

1.3 எதிப்ாக்்கப்படு் சும்றுெச்ூறய் தாக்கங்கர் 

்மபறு சு்றுசச்ூன் கூறுகநி் தி்டத்ி் கட்ுணாண் ண்றுண் சசத்ாட்ு 

க்ங்கநி் மாது உடம்டச தி்டத்ு் சடாப்ுகத சு்றுசச்ூன் 

டாக்கங்கந் அகதாநண் காஞ்ட்ு அ்பகஞ 1.2 இ் 

சகாடுக்க்ட்ுந்ந.  

அடட்லணை 1.2: தாக்கத்ணதக் குறிக்கு் அடட்லணை  

 

 சௌதிக உபேித

் 

சபெக் 

சாபோநாடா 
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கட்ுணாண் க்ண் 

டந ஆதடட்ண் *  * * * * *  

சிவி் மபககந் 
*  

*   
*   

கக உகஞங்கந் 

சசத்ாடுகந் 
  *      

கட்ுணா கழிவுகந் 

அக்றுட்    
* 

    

கழிவுீ ்உபோபாகுட்/ 

கழிவுீ ்அக்றுட்  *  
* 

    

சாபோக்ந் 

மாக்குபடத்ு *  *      

சசத்ாட்ு க்ண் 

உ்டத்ி 

ிகக்குஆக் 

பிிவுககந 

சசதாக்கண் சசத்ட் 

* * * 
 

    

சாபோக்கந  

டதாிடட்், 

ககதாளுட் ண்றுண் 

மசபடட்் 

*        

ணாசு & கழிவு 

மணாஞ்கண - கா்று, 

திப ண்றுண் தி கழிவு 
* *  *     

இண் சா்ட், ட்காலிக,  தீவிண் ண்றுண் ாதி்பி் அநவுகந் ஆகிதப்க 

கபோடத்ி் சகாஞ்டு சு்றுசச்ூன் டாக்க  ணதி்பீடு சசத்த்ட்ுந்நமடாடு அட் 

எட்ுசணாடட் பக்கிதடத்ுபடத்ி் ணதி்பு அ்பகஞ 1.3 இ் 

சகாடுக்க்ட்ுந்நது  

அடட்லணை 1.3: தாக்க திப்பீடட்ு சுருக்க் 

 

சும்றுெச்ூறய் கூறு கடட்ுான் இக்க் 

கா்று குகட்நவு டுடட்அநவு 

ீ ் கசச்ா ீ ்தகவ்ு குகட்நவு டுடட்அநவு  

குகபா கழிவு்சாபோந் 

உ்டத்ி 

குகட்நவு  குகட்நவு 
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ிண் ிண் த்ாடு & ி்்பு குகட்நவு - 

ணஞ்ஞி் டண் குகட்நவு குகட்நவு 

எலி குகட்நவு குகட்நவு 

குகட் குகட் உபேித் குகட்நவு குகட்நவு 

சபெக-சாபோநாடா  குகட்நவு குகட்நவு 

 

1.4 சும்றுெச்ூறய் தாக்க திப்பீடு ம்று் குணமப்பு நடலடிக்ணககர் 
 

1.4.1 காம்றுெ ்சூறய் 
 

கடட்ுான கடட்் 

டாக்கங்கந் (பக்கிதடத்ுபண் - குகட்) 

 ிடக்டட ்ட்டுடட்் ண்றுண் கட்ுணா மபககந் , ண்றுண் 

ஞ்ாட சாகபே் பாக இதக்கண் ஆகிதப்றிா் தூசு உபோபாகுண். 

 PM, CO, NOx, & SO2 ஆகிதகப டீச் சச ்ண்றுண் டீச் ்வ்கந் 

இதத்ிண் ண்றுண் பாக இதக்கடத்ி் இபோத்ு சபநி்டுண்.  

 

ணட்ு்டுடத்ுண் படிக்கககந் 

 

• பாகங்கந் ண்றுண் உகஞங்கந் டடு்பு ாணி்பு உறுதிடுடட்். 

• சிதா ணாசு கட்ு்ாட்ுச ்சா்றிடன் சகாஞ் பாகங்கநி் 

த்ாட்ிக உறுதிடுடட்். 

• ஞ்ாட ி்்பி் டஞ்ஞீ ்சடநிடட்் மா் தூசிக கட்ு்டுடட்் 

படிக்ககககந அப்டுடத்ுட். 

• டநடத்ி் பாக மபகண் கட்ு்டுடட்் 

 

இக்கக் கடட்் 

 

டாக்கங்கந் (பக்கிதடத்ுபண் - குகட்) 

 

சுடத்ிகி்பி் சணாடட்  SO2 உபன்வு ாசநா்றுக்கு  22.3 ்  ஆக இபோக்குண். SO2 

வ.்.சி. (அதிகச்ண் 24 ணஞிம டக படாச ்சசறிவு ) உடம்டச சசத்ாடு 

காஞணாக 41.3 g / m3 ஆக இபோக்குண். அதிகச் 98 சடவிகிட அடி்க ணதி்பு (10 

கிப சு்நவு) 9.72 g / m3. இடா் சு்றுசச்ூன் கா்றுட ்ட SO2 சசறிவு 51.02 g / m3 

 ணதி்பி்டுகிது.  இது சடாழி்துக குதி 24 ணஞி ம சாசிதா 80 g 

/ m3 ் பண்பி்குந் உந்நது.  

 

அதிகச் 98 சடவீட அடி்க ணதி்பு (10 கிப சு்நவு) NO2 GLC (அதிகச்ண் 24 

ணஞிம அடிண் சசறிவு) உடம்டச சசத்ாட்ிா் 3 5.0 g / m3 ஆக இபோக்குண். 

அதிகச் 98 சடவிகிட அடி்க ணதி்பு (10 கிப சு்நவு) 15.08 g / m3. இது 

சடாழி்துக குதிக்கு சாசிதாக 24 ணஞி ம சாசிதா ்கக்கு 

குகபாக உந்நது . இட் விகநபாக NO2 சு்று்பு கா்றி் டண் சசறிவு 50.58 

g / m3  கஞிக்க்டுகிது. 

 

ணட்ு்டுடத்ுண் படிக்கககந் 

 உகஞங்கந் டடு்பு ாணி்பு உறுதிடுடட்் 

 கா்று ணாசு்டுடட்் சசறிவுகநி் பனக்கணா கஞ்காஞி்பு. 
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1.4.2 நீ ்சூறய் 

 

கடட்ுான கடட்் 

 

டாக்கங்கந் (பக்கிதடத்ுபண் - குகட்) 

• மபக க்சறுண் இடத்ிலிபோத்ு சாண்் ி ீ ்ண்றுண் பாகண் ண்றுண் 

கபோவிகந் ாணி்பு குதிக்கா கழுவு ீ ்உபோபாக பாத்்புந்நது.  

ணட்ு்டுடத்ுண் படிக்கககந் 

கழிவு்சாபோக்கநட ்டடுக்க மபக க்சறுண்  இங்கநி் ீ ்

த்ாக் கஞ்காஞிடட்். 

 

இக்கக் கடட்் 
 

டாக்கங்கந் (பக்கிதடத்ுபண் - டுடட்)  
 

• உடம்டச தி்டத்ி்கு மடகபதா பெ ீ ் , CBR பநாகடத்ி்குந்மநமத உ்பு 

ீக்கி சுடத்ிகி்பு சசத்பண் ஆகபேலிபோத்ு பபோண் ீ ்ஆகுண். இடத்ி்டத்ி்கா 

சணாடட் பெ ீ ்மடகப 3300 m3 / hr  ணதி்பி்ட்ுந்நது. 
 

சுடத்ிகி்பு ஆக பநாகடத்ி் உபோபாகுண் திப கழிவுககந (550 m3 / hr) 

சுடத்ிகி்பு சசத்பட்காக எபோ புதித கழிவு்சாபோந் சுடத்ிகி்பு ிகதண் க் 

தி்ப்ட்ுந்நது. சுடத்ிகி்பு ிகத பநாகடத்ி் உந்மநமத உபோபாகுண் 

கழிவுகந், ஞ்சஞத் கட் கழிவுீ் , த்டுடத்ித காஸ்டிக் ண்றுண் சுகாடா  

கழிவுககந உந்நக்கிதது. சுடத்ிகி்பு சசத்ட ETP கழிவுகந் RO ஆக பெண் 

ணறுசுன்சி சசத்த்ட்ு DM ீாக த்டுடட்்டுண். ணறுசுன்சி ஆக 

சபநிமத்றித ீ  ்(360 m3 / hr) ண்றுண் க் ீ  ்  சுடத்ிகி்பு ஆக சபநிமத்றுட ்

டணகட் ீ ்(5563 m3 / h; TDS: 63700 PPM) கலுக்குந் சசலுடட்்டுண்.  

 

ணட்ு்டுடத்ுண் படிக்கககந்  

 

• அகடத்ு கழிவு்சாபோக்ளுண் சுடத்ிகி்பு ண்றுண் ணறுசுன்சி சசத்த்டுண். 

க் ீ ்    சுடத்ிகி்பு ஆக சபநிமத்று ீ ்டகுட் சபநிமத்றுட ்

டணகட்்பி் கலுக்குந் சசலுடட்்டுண் . 

 

1.4.3 ஒலிெ ்சூறய் 
 

கடட்ுான கடட்் 
 

டாக்கங்கந் (பக்கிதடத்ுபண் - குகட்)  

 

• கக உகஞங்கந் ண்றுண் இதத்ிங்கந் சசத்டுபட் காஞணாக எலி 

ணாசு உபோபாபது, ஆக ிண்ாஞண், கட்ுணா மபககந் ண்றுண் கக 

பாகங்கநி் இதக்கண். 

ணட்ு்டுடத்ுண் படிக்கககந்  

 

• உகஞங்கந் ண்றுண் பாகங்கந் டடு்பு ாணி்க உறுதிடுடட்். 

 

இக்கக் கடட்் 

 

டாக்கங்கந் (பக்கிதடத்ுபண் - குகட்)  
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சுடத்ிகி்பு ிகதடத்ி்குந் இபோக்குண் சசத்ாட்ு பிிவுககநச ்சு்றி  

இங்கநி் க் ண்றுண் இவு மங்கநி் எலி அநவீடுகந் 

மண்சகாந்ந்். கூடுட் ாதி்பு இ்க. 

 

ணட்ு்டுடத்ுண் படிக்கககந்  

 

• சடாச்ச்ிதா (8 ணஞி மடத்ி்கு மண்) சடாழிாநக்ந் அதிக இகசச்் 

குதிகளுகநி் புனக்கடக்ட டவி்்து. 

• அதிக இகசச்லிபோக்குண் குதிகநி் காதி் சாபோடத்ுண் எலி டடு்ா்கந் 

பனங்குட் 

• உகஞங்கந் டடு்பு ாணி்பிக உறுதிடுடட்். 

 

1.4.4 நியெ ்சூறய் 
 

கடட்ுான கடட்் 
 

டாக்கங்கந் (பக்கிதடத்ுபண் - குகட்)  
 

• கு்ககந் / கட்ுணா சாபோக்நி் பெண் கு்ககந் உபோபாட் , ஆா் 

ட்மாது ஆக இபோக்குண் குதிபே் ணட்ுண் ணா்ங்கந் சசத்த்டுபடா் , 

அடட்ககத கழிவு உ்டத்ி குகபாக இபோக்குண். 
 

ணட்ு்டுடத்ுண் படிக்கககந்  
 

• தி் ்கக்குந் உந்ந அகடத்ு கட்ுணா படிக்ககககநபண் 

கட்ு்டுடத்ுட். 

• அக்றுடலிாலுண் டணதி்பீடு சசத்பதி் விகநபாக ட்சபாபோ 

சாபோகநபண் அணுகு சாககந் , ீமாககந் அ்து ந்நங்கநிலுண் குவித 

விாகாது, இது கழிவு ீ ்சச்லுண் ாகட ண்றுண் / அ்து இத்கக ீ ்

படிகாலிகட ்டடுக்குண். 

• குறி்பி் கட்ுணா கழிவு மணாஞ்கண தி்ண் ண்றுண் கட்ுணாண் க்குண் 

இடத்ி் அாதகணா சாபோக்ந் ககதாளுட் குறிடட் தி்ண் தீட்ுட்.  
 

இக்கக் கடட்் 
 

டாக்கங்கந் (பக்கிதடத்ுபண் - குகட்) 

• பக்கிதணாக ா்கு பககதா தி கழிவுகந் உபோபாகுண்: த்டுடத்ித 

விகபொக்கிகந், ETP கசடுகந் , சாதுபா தி கழிவுகந் ண்றுண் சடாட்ிபே் 

அடிபே் டிபண் கசடுகந்.   

ணட்ு்டுடத்ுண் படிக்கககந் 

•த்டுடத்ித விகபொக்கிகநி் சிப்க ணறுசுன்சி சசத்த பெ 

வி்கதாநபோக்கு அனு்்டுண். ண் விகபொக்கிகந் பனக்கணாக 

ாதுகாக்க்் ி ி்பு குதிக்கு அ்பு்டுடட்்டுண். 

• ETP இலிபோத்ு ஞ்சஞத் கசடு ாதுகாக்க்் ிடட்டிபே் 

அ்பு்டுடட்்டுண் . உபேி கசடு ணறுடிபண் உணாக த்டுடட்்டுண்  
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• பபோடத்ி்கு சுணா ்1500 ் , அாதகண், ணறுசுன்சி சசத்தபடிதாட தி 

கழிவுகந் அங்கித த் கழிவுகந் , த்டுடத்ித மண்கா்பு , CDU / VDU தி 

கழிவுகந், த்டுடத்ித படிகட்ி மக்ி்கந் , த்டுடத்ித கி , 

த்டுடத்ித கநிணஞ் ண்றுண் ணஞ் உபோபாகுண். இட் கழிவுகந் ிடக்ட 

சண் சசத்த த்டுடட்்டுண்.  

• சடாட்ிபே் அடிபே் டிபண் கசடுகளுக்கா ‘சடாட்ி்குதி மணாஞ்கண 

அகண்பு’ ககக்சகாந்ந்டுண். சடாட்ிபே் அடிபே் டிபண் கசடுகந்  உபேி 

சுடத்ிகி்பு பகபேமா  அ்து ிடக்ட சண் சசத்தமபா 

த்டுடட்்டுண்.• பிிவுக்குந்மநமத ட்காலிக ககதாளுடலுக்காகவுண் / 

மசப்பு மாக்கடத்ி்காகவுண் எபோ ாதுகாக்க்் ிண் சண் சசத்பண் 

த்ாடு தி்ப்ட்ுந்நது. அாதகணா கழிவு்சாபோக்ந் பி் ்

அஞ்கணபே் உந்ந  அங்கீகிக்க்் ிி்பு குதிக்கு 

அ்பு்டுடட்்டுண். 

1.4.5 உமிய் சும்றுெச்ூறய் 

 

கடட்ுான கடட்் 

 

டாக்கங்கந் (பக்கிதடத்ுபண் - குகட்) 

உடம்டச ஆக இடத்ிமமத கட்ுணா் ஞிகந் கசறுபடா்     

கட்ுணா் ஞிகநி் காஞணாக , டாபங்கநி் பது ்டுண் டாக்கண் 

குறி்பிட ்டக்கடாக இ்க.  

 

ணட்ு்டுடத்ுண் படிக்கககந்:  

 

• கட்ுணா் ஞிகநி் காஞணாக ்டுண் ந்நங்ககந படிட்பக 

உடிதாக பெடிவிவுண்.  

• கழிவு்சாபோக்கந , குறி்ாக பிநாஸ்டிக் ண்றுண் அாதகணா 

கழிவு்சாபோக்கந மபக க்குண் இங்கநி் உபோபாகாண் ாட்த்ுக் 

சகாந்நவுண். 

 மபக பண்புககந ாணிக்க ஏட்ுக்ளுக்கு பே்சி. 

• கட்ுணா க்டத்ி் மாது சுகண பகநதடக்ட உபோபாக்குட். 

 

 

 

 

இக்கக் கடட்் 

டாக்கங்கந் (பக்கிதடத்ுபண் - குகட்) 

• உடம்டச தி் இதக்கக் க்டத்ி் மாது உபோபாகுண் குகட்ச் கூடுட் 

கா்று ணாசு சபநிமத்ண் காஞணாக ்டுண் டாக்கங்கந் குகபாகமப 

இபோக்குண். 

 

ணட்ு்டுடத்ுண் படிக்கககந்  

 

• ்கமப அகணக்க்ட்ுந்ந சுகண பகநதடக்ட ாணிடட்்  
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1.4.6 ெமூக-சபாருராதா சூறய் 
 

கடட்ுான கடட்் 
 

டாக்கங்கந் (பக்கிதடத்ுபண் - குகட்)  

 

• கஞிசணா ஞ்ஞிக்ககபே் ட்காலிக மபகபாத்்புகந் உபோபாகுண் . சாசி  

  ட்காலிக ணிடபந மடகப பட் ஆஞ்டி் 500 மபோண் , அடுடட் இஞ்டு   

  ஆஞ்டுகநி் 1500 மபோணாக இபோக்குண். 

• ஞிதாநக்ந் ண்றுண் சாபோக்ந் மாக்குபடத்ு காஞணாக கட்ுணா 

க்டத்ி்  

  மாது பாக இதக்கட ்மடகபகந் உதபோண். ’ 

 ட்காலிக சடாழிாநக்ந் ண்றுண் டிக் ஏட்ுக்ளுக்கு டங்குபண் , உஞவு, ீ,் 

சுகாடாண் ண்றுண் ணபோடத்ுப பசதி மா் அடி்கட ்மடகபகந் ்டுண்.  

 சபோணநவு  திகணதா ண்றுண் திகணத் ஞிதாக்ந் 

டாக்கடத்ி்கு்் குதிக்குந்மநமத இபோக்கி்் . கட்ுணா க்டத்ி் 

டங்குண் பசதி படா அதிகிக்குண் விகநவு குகபாக இபோக்குண். 

 

ணட்ு்டுடத்ுண் படிக்கககந்  

 

• ஊழிதக்ளுக்கா விழி்புஞவ்ு தி்ங்ககந டத்ுட். 

• கக பாகங்கந் ண்றுண் இதத்ிங்கநா் த்டுடட்்டுண் அகடத்ு 

ாங்கந்    

   ண்றுண் சாககந் ாதுகா்ா , ச்டிதா சுகணபே் அநவிக 

தீண்ாிடட்். 

• மபக பாண் பழுபதுண் ஞி கசறுண் குதிபே் அனுணதிக்கக்கூடித 

மாக்குபடத்ு  

   பககந் சித பாக திபோ்்களுண் மசட்த்ு ிஞ்பேக்க்டுபது சபெக    

   த்ாட்ி் அடி்கபே் அகணத்ிபோக்குண். 

• ாதி்புக்குந்நாபக்ளுக்கு ட்காலிகணாக மாக்குபடத்ு அனுணதி 

இ்ாடமாதுண்   

   டகுட் ப் அறிவி்பு பனங்குட். 

• தி்ட ்டநங்கநி் மாகட ணபோத்ுகந் ண்றுண் ஆ்கஹா் த்டுடத்ுபகட 

டடுடட்். 

• ாதுகா்புக்கு சாறு்ாபக்கநட ்டவி தி்்ஞிதாநக்ந் து்ாக்கி  

   கபடத்ிபோ்கட டடுடட்். 

 

இக்கக் கடட்் 

 

டாக்கங்கந் (பக்கிதடத்ுபண் - குகட்) 

• மபகபாத்்பு உபோபாக்கண் , மாக்குபடத்ு ண்றுண் பி அடி்க 

உந்க்கண்பு  

   படா விகநவுகந். 

• இதக்கக் க்டத்ி் மாது சுணா ்304 க்ளுக்கு மடிதாகவுண் , சுணா ்1000 

க்ளுக்கு    

   ணகபக மபகபாத்்புண் உபோபாகுண் க் கஞிக்க் டுகிது. 

• ஞிதாநக்ந் ண்றுண் சாபோக்ந் காஞணாக மாக்குபடத்ு மடகபகந் 

உதபோண். 

 

 

ணட்ு்டுடத்ுண் படிக்கககந் 
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• CSR / CER தி்டக்ட விிபாக்குட். 

• தி் சண்ட்்் பாகங்கநி் ாகட ண்றுண் மபகடக்ட கஞ்காஞிடட்்.  

 

1.5 சும்றுெச்ூறய் பயாை்ண திடட்் ம்று் (EMP)கை்காைிப்பு திடட்் 
 

மணம கூ்் அகடத்ு படிக்ககககநபண் கபோடத்ி் சகாஞ்டு ,  

சு்றுசச்ூன் மணாஞ்கண தி்டக்ட சசத்டுடத்ுபட்கா சசவு விபண்  

அடட்லணை 1.4 & 1.5-் சகாடுக்க்ட்ுந்நது. சு்றுசச்ூன் மணாஞ்கணட ்  

தி்டக்ட கபக் டுடட்்டுபட்கா சணாடட் ணதி்பீடு ஆஞ்டி்கு  

பௌ.16290 ச்ண் பெட சசவு ண்றுண் பபோ சசவு பௌ.195 ச்ண் ஆகுண். 

 

அடட்லணை 1.4: சும்றுெச்ூறய் பயாை்ண திடட்த்தின் லவு செயவு  

(மூயதன செயவு) 

 

ல.எை். நடலடிக்ணககர் அனுதிக்கப்படு் 

சதாணக  

  (இயடெ்த்திய்) 

1.0 காம்றுெ ்சூறய் 

1.1 மடா்ட ்சடாழி்கந் (ணங்கந் 

ண்றுண் புடக்ந்) 

300.0 

1.2 கா்றி் டக் கஞ்காஞி்பு  30.0 

1.3 ஆ்க் கா்றி் டக் 

கு்ாத்விகந் 

500.0 

2.0 ஒலிெ ்சூறய் 

2.1 கூடுட் மடா்க்கக 

சசத்ாடுகந் 

ப.ஞ்.1.1-் உந்நது 

2.2 ஆடிமதாசண்ிக் மசாடககந்  10.0 

3.0 நீெ் ்சூறய் 

3.1 ணகனீ ்அறுபக குழிகந் 100.0 

3.2 புதித சடாகுக்க்் STP 100.0 

3.3 ETP ண்றுண் ணறுசுன்சி ஆக 15000.0 

4.0 நியெச்ூறய் 

4.1 கூடுட்மடா்க்கக 

சசத்ாடுகந் 

ப.ஞ்.1.1-் உந்நது 

4.2 தி கழிவு மணாஞ்கண 50.0 

5.0 உமிய் சூறய் 

5.1 கூடுட்மடா்க்கக 

சசத்ாடுகந் 

ப.ஞ்.1.1-் உந்நது 

6.0 கடய் சூறய்  

6.1 க்கக கஞ்காஞி்பு ண்றுண் 

ஞ்சஞத் கசிவு மணாஞ்கண  

200.0 

 EMP (மூயதன செயவு) க்கான 

லவு செயவுத் திடட்் 

 

16290.0 
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அடட்லணை 1.5: சும்றுெச்ூறய் பயாை்ண திடட்த்தின் லவு செயவு  

     (சதாடெ்ச்ிான லருடாந்தி செயவு) 

ப.ஞ். நடலடிக்ணககர் அனுதிக்கப்படு் 

சதாணக 

  (இயடெ்த்திய்) 

1.0 கா்றுச ்சூன் 

1.1 கூடுட் மடா் படிக்கககந் 

(ணங்கந் ண்றுண் புடக்ந்) 

30.0 

1.2 கா்றி் டண் கஞ்காஞி்பு 20.0 

1.3 ஆ்க் கா்றி் டண் 

கு்ாத்விகந் 

20.0 

2.0 ஒலிெ ்சூறய் 

2.1 கூடுட் மடா்க்கக சசத்ாடுகந்  ப.ஞ்.1.1-் உந்நது 

2.2 ஆடிமதாசண்ிக் மசாடககந்  1.0 

3.0 நீெ் ்சூறய் 

3.1 ணகனீ ்அறுபக குழிகந் 5.0 

3.2 கழிவுீ ்ண்றுண் விிமதாக அகண்பி் 

கூடுட் மசப்பு சடாட்ி 

5.0 

3.3 ETP & STP ாணி்பு 50.0 

4.0 நியெச்ூறய் 

4.1 கூடுட்மடா்க்கக சசத்ாடுகந்  ப.ஞ்.1.1-் உந்நது 

4.2 தி கழிவு மணாஞ்கண 4.0 

5.0 உமிய் சூறய் 

5.1 கூடுட்மடா்க்கக சசத்ாடுகந்  ப.ஞ்.1.1-் உந்நது 

6.0 கடய் சூறய்  

6.1 க்கக கஞ்காஞி்பு ண்றுண் 

ஞ்சஞத் கசிவு மணாஞ்கண  

60.0 

 EMP (ஆை்டு மூயதன செயவு) க்கான 

லவு செயவுத் திடட்் 

 

195.0 

 

சணாடட் தி்் குதிபேலுந்ந (1303 க்க)் 33.5% (அடாபது 436.5 க்க)் ்நவு 

சுகண பகநதண் மணண்ாட்ி்சக குறிக்க்டுண். எபோ விிபா சுகண 

பகநதட ்தி்ண் எ்க EIL உபோபாக்கிதமடா்ாண் ணண் டுபட்கா 

டாப பககககநபண் ித்ுகடத்ுந்நது. சுகண பகநத மணண்ாட்ி்கு 

சாபோடட்ணா ஆமாசகி் ஆமாசககத டுடத்ுக் சகாஞ்டு , CPCL 

டாபங்ககந ட்ு ாணிக்க மபஞ்டுண். 
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1.6 கூடுதய் ஆ்வுகர் 

 

1.6.1 விணவு இட ்திப்பீடு 

 

RRA ஆத்வு சாடத்ிதணா விடத்ுகநி் ிகன்வுகநி் விகநவுககந ணதி்பீடு 

சசத்து, ாதி்பு அநகப ணதி்பிட்ு , மசடண் அடி்கபோ ண்றுண் 

அாதடக்ட குக்ட்கு சாபோடட்ணா படிக்ககககந ித்ுகக்கிது. 

 

RRA ்மபறு ிகன்டகவுகந் ண்றுண் அட் விகநபாக ்டுண் சசதலின்பு , 

சடா்ிகன்வுகந் ண்றுண் விகநவுககந அடி்கதாகக் சகாஞ்டு ்மபறு 

பிிவுகளுக்கா சாடத்ிதணா அ்து ிகனக்கூடித விடத்ுகந் அகதாந் 

டுடட்்டுகிது.  அடி்கபே் இஞ்டு பககதா ிகன்வுகந் 

கஞ்றித்். 

அகணக்க்டுண் ்மபறு சசத்பக பிிவுகநி் , அதிக பாத்்புகந் சகாஞ் 

ஆா் குகட் விகநவுககநக் சகாஞ்டிபோக்குண் ிககணகந்  – 

டுடத்ுக்கா்ாக :- கபோவிகநி் சிறுகுனாத் இகஞ்புட ்மடா்வி ண்றுண்  

குகட் பாத்்பு சகாஞ், ஆா் அதிக  விகநகபக் சகாஞ்டிபோக்குண் 

ிககணகந் - டுடத்ுக் கா்ாக :- அழுடட்க் கங்கநி் சபடி்பிா் ்டுண் 

மழிவு, அழுடட்க் கங்கநி் சபநிமதறுண் இடத்ி் ்டுண் சித துகந 

(திடீச தீ்்் , உத ்அழுடட்ட ்தீ , பா தீ ,  திடீச ்டுண்  தீ் 

சாறி, பககதழுடட்டட்ா் ்டுண் சபடி்பு , சச்ு சபநிபைடு) படலித ்மபறு 

விடத்ுக்களுக்கா விகநவு ணஞ்ங்கந் டநடத்ி்டத்ி் தூங்கநி் 

அடி்கபே் ஆத்வு சசத்த்ட்ு அகதாநண் காஞ்். விகநவு 

ணஞ்ங்கநி் அடி்கபே் ,  இகபொறு / அாதடக்டட ்டடுக்குண் 

படிக்கககந் ித்ுகக்க்டுகி். 

 

1.6.1.1 முதன்ணக் கைிப்புகர் ம்று் பிந்துணகர்: 

 

சபோண் விடத்ிா் கஹம்ாகா்் சபநிமத்டட்ா் ்டுண்  

விகநவுகநி் விிபா கு்ாத்வு சபநிபைட்ு விகிடண் , சிட் , தீ்்றுண் 

ட்கண, ண்றுண் சச்ுடட்்கணபே் அடி்கபே் ணாதிி படிபகணக்க்ட்ு 

அறிக்ககபே் விிபாக விபாதிக்க்ட்ுந்நது.விகவு இ ்கு்ாத்வி் 

இபோத்ு ழுண் பக்கித கஞி்புகந் ண்றுண் ித்ுககந் கீமன சுபோக்கணாகட ்

ட்ட்ுந்ந. 

 

 CDU / VDU பிநாக்கி் சாடத்ிதணா ்மபறு விடத்ு ிகன்வுகநி் ணாதிி 

படிபகணக்க்்து. அட் அடி்கபே் பிிவி் குதிகநி் விடத்ு 

ிகன்பா் ்டுண் கதிவ்ீசச்ு ண்றுண் சபடி்பி் விகநவு பிிவி் கினக்கு 

குதிபே் ட்மாது அகணத்ுந்ந குநி ்மகாபுங்கந் ண்றுண் அபோகிலுந்ந MS 

பிிவி் ிவுண் கா்றி் மாக்கு ண்றுண் தீ ்டுடட்க் கூடித சாடங்ககந் 

சாபோடத்ு ாதி்புகந் உஞ்ாகுண் ்று கஞிக்க்்து . 

 

பிிவுக்குந்மந டகுட் இங்கநி்  தீ ண்றுண் ிபாப உஞிககந ிறுப 

ித்ுகக்க்டுகிது. அபச கா திவ்ிக ண்றுண் மி ்மணாஞ்கண  

தி்டக்ட உபோபாக்க குகட் அதிச்பஞ் ிகன்வுகநா 50  mm கசிவு 

ிகன்வுகந் த்டுடட்் மபஞ்டுண்.  
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 தீ்்க்கூடித ிகன்வுகந் NHT, CCR & ISOM  பிிவி் ்க்கூடித சாடத்ிதணா 

விடத்ு ிகன்வுகநி் ணாதிி படிபகணக்க்ட்ு அட் அடி்கபே் சபடி்பு , 

கதிவ்ீசச்ு ண்றுண் சச்ு விகநவுகந் ஆத்வு சசத்த்்து.  இட் 

பிிவுகநிலிபோத்ு ்டுண் கசிவு ிகன்வுகந் (சபடி்பு ண்றுண் கதிவ்ீசச்ு 

விகநவுகந்) காஞணாக , ிவுண் பாிக ண்றுண் பிிவி் உகஞங்கநி் 

இபோ்பிடக்ட் சாறுடத்ு அபோகி் உந்ந மங்க் ஃாண்் , CDU / VDU பிிவு, SRR-2 

ண்றுண் S/S-2 ாதிக்க்ாண். மணலுண் , H2S, ச்சீ் & சாலீ் IDLH சசறிவி்  

சச்ுசபநிமதறுண்  ிகன்வுகநிலிபோத்ு ஆககநி் உந்ந ஞிதாநக்ந் ண்றுண் 

CDU/VDU, ஆஃ்கச் குதி, SRR-2, S / S-2, SRR-1, S / S-1 ண்றுண் S / S -11 ாதிக்க்ாண். 

NHT ஸ்்்ீ ்ிஃ்நக்ஸ் ண்்பிலிபோத்ு 20 mm கசிவு ்்ா் , H2S இ் IDLH 

சசறிவு 217 ப் ்கசிவு ஆடாடக்ட ்க்கூடுண் , மணலுண் இது பிிவுக்குந்மநமத 

உகஞங்கந் உந்ந இபகண்பு ண்றுண் ட்சப் ிககணககந் 

சாபோடத்ு சுடத்ிகி்பு ஆக பநாகடத்ி் ப மண்கு க்கச ்சுபக கக்காண். 

 

NHT ஸ்்்ீ ்ிஃ்நக்ஸ் ண்் ண்றுண் சுடத்ிகி்பு ஆக பநாகடத்ி் சுப ்

இகமத குகட்ச்ண் 217 ப் ்தூடக்டக் ாணிக்க 

ித்ுகக்க்டுகிது. 

 

SSR-2 ண்றுண் SRR-1 HVAC தகனவு் குதிபே் HC/H2S உஞிகந் அகணக்க் 

மபஞ்டிபண் அட் உஞிகந் இதக்க்டுண் மாது HVAC குனாபே் தகனவு் குதி 

பெடுண்டிதா படிபகண்பு ித்ுகக்க் டுகிது.  

 

இட் பிிவுக்குந்மநமத பெமாாத இங்கநி் தீ ண்றுண் பாப (தீ்்க்கூடித 

ண்றுண் சச்ுடட்்கணகச்காஞ்) உஞிககந ிறுவுமடாடு அ்ாண் , ட் 

கசிவு ்்ாலுண் மண்சகாஞ்டு பாண் டடுக்க சடாகவிலிபோத்ு  இதக்கக் 

கூடித டிண்டுடத்ுண் அக்ா்ககந ிறுபவுண் 

ித்ுகக்க்டுகிது .அபச கா திவ்ிக ண்றுண் மி ்மணாஞ்கண  

தி்டக்ட டதாிக்க குகட் சடா ்ிகன்வுகநா 50  mm கசிவு ிகன்வுகந் 

த்டுடட்் மபஞ்டுண். 

 

 DHDT பிிவுக்கு தீ்்க்கூடித ண்றுண் விடத்ு ிகன்வுகளுக்கா ணாதிி  

படிபகணக்க்ட்ு  DHDT-் HP ண்றுண்  சச்ுடட்்கணகச்காஞ் 

பிிவுகளுக்கா உத ்ண்றுண் டான் சடா ்ிகன்வுகநி் டாக்கண் ்க்கூடித 

ணஞ்ங்கநா பிிவி் ்ககதக் கத்ு , அபோகிலுந்ந VGOHDT, INDMAX GDS, 

LPG  ்ீட்ிங்க் பிிவுகந் , Offsite குதி, OMS கட்ு்ாட்ு அக 6 , SRR-4, S / S-4, SRR-5 

ண்றுண் S / S-5 ஆகித பிிவுகநி் உந்ந உகஞங்கநி் இ அகணவு ண்றுண் 

ட்சப் ிகககந் சாபோடத்ு ாதி்பு ்ாண்  கஞிக்க்்து.  

 

OMS கட்ு்ாட்ு அக 6 , SRR-4 & SRR-5 க்கா HVAC பே் தகனவு் குதிபே்  HC / 

H2S உஞிப் அட் உஞிகந் இதக்க்டுண் மாது HVAC குனாபே் தகனவு் 

குதி பெடுண்டிதா படிபகண்பு சசத்த் ித்ுகக்க்டுகிது.  

 

இட் பிிவுக்குந்மநமத பெமாாத இங்கநி் தீ ண்றுண் பாப (தீ்்க்கூடித 

ண்றுண் சச்ுடட்்கணகச்காஞ்) உஞிககந ிறுவுமடாடு அ்ாண்  ட் 

கசிவு ்்ாலுண் மண்சகாஞ்டு பாண் டடுக்க சடாகவிலிபோத்ு  இதக்கக் 

கூடித டிண்டுடத்ுண் அக்ா்ககந ிறுபவுண் ித்ுகக்க்டுகிது. 

இடத்ு் அபச கா திவ்ிக ண்றுண் மி ்மணாஞ்கண  தி்டக்ட 

டதாிக்க குகட் சடா ்ிகன்வுகநா 50  mm கசிவு ிகன்வுகந் 

த்டுடட்் மபஞ்டுண்.  
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்மபறு சாடத்ிதணா கசிவு ிகன்வுகந் VGO-HDT பிிவுக்கு ணாதிிதாக 

படிபகணக்க்ட்ுந்ந.கதிவ்ீசச்ு ,அதி ் சபடி ண்றுண் சச்ு விகநவு 

ணஞ்ங்கந் பிிவி் ்ககதக் கக்காண். LPG உ்டத்ிக் குனாத் 

சக்்பொட்ிலிபோத்ு ்டுண் 20 mm கசிபா் உபோபாகுண் H2S IDLH சசறிவு அபோகிலுந்ந 

DHDT, INDMAX GDS, INDMAX, OCTAMAX, CDUVDU, MS பிநாக், LPG ்ீட்ிங்  பிிவுகந், Offsite 

குதி, OMS கட்ு்ாட்ு அக 6 , OMS கட்ு்ாட்ு அக 5 , SRR-1, S / S-1, SRR-4, S / S-4, 

SRR-3, S / S-3, SRR-5, S / S-5, SRR-2 & S / S2 பிிவுககந் ாதி்டம்டா்ாண் 

உகஞங்கந் இ அகணவு ண்றுண் ட்சப் ிக  சாபோடத்ு சுடத்ிகி்பு 

ஆகபே் பநாகச ்சுபக்கந கக்காண்.   

 

தி் பகண் இறுதி சசத்பண் விிபா கட்ுணா க்டத்ி் மாது 

சுடத்ிகி்பு ஆகபே் பநாகச ்சுபபோக்குண் LPG உ்டத்ிக் குனாத்க்குண் இகமத 

சுணா ்450 m இகசபநிகத ாணிக்க ித்ுகக்க்டுகிது.  
 

OMS கட்ு்ாட்ு அக 6 , கட்ு்ாட்ு அக 5 , SRR-1 & SRR-2, SRR-3, SRR-4, ண்றுண் 

SRR-5 HVAC பே் தகனவு் குதிபே்  HC / H2S உஞிப் அட் உஞிகந் 

இதக்க்டுண் மாது HVAC குனாபே் தகனவு் குதி பெடுண்டிதா படிபகண்பு 

சசத்த் ித்ுகக்க்டுகிது.  
 

இட் பிிவுக்குந்மநமத பெமாாத இங்கநி் தீ ண்றுண் ிபாப 

(தீ்்க்கூடித ண்றுண் சச்ுடட்்கணகச்காஞ்) உஞிககந ிறுவுமடாடு 

அ்ாண்  ட் கசிவு ்்ாலுண் மண்சகாஞ்டு பாண் டடுக்க 

சடாகவிலிபோத்ு  இதக்கக் கூடித டிகண்டுடத்ுண் அக்ா்ககந 

ிறுபவுண் ித்ுகக்க்டுகிது.இடத்ு் அபச கா திவ்ிக ண்றுண் 

மி ்மணாஞ்கண  தி்டக்ட டதாிக்க குகட் சடா ்ிகன்வுகநா 50 mm 

கசிவு ிகன்வுகந் த்டுடட்் மபஞ்டுண்.  

 

 SRU/ARU/ (1&2)/SWS (1&2) பிிவு கநிலிபோத்ு சச்ு கசிபண் ிகன்வுகந் ணாதிிதாக 

படிபகணக்க்். H2S IDLH சசறிவு பிிவி் ்ககதக் கத்ு அபோகிலுந்ந 

பிிவுககநபண் ஞிதாக்கநபண் அப்விடத்ி் ட்சப் ிககத் 

சாபோடத்ு ாதிக்காண்  கஞிக்க்்து.  

 

மடனுண் கசிவு ்்ா் மண்சகாஞ்டு பாண் டடுக்க தீ ண்றுண் ிபாப  

உஞிககந ிறுவுமடாடு அ்ாண் சடாகவிலிபோத்ு  இதக்கக் கூடித 

டிண்டுடத்ுண் அக்ா்ககந ிறுபவுண் ித்ுகக்க்டுகிது. 

இடத்ு் அபச கா திவ்ிக ண்றுண் மி ்மணாஞ்கண  தி்டக்ட 

த்டுடட்ாண்.  

 

 தீ்்க்கூடித ிகன்வுகந் PPU பிிவுக்கு ணாதிிதாக 

படிபகணக்க்்து.அாதண் ிகழுண் சணதங்கநி் ட் சப் சூனக் 

சாபோடத்ு ஆடத்ு ்டுடத்ுண் விகநவு ணஞ்ங்கந் பிிவி் ்ககதக் 

கத்ு அபோகிலுந்ந பிிவுககந ாதிக்காண் க் கஞிக்க்டுகிது.  

 

மப பிிவினுந் பெமாாத இங்கநி் கஹம்ாகா்் உஞிகந்  

ிறுப்மபஞ்டுண் ் ித்ுகக்க் டுகிது.  
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 ்மபறு தீ்்க்கூடித ண்றுண் சச்ு கசிவு ிகன்வுகந் DCU பிிவுக்கு 

ணாதிிதாகக் படிபகணக்க்்து .அட் அடி்கபே் ்டுண் கதிவ்ீசச்ு , 

சபடி்பு விகநவுகந்  பிிவுகநி் ்ககதக்  கத்ு கட்ு்ாட்ு அக 8 , 

(CBFC) கட்ு்ாட்ு அக 3 ,(கா்று & N2 ஆக) ண்றுண் SRR-6, (DCU & PPU) பிிவுககந 

ாதிக்காண். WGC டிஸ்சா்் குனாத் , ஸ்்ி் ்சா்் குனாத் ண்றுண் LPG உ்டத்ி 

குனாத் டிஸ்சா்் சக்்பொட்ிலிபோத்ு ்டுண் 20 mm கசிவிா் உபோபாகுண் H2S, IDLH 

சசறிவு அபோகிலுந்ந HGU, CFBC, PPU பிிவு ாலிண ்ம் , PP மப ்ஹவுஸ் , 

குநிவ்ிக்குண் மகாபுண் , கா்று ண்றுண் N2 ஆக , SRR -1 , S/S-6, SRR-8, SS-7, S/S-16, SRR-6, 

கட்ு்ாட்ு அக -3 (கா்று & N2 ஆக) , கட்ு்ாட்ு அக -8 ( CFBC) 

ாதிக்க்டுபமடா்ாண் இதக்க ிககண ண்றுண் ட்சப் 

ிகககந் சாபோடத்ு ஆகபே் பநாகச ்சுபகக் கக்காண்.   

 

மப H2S -் IDLH பகதக ாதி்பு பிிவுக்குந்மநமத உ்டுண் அநவுக்கு  DCU 

பிிவு அ்து DCU-் சச்ு ககதாளுட் பிிகப இணா்ண் சசத்த  

ித்ுகக்க்டுகிது. 

 

மப, கட்ு்ாட்ு அக – 8  (CFBC), கட்ு்ாட்ு அக - 3 (கா்று ண்றுண் N2 

ஆக)பே் இபோக்குண் ஞிதாநக்கந ாதுகாக்க மண்கஞ் இபோ கட்ு்ாட்ு 

அகககநபண் ாதுகா்ாக குதிக்கு ணா் மபஞ்டுண். SRR - 6 ( DCU ண்றுண் PPU) 

சபடி்பு டாங்குண் கட்ிணாக கட்ுபகட உறுதி டுடட்வுண். 

 

கட்ு்ாட்ு அக -8 ( CFBC), கட்ு்ாட்ு அக - 3  (கா்று ண்றுண் N2 ஆக) , 

ாலிண ்ஆத்பகண் , SRR-1, SRR-8 ண்றுண் SRR-6 (DCU & PPU)வி் HVAC தகனவு் குதிபே் 

HC/H2S உஞிகந் அகணக்க் மபஞ்டிபண் அட் உஞிகந் இதக்க்டுண் 

மாது HVAC குனாபே் தகனவு் குதி பெடுண்டிதா படிபகண்பு 

ித்ுகக்க் டுகிது.  

 

இட் பிிவுக்குந்மநமத பெமாாத இங்கநி் தீ ண்றுண் ிபாப 

(தீ்்க்கூடித ண்றுண் சச்ுடட்்கணகச்காஞ்) உஞிககந ிறுவுமடாடு 

அ்ாண்  ட் கசிவு ்்ாலுண் மண்சகாஞ்டு பாண் டடுக்க 

சடாகவிலிபோத்ு  இதக்கக் கூடித டிண்டுடத்ுண் அக்ா்ககந 

ிறுபவுண் ித்ுகக்க்டுகிது. இடத்ு் அபச கா திவ்ிக ண்றுண் 

மி ்மணாஞ்கண  தி்டக்ட டதாிக்க டான்ட் சடா ்ிகன்வுகநா 50  mm 

கசிவு ிகன்வுகந் த்டுடட்் மபஞ்டுண்.  

 

 INDMAX FCC பிிவி் சாடத்ிதணா விடத்ிா் சசதலின்பு ிகன்வுகந் ணாதிிதாக 

படிபகணக்க்்து. உத ்ண்றுண் டான்ட்  சடா ்ிகன்வுகநி் இபோத்ு 

னக்கூடித (தீ்்க்கூடித ண்றுண் சபடிக்கக்கூடித) ாதி்பு உகஞங்கநி் 

இ அகணவு ண்றுண் ட்சப் ிக  சாபோடத்ு பிிவி் ்ககதக் கத்ு 

அபோகிலுந்ந பிிவுககந ாதிக்காண்  கஞிக்க்்து.  

பிிவுக்குந்மந சாபோடட்ணா இங்கநி் தீ ண்றுண் ிபாப கசிவு உஞிககந 

ிறுப ித்ுகக்க்டுகிது. இடத்ு் அபச கா திவ்ிக ண்றுண் 

மி ்மணாஞ்கண  தி்டக்ட உபோபாக்க டான்ட்  சடா ்ிகன்வுகநா 50 mm 

கசிவு ிகன்வுகந் த்டுடட்் மபஞ்டுண்.  

 

 சாடத்ிதணா தீ்்க்கூடித ிகன்வுகநி் கஹ்் உ்டத்ி பிிவு ( HGU) க்கு 

ணாதிிதாக படிபகணக்க்்து .பிிவி் ்டா  ககதாளுண் இட் பிிவி் 

அடட்ககத ிகன்வுகநி் விகநபாது பிிவி் ்ககதக் கத்ு சச்று 
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அபோகிலுந்ந ஆஃ்கச ்குதி ண்றுண் CFBC ஆகிதப்க ாதிக்காண். 

பிிவுக்குந் உகஞங்கநி் இஅகணவு ண்றுண் ட்சப் ிககணககந் 

சாபோடத்ு ாதி்பு அகணபண்  கஞிக்க்்து.  
 

பிிவுக்குந்மந டகுட் இடத்ி் தீ ண்றுண் ிபாப உஞிககந ிறுப 

ித்ுகக்க்டுகிது. இடத்ு் அபச கா திவ்ிக ண்றுண் மி ்

மணாஞ்கண  தி்டக்ட உபோபாக்க டான்ட் சடா ்ிகன்வுகநா 50  mm கசிவு 

ிகன்வுகந் த்டுடட்் மபஞ்டுண் . 

 

 ்மபறு சாடத்ிதணா கசிவு ிகன்வுகந் INDMAX GDS  பிிவுகநி்  ணாதிிதாகக் 

படிபகணக்க்ட்ு அட் அடி்கபே் கதிவ்ீசச்ு , சபடி்பு ண்றுண் சச்ு 

விகநவு ணஞ்ங்கந் பிிவுகநி் ்கககந கக்காண். MCN ஸ்பிநி் ்

ிஃ்நக்ஸ் குனாத் டிஸ்சா்் சு்றுப்டத்ிலிபோத்ு 20 mm கசிவு ்்ா் 

விகநபண் கசிவு ச்சீ் IDLH சசறிவு DHDT, VGO HDT, LPG ்ீட்ிங்க் பிிவுகந் , Offsite 

குதி, OMS கட்ு்ாட்ு அக 5 , SRR-4, SRR-5, S / S-5, SRR -2 பிிவுக்குந் உந்ந 

உகஞங்கநி் இ அகணவு ண்றுண் ட்சப் ிககத் சாபோடத்ு 

ாதி்பு ்டுடத்ுண்  கஞிக்க்்து.   
 

OMS கட்ு்ாட்ு அக -5 , SRR-2, SRR-4 ண்றுண் SRR-5க்கா HVAC பே் தகனவு் 

குதிபே் HC / H2S உஞிப் அட் உஞிகந் இதக்க்டுண் மாது HVAC 

குனாபே் தகன குதி பெடுண்டிதா படிபகண்பு சசத்த் 

ித்ுகக்க்டுகிது 
 

இட் பிிவுக்குந்மநமத பெமாாத இங்கநி் தீ ண்றுண் ிபாப உஞிககந 

ிறுவுமடாடு அ்ாண் ,ட் கசிவு ்்ாலுண் மண்சகாஞ்டு பாண் டடுக்க 

சடாகவிலிபோத்ு  இதக்கக் கூடித டிண்டுடத்ுண் அக்ா்ககந 

ிறுபவுண்  

ித்ுகக்க்டுகிது. இடத்ு் அபச கா திவ்ிக ண்றுண் மி ்

மணாஞ்கண  தி்டக்ட டதாிக்க குகட் சடா ்ிகன்வுகநா 50  mm கசிவு 

ிகன்வுகந் த்டுடட்் மபஞ்டுண் . 
 

 தீ்்றுண் சாடத்ிதபந்ந அ்து சச்ு கசிபண் ிகன்வுகந் LPG அப் ்ீட்ிங்க் 

பிிவுக்கு ணாதிிதாக படிபகணக்க்ட்ு , ிவுண் பாிககத் சாபோடத்ு 

பிிவி் ்ககதக் கத்ு அபோகாகணபே் அகணத்ிபோக்குண் பி பிிவுககந 

ாதிக்காண் க் கஞிக்க்ட்ுந்நது.  
  

மப, பிிவினுந் பெமாாத இங்கநி் கஹம்ாகா்் உஞிகந் 

ிறுப்மபஞ்டுண் ் ித்ுகக்க்டுகிது.  

 தீ்்க்கூடித ிகன்வுகந் LPG ்ீட்ிங் பிிவு ( Train I & II) பிிவுக்கு ணாதிிதாக 

படிபகணக்க்்து. அாதண் ிகழுண் சணதங்கநி் டப்சப் சூனக் 

சாபோடத்ு ஆடத்ு ்டுடத்ுண் விகநவு ணஞ்ங்கந் பிிவி் ்ககதக் 

கத்ு அபோகிலுந்ந ்கககந ாதிக்காண் க் கஞிக்க்டுகிது.  

 

மப பிிவினுந் பெமாாத இங்கநி் கஹம்ாகா்் உஞிகந் 

ிறுப்மபஞ்டுண்  ித்ுகக்க்டுகிது.  

 

 சச்ு கசிபண்  ிகன்வுகந் FGTU பிிவுக்கு ணாதிிதாக படிபகணக்க்்து .மணலுண் 

H2S IDLH சசறிவு பிிவி் ்ககதக் கத்ு ட்சப் ிககணககந் 
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சாபோடத்ு அபோகிலுந்ந CDU / VDU, MS பிநாக், CWTP, ஆஃ்கச ்குதி , S / S-2, S / S -1, SRR-

1, MCR-1, S / S -8 ண்றுண் SRR -9 ஆகித குதிககந ாதிக்குண்  கஞிக்க்்து.  

 

SRR-1, MCR-1 ண்றுண் SRR-9 க்கா HVCA தகனவு் குதிபே் HC/H2S உஞிகந் 

அகணக்க் மபஞ்டிபண் அட் உஞிகந் இதக்க்டுண் மாது HVAC குனாபே் 

தகனவு் குதி பெடுண்டிதா படிபகண்பு ித்ுகக்க் டுகிது.  

 

மணலுண் பிிவுக்குந்மநமத பெமாாத இங்கநி் சச்ு பாப உஞிககந 

ிறுபவுண் ித்ுகக்க்டுகிது.  

 சாடத்ிதபந்ந சசதலின்பு ிகன்வுகந் OCTAMAX பிிவினுக்கு ணாதிிதாக 

படிபகணக்க்ட்ு, தீ்பிடிக்கக் கூடித ண்றுண் சபடி்பிா் ்டுண் சடா ்

ிகன்வுகந் பாிக ண்றுண் உகஞங்கநி் இபகணவு சாபோடத்ு பிிவி் 

்ககதக் கத்ு அபோகிலுந்ந பிிவுககந ாதிக்குண் க் 

கஞிக்கட்ுந்நது .  

மப பிிவுக்குந்மந டகுட் இடத்ி் தீ ண்றுண் ிபாப உஞிககந ிறுப 

ித்ுகக்க்டுகிது. இடத்ு் அபச கா திவ்ிக ண்றுண் மி ்

மணாஞ்கண  தி்டக்ட உபோபாக்க டான்ட்  சடா ்ிகன்வுகநா 50 mm கசிவு 

ிகன்வுகந் த்டுடட்் மபஞ்டுண் . 

 பட்கண பிிவுகநி் அ்ா் உந்ந கஹம்ா கா்் குனாத்கநி் 

சாடத்ிதணா தீ்்க்கூடித சசதலின்பு ிகன்வுகந் ணாதிிதாக 

படிபகணக்க்ட்ு அபோகாகணபே் உந்ந மசப்பு சடாட்ிககந ாதிக்குண்  

கஞ்றித்்து.  

மப,  தீ ண்றுண்  ிபாப உஞிககந ஆஃ்கச ்சடாட்ிகந் & ண்் 

ஹவுஸ்கநி் பெமாாத இங்கநி் மடகபதா தீ ாதுகா்பு அகண்பு் 

ிறுப ித்ுகக்க்டுகிது. 

 மசப்பு சடாட்ிகநி் தீ்்க்கூடித ணாதிிகந் படிபகணக்க்ட்ு அட்   

கதிவ்ீசச்ு விகநவுகநிா் அபோகிலுந்ந மசப்பு சடாட்ிகந் ண்றுண் ஃ்மந ்

ம்சி் ஆகிதகப ாதி்பு அகதக்கூடுண் க் கஞிக்க்்து.எபோமபகந 

TF-16, TF-18, TF-20, TF-9, ண்றுண் TF-12 ஆகிதட ்சடாட்ிகநி் தீ்்றிா் ்டுண் 8 

kW/m2 கதிவ்ீசச்ு அபோகிலுந்ந  இ்சாபோ சடாட்ிகதபண்  ாதிக்காண் .இது 

ண்றுசணாபோ சடாட்ிபே் சசதலின்புக்கு காஞணாகி விக் கூடுண். 

 

மப, TF-8 கக் சுபபோக்குண் ஃ்மந ்ச்ஸ்ட்ி்-க்குண் இகமத உந்ந 

இகசபநிகத 15 m அதிகிக்க ித்ுகக்க்டுகிது இடா் ஃ்மந ்

ச்ஸ்ட்ி்-க்கு ட்சசதா தீ விடத்ிா் ்டுண் இன்க டடுக்க இதலுண்.  

 

TF-16, TF-18, TF-20, TF-9, ண்றுண் TF-12 உந்ந சடாட்ிகளுக்கு இகபே் உந்ந 

உந்இகசபநிகத அதிகிக்கவுண் ண்றுண் மணலுண் தீ வுபகட டடுக்க 

மாதுணா தீ ாதுகா்பு சாடங்கந் ிறுபவுண் ித்ுகக்க்டுகிது.  

 ்மபறு தீ்்க்கூடித ண்றுண் விடத்ு ிகன்வுகந் க்க் 

பகதடத்ி்கு ணாதிிதாகக் படிபகணக்க்்து . தீ்பிடிக்கக் கூடித ண்றுண் 

சபடி்பிா் ்டுண் உத ்ண்றுண் டான் சடா ்ிகன்வுகநி் டாக்க  

ணஞ்ங்கந்,உகஞங்கநி் இபகணவு ண்றுண் ட்சப் ிகககந் 

சாபோடத்ு SRR  -16 ண்றுண் S/S-20 குதிககந ாதிக்குண். 
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மப, SRR - 16 சபடி்பு டாங்குண் கட்ிணாக கட்ுபகட உறுதி டுடட்வுண்.  

பகதடத்ி் பெமாாத இங்கநி் தீ ண்றுண் ிபாப (தீ்்க்கூடித 

ண்றுண் சச்ுடட்்கணகச்காஞ்) உஞிககந ிறுப ித்ுகக்க்டுகிது.  

மணலுண் ,அபச கா திவ்ிக ண்றுண் மி ்மணாஞ்கண  தி்டக்ட 

டதாிக்க டான் சடா ்ிகன்வுகநா 50  mm கசிவு ிகன்வுகந் த்டுடட்் 

மபஞ்டுண். 

 

 சாடத்ிதணா விடத்ு ிகன்வுகந்  ிகன்வுகந் Land fall point கக்குதிக்கு 

ணாதிிதாக படிபகணக்க்்து. அாதண் ிகழுண் சணதங்கநி் ட் சப் 

சூனக் சாபோடத்ு ஆடத்ு ்டுடத்ுண் விகநவு ணஞ்ங்கந் பிிவி் 

்ககதக் கத்ு அபோகிலுந்ந  அபோகாகணபேலுந்ந மகாபே் ண்றுண் கிாண 

குதிகத ாதிக்காண் க் கஞிக்க்டுகிது.  

 

மப பூஸ் ்ண்்  ண்றுண்  சடாப்ுகத பசதிககந அபோகாகணபேலுந்ந 

மகாபே் ண்றுண் கிாண குதிபேலிபோத்ு  குகட்ச்ண் 128 ப் ்தூடத்ி் 

ாணிக்க ித்ுகக்க்டுகிது.  

 

இட் பிிவுக்குந்மநமத தீ ண்றுண் ிபாப (தீ்்க்கூடித ண்றுண் 

சச்ுடட்்கணகச்காஞ்) உஞிககந ிறுவுமடாடு அ்ாண்  ட் கசிவு 

கஞ்றித ம்ட்ாலுண்  டிண்டுடத்ுண் அக்ா்ககந ிறுபவுண் 

ித்ுகக்க்டுகிது. இடத்ு் அபச கா திவ்ிக ண்றுண் மி ்

மணாஞ்கண  தி்டக்ட டதாிக்க டான்ட் சடா ்ிகன்வுகநா 50  mm கசிவு 

ிகன்வுகந் த்டுடட்் மபஞ்டுண்.  

 

 மணா்ா ்ஸ்பிி்  (MS) குனாபே் 20 பப கசிவு ்்ா் , கசிவு பெடத்ிலிபோத்ு  

குகட்ச்ண் ிதக்கூடித பண் ா (்.ஃ்.்)  95 ப தூடக்ட ்க்கூடுண் 

்று காஞ்டுகிது. இபோ்பினுண் , ஆத்வி் இ்ிகன்வி் சாடத்ிதக்கூறுகந் 

பகக் குகவு ்று மடா்றுகிது , சி் அட் ீநண் பழுபதுண் 

ிடட்டிபே் இதங்குண்.  மணலுண்  குனாத் கசிவுகநி் பக்கித ங்கநி்பு - 

மடாஞ்டுபது, உழுட் அ்து மசட்டுடத்ுட்  மா் பெ்ாண் ட்பு 

குறுக்கீடு காஞணாகமப இபோக்கபடிபண் . 
 

அபோகிலுந்ந ட்சபாபோ பான்விண் / கிாணண் / அ்து ணிட  சசத்ாடுசா்ட் 

பசதிபேலிபோத்ு குகட்ச்ண் 95 ப தூட் தி் குனாத்ாகட கத ாணி்து 

்து. 
 

இகடக் கபோடத்ி் சகாஞ்டு , குனாபே் அபோகிமமத , அட் பழு ீநடத்ி்குண்  

பனக்கணா ஆத்வுகந் மண்சகாந்ந் ித்ுகக்க்டுகிது , இடா் 

மடனுண் தீங்கு விகநபண் ப் அட் குதிபே் உந்ந அகடத்ு பெ்ாண் ட்பு 

படிக்கககளுண் அக்்ாண் அ்து குகக்க்ாண்.  
 

குனாத் சிகடவுகந் அ்து சித துகநகந் (50 ப.ப) உபோபாகுபட்கா பக்கித 

காஞண் பெ்ாண் ட்பு குறுக்கீ்ா் - மடாஞ்டுபது , உழுட் அ்து 

மசட்டுடத்ுட் -மா் சசத்கநா் ்ாண் .எபோ குனாத் சிகடபட்கா 

பாத்்பு பகவுண் அிடாது  ்ாலுண் , அட் விகந பா் ாதிக்க்டுண் 

குதிகந் அதிகண். அடட்ககத சிக்ககட ்டடு்ட்கா எம பழி குனாத் 
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பழிகத பக்்  ஆத்வு சசத்பதுடா். மணலுண் குனாத் சிகடவு / சித 

துகந உபோபாகுண் ச்டத்ி்  விகநபண் ிகன் ணாதிிகந்  மழிவு மணாஞ்கண 

தி்டத்ி் மசக்்க ித்ுகக்க்டுகிது.  

 

 ்மபறு சாடத்ிதணா விடத்ு ிகன்வுகந் காகக்கா் துகபக 

பகதடத்ி்கு  ணாதிிதாக  படிபகணக்க்்டு தீங்கு விகநவு ணஞ்ங்கந் 

பிிவி் ்ககதக் கத்ு அசச்ணதடத்ி்  ட் சப் சூனக் சாபோடத்ு 

அபோகிலுந்ந பசதிககந ாதிக்காண் க் கஞிக்க்டுகிது. மணா்ா ்

ஸ்பிி ் (MS) குனாபே் 20 பப கசிவு ்்ா் , 5 ண்றுண் 3 பி.ஸ். (psi)சபடி்பு 

அக கசிவு பெடத்ிலிபோத்ு பகமத 104 ப ண்றுண் 113 ப தூடக்ட ்க்கூடுண் 

்று கஞிக்க்டுகிது. 

 

மப பகத குனாத் ண்றுண் சடாப்ுகத உகஞங் ககந குகட்ச்ண் 

113 ப் ் இக்குதிபே் ாணிக்க ித்ுகக்க்டுகிது.விிபா தி் 

இதக்கக் க்டத்ி்மாது  டநபகண்பு இறுதி படிபண் சபோண் ிகபே்   

ாதுகா்பு சடாகவு சிாக்்க் மபஞ்டுண். 

 

இட் பிிவுக்குந்மநமத தீ ண்றுண் ிபாப (தீ்்க்கூடித ண்றுண் 

சச்ுடட்்கணகச்காஞ்) உஞிககந ிறுவுமடாடு அ்ாண்  ட் கசிவு 

கஞ்றித ம்ட்ாலுண்  டிண்டுடத்ுண் அக்ா்ககந ிறுபவுண் 

ித்ுகக்க்டுகிது. இடத்ு் அபச கா திவ்ிக ண்றுண் மி ்

மணாஞ்கண  தி்டக்ட டதாிக்க டான்ட் சடா ்ிகன்வுகநா 50  mm கசிவு 

ிகன்வுகந் த்டுடட்் மபஞ்டுண்.  

 

 

சபாதுலான பிந்துணகர்:- 

 

 பழு ஆக அகண்புக்கு பழுகணதா இ ்ணதி்பீடு சசத்பட்கு 

விிபா இ ்கு்ாத்வு சசத்த மபஞ்டுண்.  

 பிிவுகநி் ்கக்குந் ட் எபோ ஞிதாந ் சி்கபண்  

அகணக்க்க்  கூாது.சசதாக்க பிிவுகளுக்கு அபோகி் ட் எபோ 

ஞிதாந ் சி்கபே்  இபோ்பிடக்ட தீண்ா ி்ட்கு ப் விிபா 

பழுகணதா இ ்கு்ாத்வு  சசத்த் மபஞ்டுண். 

 கட்ிங்கநி் HVAC தகனவு் குதிபே் கஹம்ாகா்் (HC) ண்றுண் 

சச்ு் சாபோந் உஞிகந் அகணக்க் மபஞ்டுண் , அட் உஞிகந் 

இதக்க் டுண் சாது HVAC டாாகமப அகஞத்ு வி மபஞ்டுண்.  

 ட் எபோ சசதலின்பு ிகன்விலிபோத்ுண் இ்னுசணாபோ ிகன்வு ்ாண் 

டடுக்க, சடாட்ிகநி் சாபோடத்ிபந்ந சடநி்ா்களுண் ண் ாதுகா்பு 

சாடங்களுண் சடா்த்ு சசத்டுகி்பா ்கட 

உறுதி்டுடத்ிகச்காந்ந ித்ுகக்க்டுகிது.  
 தகனபாபே்கநி் எ்ட் ஆக்ந் புககபிடிக்குண் அ்து 

தீ்்க்கூடித சாபோக்கந ஆகக்குந் டுடத்ு பவி்க ்கட  

உறுதி்டுடத்ிக் சகாந்ந மபஞ்டுண் இடா் பு்ாட மடனுண் 

தீ்்க்கூடித சாபோக்ளு் பபோபது டடுக்க்டுண்.  
 ஆகக்குந் தகனபண் சபநிமதறுண் அகடத்ு பாகங்களுக்குண் 

தீ்சாறி டடு்ா்கந் சாபோடட்்டுபது உறுதி்டுடட்் மபஞ்டுண்.  
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 டநடத்ி்கு அபோமக சாபோடட்ணா இடத்ி் பக்கிதணா சசத்ாட்ு     

படிக்கககந் டகப் ககபே் காஞ்பிக்க் மபஞ்டுண்.  

 ட் எபோ அாதகணா சூன்ிககதபண் ஆக்க்பூப்ணாக 

ககதாளுபட்கு ஞிபே் ஈடுட்ுந்ந ஊழிதக்ளுக்கு ிறுப அநவி் 

ணாதிி பே்சி அநிக்க மபஞ்டுண். 

 ஆக பழுபதுண் தீ வுபகட டடுக்குண் ஆதடட் ிகபே் உந்ந தீ 

ாதுகா்பு அகண்புகந் ்டுடட்்  மபஞ்டுண்  

 ணாதிிதாக்கண் ண்றுண் ாணி்பு ஞிகநி் மாது ககதக்க H2S/HC  

உஞிகந் த்டுடட் ித்ுகக்க்டுகிது.  

 குநிவ்ிக்குண் ீ ்ப்டத்ி் ாதுகா்ா ஆக்சிகசிங் சஞ்க்ந் 

(குமநாி் அ்) த்டுடட் ித்ுகக்க்டுகிது.  

 

டட்ுப்படுதத்ு் நடலடிக்ணககர் 

 

ணட்ு்டுடத்ுண் படிக்கககந் ்து துசபி் சசத்பக சாபோக்ந் 

சபநிபபோபடா் ழுண் இன்பு ண்றுண் அாதங்ககந  இத்பக குக்து.  

அகப பி்பபோணாறு: 

 

 எபோ விபோண்டட்காட ிகன்விக ( HC / சச்ுக் கசிவு , தீ ுபாக 

படலிதகப) ஆண் ிகபேமமத கஞ்றிட் ண்றுண் அடுடட்டுடத்ு 

விகபா டிகண்டுடத்ுண்  சாறிபக இதக்கடக்ட உபோபாக்குட்.  

 சசத்ாட்ு குதிபே் உந்ந தீ்்றுண் ஆடாங்ககந கட்ு்டுடத்ுண் / 

குக்ட்கா படிக்கககந். 

 சசத்டுண் ண்றுண்  மடகபபே் சாது சசத்டுண்  உகஞங்கந் , 

பக்கித கபோவிகந் ண்றுண் க்கண்புகந்.   

 தனுந்ந அபசிக திவ்ிகட ்தி்ங்கந் உபோபாக்குட்.  

 

 

தீப்பம்மணலப்பு கடட்ுப்பாடு 

 

தீதகஞ்பு ிகன்வுகநி் பாத்்பிகக் குக்ட் பெண் தீ்்றுண் 

பாத்்புகந் குகக்க்டுண். இது தீ்்க்கூடித சாபோக்ந் சசதாக்கடத்ி் 

உந்ந ஆகபே் ்டுண் விடத்ுக்ககந குக்ட்கா எபோ பக்கித 

பழிதாகுண். இட் டடு்பு படிக்ககபே் எபோ குதிதாக , சசத்ாட்ு குதிக்கு 

அபோகி் பாக் மாக்குபடக்ட குக்கடக் கபோடத்ி் சகாந்ந  

ித்ுகக்க்டுகிது. 

 

ஆபதத்ு காய தப்பிெ ்செய்லு் லழித்தடங்கர்  

 

 ஞி டநடத்ி் இபோக்குண் அகடத்ு பழிகநிலிபோத்ுண் ட்பிசச்ச் துபாக 

மடகபதா ட்பிக்குண் பழிககந அகண்து உறுதிடுடட் மபஞ்டுண்.  

 ஆகபே் ்ா புங்கநிலிபோத்ுண் கா்று திகசக் காட்ி் கககந 

ாக்்க படிபகட உறுதி்டுடட் மபஞ்டுண். இது ணக்ககந தீ 

அாதடத்ிலிபோத்ு டடுக்க அ்து தீ்்றுண் / சச்ு கசிபண் சணதங்கநி் 

கா்று வீசுண் திகசதறித்ு  மண்புணாக அ்து க்கபாட்ிமா ட்பிச ்

சச் உடவிதாக இபோக்குண்.  

✓ மடனுண் விடத்ு காங்கநி் சபநிமதறுண்மாது அபசகா / ாதுகா்ா 

ாகடககந மட்ச்டடுக்க டகப் கககந் கப்து உறுதி சசத்த் 

மபஞ்டுண்.  
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முக்கிான உபகைங்கரின் தடுப்பு பாிப்பு   

  

பக்கித கபோவிகநி் சடா ்சசதலின்பு ிகன்விக குகக்க ,  பி்பபோப  

ித்ுகக்க்டுகிது: 

 

அ. தீ்்க்கூடித / சச்ுடட்்கணபந்ந ஞிகநி் உந்ந உதழுடட்க் 

குனாத்கந் ண்றுண்  

      கண்்சக்ந் ஆகிதகப அகதாநண் காஞ் மபஞ்டுண்.  

 i.குனாத்கநி் உதவுக் கபசங்கந் , கபோவிகந் ண்றுண் ாகங்கந் கூ்த்ு  

   கஞ்காஞிக்க் மபஞ்டுண்  

                ii. எபோ விிபா டடு்பு ாணி்பு தி்ண் டதாிக்க்ட்ு , பி்்்  

                    மபஞ்டுண். 

 

ஆ. உத ்சகாந்க்கநி் சபடி்பிா் உஞ்ாகுண் பக்சபோண் விகநவுகந்  

      அகதாநண் காஞ் மபஞ்டுண் ,  பி்பபோபப்க உறுதி சசத்த 

மபஞ்டுண்: 

i. ாணி்பு காங்கநி் மாது க்கநி் உப்ுடக்ட ்கு 

கஞ்காஞிக்க     

மபஞ்டுண். 

ii. எபோ விிபா டடு்பு ாணி்பு தி்ண் டதாிக்க்ட்ு , பி்்் 

மபஞ்டுண். 

iii. ிதக்கூடித / சச்ு ககப சகாஞ்  உத ்சகாந்க்கநி்  அபச 

கா சூனலி்   

 டிண்டுடத்ுண் அக்ா்ககந ிறுப மபஞ்டுண்  

 

1.6.2 கடய்ொ ்தாக்க திப்பீடட்ு (MIA) ஆ்வு 

 

இட் உடம்டச தி்டத்ி் எபோ குதிதாக , இது சடாப்ுகத பி்பபோண் பசதிகந்  

அகணக்க  தி்ப்ட்ுந்நது: 

 

i) எ்க படகப டநண் (SBM)  

ii) க்க் ஞ் ்ணாிஃமா் ்(PLEM) 

iii) PLEM-உ் கடி குனாத் இகஞ்பு  

iv) க் ீ ்சுடத்ிகி்பு ஆகசச்ா்ட் உச்காந் ண்றுண் சபநிமத்று 

குனாத்கந்.  

 

கசச்ா ஞ்சஞத் இக்குணதி சசத்த ண்றுண் உ்டத்ி சபநிமத்ண் 

நிடாக்குபட்காக க்க் ஞ் ்ணாிஃமா்டு க்பழி குனாத்களு் 

எ்க படகப ங்கூண் இகஞக்க்ட்ுந்நது. உடம்டச பிிவுக்கா ீட் ்

மடகபககந பூட்த்ி சசத்பட்காக , 96 MLD தி் சகாஞ்  க்ீக  

உச்காந்நவுண் ண்றுண் உ்பு ீக சபநிமத்வுண் எபோ உ்பு சுடத்ிகி்பு ஆக 

ித்ுகக்க்டுகிது.VLCC (பக்சித கசச்ா ஞ்சஞத் கண்) 

ககதாந்பட்காக பங்கக்கலி் சுணா ்32 ப் ்ஆனடத்ி் 20  km தூடத்ி், 

எ்க படகப டநண் ( SPM) ண்றுண் க்க் ஞ் ்ணாிஃா் ்( PLEM) 

ஆகிதகப அகணக்க உடம்டசிக்க்ட்ுந்ந. டதாி்பு ிணா் அகண்பு 

பெண், PLEM-க்கு  சக்கு இணா்்டுண். இடா் கடிபே் இகஞக்க்் 
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குனாப் கசச்ா ஞ்சஞத் மசப்புட ்சடாட்ி இபோக்குபடத்ி்கு 

அனு்்டுண். 

 

புதித சுடத்ிகி்பு பிிவுக்கா ீட் ்மடகபககந பூட்த்ி சசத்பட்காக , க் ீ ்

ிபஸ்் எஸ்மணாசிஸ் ( SWRO) 96 MLD சகாந்நநவு உகத க் ீ ்சுடத்ிகி்பு 

ஆக உச்காந் ண்றுண் சபநிமத்றுண் குனாத்களுண் தி்ப்ட்ுந்நது. 
 

இட் பசதிககந அகண்ட்ட்கு ப் ககமதா ணஞ் எழுங்குபக ( CRZ) 

ண்றுண் சு்றுசச்ூன் சா்றிடன் ( EC) TNCZMA ண்றுண் MoEFCC   ஆகிதப்றிபபோத்ு 

ச்மபஞ்டுண். இட் ச்தீிதா மடகபகத ிகமப் , Indomer Coastal 

Hydraulics (P) Ltd., சச்க பெண் க்சா ்சூன் ாதி்பு ணதி்பீட்ு ஆத்வு 

டட்்்து.  

  

2019 பிபே் போப ணகனக் காடத்ி்கு பிகா கந ஆத்வு 

மண்சகாந்ந்்து. எ்க படகப ங்கூண் , க்க் ஞ் ்

ணாிஃமா்், க்கீன்  குனாத்கந் ண்றுண் உ்பு சுடத்ிகி்பு ஆக 

ஆகிதப்றி்கா உடம்டச மணண்ாட்ி்கு பி 2019-் (போப ணகனக்கு் பி்) 

க்சா ்EIA ண்றுண் EMP ஆத்வுகந் டட்்்.  

1.6.2.1 கடய்ொ ்சூறலின் வில் 
 

பி 2019 ் க் சூனலி் அடி்க டகப்கந் மசகிக்க்். க்ீ ்

ணாதிிகந், கடி பஞ்்கநி் ணாதிிகந் ண்றுண் உபேித் அநவுபோக்கந் 

தி் டநடத்ி் 15 km  சு்நவுக்குந் மசகிக்க்். மணலுண் , SPM அகணபண் 

கலிலிபோத்ு 22  km சடாகவிலுண் ணாதிிகந் மசகிக்க்். இ்மாண ்

இ்ஹவுஸ் ஆத்பகண் சச்கபே் ீ ்ட அநவுபோக்கந் ஆத்வு சசத்த்் , 

இது மடசித ஆத்பக அங்கீகா பாிதடத்ி்  ( NABL) அங்கீகாண் ச்து. 

பி்பபோண் அநவுபோக்கந் ஆத்வு சசத்த்்: 

 

சபௌதிக அரவுருக்கர்:  கா்று , அககந்,  ீமா்ங்கந், கநவு, 

ணகன்சாழிவு ண்றுண் புத். 

 

நீ ்தநிணய அரவுருக்கர்:  ிண் , சப்ிக, pH, உ்புடட்்கண, 

கங்க்ட்கண, சணாடட் இகீக்கண் சசத்த்் தி்சாபோந்கந் , சணாடட்ண்  

ககட் தி்சாபோந்கந் ,  ககட் ஆக்ஸி் , உபே ்இசாத ஆக்ஸி் 

மடகப, அண்மணாிதா- N, கக்-் N, கம்-் N, சணாடட் க்் , 

ாஸ்ஸ்,குமநாகடு, ச்ம், ஃ்ளூகடு, காப்தண், குமாபதண், ஈதண், 

ாடசண், சசலிிதண், பீாலிக் ககபகந் , ஞ்சஞத் ண்றுண் உதவுக் கநிண்பு  

ண்றுண் சணாடட் சம்ாலிதண் கஹம்ாகா்்கந். 

 

லை்டய் த அரவுருக்கர்:  பஞ்் உபோபகண்பு , சணாடட் ாஸ்ஸ் , சணாடட் 

கிண கா்் , சணாடட் க்் , சணாடட் ாஸ்ஸ் , கா்சிதண் கா்ம் , 

காப்தண், குமாபதண், ஈதண், ாடசண், ஃபீமா் ண்றுண் சணாடட் சம்ாலிதண் 

கஹம்ாகா்். 
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கடய் சும்றுெச்ூறய் ம்று் உமிய் பய்லணகண:  பிநாங்க்் , சம்டாஸ், 

தஞ்ணுபே ்ணக்கந்சடாகக , ககமதா் குதிகந் , க்ாசிகந் ண்றுண் க் 

பு்கந், ககமதாங்கந், பந் ாககந் , ாதுகாக்க்் குதி , குஸ்டிபொசா, 

மணா்ஸ், ணக் ாலூட்ிகந் , காகணகந், ஆடட்ா இங்கந் ண்றுண் 

ப்பநண். 

 

1.6.2.2 தாக்க் திப்பீடு ம்று் டட்ுப்படுதத்ு் நடலடிக்ணககர் 

 

இட் படிக்கககந் கட்ுணாண் , ண்றுண் சசத்ாட்ு க் 

படிக்கககநா், க் ண்றுண் அட் சு்று்புடத்ி் டாக்கடக்ட ்டுடத்ுண். 

கட்ுணாண் ண்றுண் சசத்ாட்ு க்ங்கநி் மாது தி்ாக்்க்டுண் 

டாக்கங்கந் ண்றுண் தி்் ஞிகளுக்கா ணட்ு்டுடத்ுண் படிக்கககந் 

இட் பிிவி் விபாதிக்க்டுகி். சி டாக்கங்கந் ட்காலிகணாகப 

ண்றுண் உந்ளூண்தணாகப ண்றுண் சி டாக்கங்கந் க்சா ்சூனலி் ிட் 

விகநகப ்டுடட்க் கூடிதகப. உடம்டச க்சா ்படிக்கககநா் ்டுண் 

டாக்கடக்ட ணதி்பீடு சசத்பண் மாது ்கமப ்் ணாசு அடி்கச ்

சு்றுசச்ூன் கஞ்காஞி்பி் கீன் பபோகிது.  மண்டி பசதிகநி் கட்ுணாண் 

ண்றுண் சசத்ாட்ிா் க்சா ்சூனலி் டாக்கங்கந் 

தி்ாக்்க்டுகி். கட்ுணாடத்ி் மாது ிறுப்டுண் தூஞ்கந் ண்றுண் 

ந்நங்கநிா் க்சா ்சூனலி் டாக்கங்கந் ்டுண் ்று 

தி்ாக்்க்டுகிது .  கட்ுணாண் ண்றுண் சசத்ாட்ி் மாது க்சா ்

சூனலி் ்க்கூடித ்மபறு டாக்கங்கந் அகதாநண் காஞ்ட்ு டடு்பு 

படிக்கககளுண் ித்ுகக்க்டுகி்.  

 

தி்டத்ி் இஞ்டு க்ங்ககந சாறுடட்பகபே் டாக்கங்கந் அகதாநண் 

காஞ்ட்ுந்ந. அகப: 
 

அ) கட்ுணா க்ண் 

ஆ) சசத்ாட்ு க்ண் 

 

உத்பதெ டட்ுப்படுதத்ு் நடலடிக்ணககர் 

 

அகதாநண் காஞ்ட்ுந்ந ண்றுண் கஞிக்க்ட்ுந்ந டாக்கங்கநி் 

அடி்கபே் ணட்ு்டுடத்ுண் படிக்கககந் 

ித்ுகக்க்டுகி்.சசறிவூ்்் உ்பு ீ ்சபநிமத்்டுபட் 

காஞணாக க் சூனலி் ்டுண் டாக்கடக்ட கஞிக்க கஞிட ணாதிிதாக்கண் 

மண்சகாந்ந்ட்ுந்நது. கபக்டுடட்்டுண் .ணட்ு்டுடத்ுண்  

படிக்கககநி் சசத்திக சிாக்்கவுண் , மடகப்்ா் அப்க 

ணா்றிதகணக்கவுண், பிக்டத தி் கஞ்காஞி்பு டவிக்்க படிதாடது. 

சு்றுசச்ூன் மணாஞ்கண தி்டத்ி் ( EMP) பிக்டத கஞ்காஞி்பு தி்ண் 

்து எபோ பக்கித அண்சணாகுண்.  பிக்டத கஞ்காஞி்பு தி்டத்ி் 

ித்ுகக்க்் ணட்ு்டுடத்ுண் படிக்கககநி் தி் சு்றுசச்ூன் 

மணாஞ்கண் பிிவு  (EMC) ஆ் சடா்த்ு ணதி்ாத்வு டட்்டுண்.  
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1.6.3 கடபயா கடட்ுப்பாடட்ு ை்டய (CRZ) ஆ்வு  
 

காவிி டுகக சுடத்ிகி்பு ஆக விிபாக்கடத்ி்காக டபன்ாடு , சச்க , 

அஞ்ஞா ்ககக்கனகடத்ி் சடாக உஞ ்ிறுபணாது , தி்ண் 

சசத்டுண் இடக்டச ்சு்றி  7 கி.ப ்நவி் உந்ந உத ்அக பிகச ( HTL), 

டான் அக பிகச ( LTL) ண்றுண் ககமதாக் கட்ு்ாடு ணஞ்ண் ( CRZ) 

ஆகிதப்க அகதாநண் காஞ ஆத்விக மண்சகாஞ்து. டபன்ாடு , 

ாக்ட்ிண் ணாப்டத்ி் CPCL தி்்குதிக்கு அபோகிலுந்ந ி்குதி 

ண்றுண் புவி-மகாந படிப அண்சங்களுக்கா தி்்குதிபே் சசத்ககக்மகாந் 

ண் விநக்க்ட்ுந்நது.இட் உடம்டச டநடத்ி் சி்மாககந் ண்றுண் 

கா்பாத்கந் பங்காந விிகுா அககநி் டாக்கடத்ி்குந்நாது.இட் 

உடம்டச தி்் குதி ாக்ட்ிண் க ிப்ாக 

்கக்குந்மநபண் ,NCSCM,சச்கதா் டதாிக்க்ட்ு TNCZMA ஆ் 

சபநிபே்் அங்கீகிக்க்்  CZMP் CRZக்கு உந்மநமத அங்குகிது.  

ாக்ட்ிண் வு் ண்றுண் க்்பு கிாணங்கநி் , 7 கி.ப. சடாகவி் உந்ந 

தி்்குதி, ாக்ட்ிண் டாலுகா , ாக்ட்ிண் ணாப்ண் , டபன்ாட்ி் 

ி்பு அடி்க பகணாக் த்டுடட்்்து. 2018 ஆண் ஆஞ்டு 

ூ் ணாடண் 11 ஆண் மடதித்று இத்ித அசு  MOEF ஆ் அங்கீகிக்க்் 

ிறுபணா IRS-HTL, LTL பகதக சசத்தவுண் ,CRZ – பகதக சசத்த 

மடகபதா ஆத்வு ண்றுண் ி அநவீடுககந சசத்டது. தி்்குதிபே் 

புவிபேத் ண்றுண் ி்குதிபே் அடி்கபே் , CRZ அறிவி்பு 2011-் டி 

சபநிபே்் அங்கீகிக்க்் CZMP இ் குறி்பி்்  HTL,Kinematic GNSS 

அநவீடு பெண் அகதாந்டுடட்் ்து. தி்்குதிபே்  LTL  ிடட்டி 

ீண்்ண் ண்றுண் புவி எடட் ிககணகந் அகதாநண் காஞ்்து. CRZ 

அறிவி்பு 2019 இ் டி , CZMP இ் உந்ந HTL, LTL, சு்றுசச்ூன் தீிதாக ாதி்புக்கு 

உந்நாகுண் உந்ளூ ்குதிகந் புவிக்மகாநடத்ி் குறி்பி்ட்ுந்ந ி்்பு 

பகண் டிதாக்கண் சசத்த்ட்ு  

உந்ளூ ்ிக  CRZ பகண் 1: 4 ,000 இ் டதா ்சசத்த்ட்ுந்நது. CPCL அநிடட் 

தி்்குதிபே் ்க , CRZ பகடத்ி் டிதாக்கண் சசத்த்்து. 
 

M/s CPCL-்   உடம்டச தி்டத்ி் கீன் , குனாத்கந் ாக்ட்ிண் வு் , 

ாக்ட்ிண் ணாப்ண் , டபன்ாடு பங்காந விிகுாவுக்கு உந்மந , NCSCM ஆ் 

உபோபாக்க்ட்ு CZMP ஆ் அங்கீகிக்க்ட்ு 2011-் CRZ அறிவி்பி்டி 

பங்காந விிகுாவி் HTL 500 km க்கு பிக்டத சடாகவி் , HTL-இ் இபோத்ு 

அககநா் டாக்கடத்ி்குந்நாகுண் 100 m அக உந்ளூ ்ீமாககந் உந்ந 

குதிபே் அகணகிது.  

CPCL -் உடம்டச விிபாக்க ஞிகந் க்குண் குதி CRZ IVA, CRZ IB, CRZ II, CRZ III, CRZ IV B 

ண்றுண் CRZ அ்ாட குதி CRZ பகடத்ி் குறி்பி்்பாறு பபோகிது. 

 

1.7 திடட் நன்ணகர் 

1.7.1 சபாருராதா நன்ண 
 

CBR -் புதித 9 MMTPA சுடத்ிகி்பு ஆக அகணத்சறுபடா்: 
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அ)  டபன்ாடு ண்றுண் புதுசம்சி பிாத்ிதடத்ி் திக்ா ஆ்் மடகபககந 

பூட்த்ி   

       சசத்பண் பககபே் சம்ாலிதண் சாபோக்நி் உ்டத்ி மணண்டுடட்்.  

ஆ) குகட்து 600 க்ளுக்கு மபகபாத்்புகந் உபோபாகுண். 

இ) சுடத்ிகி்பு ிறுபடத்ி்கு  ஆடவு மசகபககந மடகப்டுபட் 

விகநபாக    

      சடாழி்துக பநச்ச்ி அதிகிக்குண். 

ஈ) சம்ாலிதட ்துகபே் படலீட்ு ஈ்்க ஊக்குவிக்குண். 

உ) ணாி அசுக்கு பபோபாத் ஈட்ுபமடாடு அ்ாது ,ாக்ட்ிண் ண்றுண்  

காகக்கா்     

      ணாப்ங்கநி் பான்த்ு பபோண் ணக்கநி் பான்க்ககட ்டடக்ட  மணண்டுடத்ுண். 
 

1.7.2 சும்றுெச்ூறய் நன்ணகர் 
 

புதித சுடத்ிகி்பு ஆக பெண் ்டுண் சு்றுசச்ூன் ்கணகந்: 
 

அ) புதித சுடத்ிகி்பு ிறுபடத்ி் அதிகிக்குண் LPG உ்டத்ி, விகு ண்றுண் 

ணஞ்சஞஞ்சஞத் மா் ிசாபோக்நி் த்ாக் டவிக்்குண் .இடா் 

இ்ண் சா ்ணாசுாடு மசாது சஞ்கந் ண்றுண் குனக்டகநி் உ் ண்  

மணண்டுண். 

ஆ) புதித சுடத்ிகி்பு ிறுபடத்ிலிபோத்ு உ்டத்ிதாகுண் BS-VI MS ண்றுண் டீச் (10 

ppm கட்கண்)ட்மாகடத BS-IV 50 ppm கட்கண்)அநகப வி 5 ணங்கு குகபாது.  

இது 80 சடவிகிடண் கட்க அநவு குகட் ிசாபோநாக விநங்குகிது.  
 

இ) தி்டத்ி் எபோ குதிதாக சுகண பகநதண் உபோபாக்குட் , உபே-்்பகட் 

ட்கணகத் ாதுகாடட்் , ணஞ் ஈ்டடக்டட ்டக்ககபடட்் , ிடட்டி 

ீிக ஊசச்சத்ட் ண்றுண் படணா ட்சப் ட்கண ்டுடட்்  

மா்   பழிகநி் ்கண தக்குண். 
 

ஈ) சுடத்ிகி்பு ிகதடத்ி் சுகண பகநதண் / மாக்ப ணிட சூனலி்  

ணாசுடுபகடக் கட்ு்டுடட் உடவுகிது , மணலுண் கிசாபோகந டடுக்குண் 

கபசணாகவுண் சசத்டுகிது. டாபங்கநி் சி பகக ணாசிக 

உறிஜ்சுகி். 

அமட சணதண்  ண் சி டாபங்கந் ணாசு் சூனலி் சசழிடத்ு பநக்ிது.  
 

உ) பழுபதுண் சுகணதா் சூன்ட்ிபோக்குண் காஞடட்ா் சுடத்ிகி்பு 

ஆகபே் 

அனகு மணலுண் கூடுகிது. 

 

1.7.3 ெமூக சபாருராதா லரெ்ச்ி 

 

உடம்டச தி்டத்ிா் , மடி ண்றுண் ணகபகணா மபக பாத்்புககந 

கட்ுணா ண்றுண் சசத்ாட்ு க்ங்கநி் உபோபாகுண் .  இது உந்ளூ ்

ணக்களுக்கு தநிக்குண். கஞிசணா ஞ்ஞிக்ககபே் கட்ுணா ண்றுண் 

சசதாக்க க்க் காங்கநி் ணிடபநண் மடகப்டுகிது. கட்ுணா 

ண்றுண் சசத்ாட்ு க்டத்ி்மாது திகணதா ண்றுண் திகணத் 

உந்ளூ ்ஆக்ளுக்கு மபக பனங்க்டுண். தி்்குதிக்கு அபோகிலுந்ந சபெக-

சாபோநாடா ிக , அடி்க பான்பாடாங்கநா க்வி ,  சுகாடாண்,  
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பான்பாடாங்கந் ண்றுண் உந்க்கண்பு ஆகிதகப மணண்ாகபண்  

தி்ாக்்க்டுகிது. 

 

CPCL பெண் துபங்க்் ட்சபாபோ தி்டத்ி் பக்கித அங்கணாக சபெக 

பநச்ச்ி உந்நது. சபடாதட ்மடகபகநா உஞவு , டஞ்ஞீ ,் டங்குபண், 

உ்ண், அறிவு, திகணகந் உ் ண்றுண் ணசபழுசச்ி ாதுகா்பு 

ஆகிதப்க புித்ு சகாந்பது அபசிதண். இடட்ககத மடகபககந ணக்கந் 

ப்பாறு பகதறுக்கிாக்ந் , அகபகளுக்கு ப்னுிகண ண்றுண் ணதி்பு 

அநிக்கிாக்ந் ்து எபோ ாட்ிலிபோத்ு ண்சாபோ ாட்ுக்கு ணட்ுண் , 

்மபறு குழுக்களுக்கிகமத கூ  மபறுடுகி்து.  
 

டிக்ந், குடுண்ங்கந் ண்றுண் சபெகங்கந் , சபெகடத்ி் டாங்கமந டங்கநது 

மடகபககந  ப்பாறு ிகமப்றிக் சகாந்கிாக்ந் , சபடாதடத்ி் டங்ககந 

ப்பாறு கபோதுகிாக்ந் ்கட் ்றித எபோ கு்ாத்வு பகதா ண்றுண் 

ிகதா சபெக மசகபகந் சசத்பட்கா சடாக்க புந்நிதாக இபோக்க 

மபஞ்டுண். இட் உஞ்கணகந் ்கமப CPCL ஆ் அபோகாகண இங்கநி் 

ப்சடுடத்ுச ்சச்லுண் மாது கபடத்ி் சகாஞ்டு சசத்டுடட்்்து. 

இட்ட ்தி்டட்ா் இட் பிாத்ிதடத்ி் எட்ுசணாடட் சு்றுசச்ூன் டண் 

மணண்டுண்.  

 

1.8 சபருநிறுலன சும்றுெச்ூறய் சபாறுப்பு (CER) நடலடிக்ணககர்  
 

அடுடட் 5 ஆஞ்டுகநி் ப்சணாழித்் சிபிஆ ்ஆக குதி பே் சிபிசி் 

பெண் ்மபறு சிஇஆ் (CER)  படிக்கககந் பவுசசவுட ்தி்டத்ு் 

மண்சகாந்ந்டுண். 

சிஇஆபோக்கா ச் ்பௌ. 46.9 மகாடி ( MoEFCC அறிவி்புக்கு இஞங்க சணாடட் தி் 

சசவி் 0.125% F.No.22-65 / 2017- IA.III; மடதிபே்து: 01.05.2018) .அடுடட் 5 

ஆஞ்டுகளுக்குக்கா சிஇஆ ்படிக்கககளுக்கா பவுசசவு தி்   

அடட்லணை 1.6-் சகாடுக்க்ட்ுந்நது. 
 

அடட்லணை 1.6: CER லவுசெயவு திடட் விலங்கர் 

 

ல. 

எை். 
விலங்கர்  சதாணக (ரூ. யடெ்த்திய்) 

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 

1 
CER பவுசசவு 

தி்ண் 
9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 

            மணம குறி்பிட்ுந்ந ிதி சூித எநி விநக்கு / சூித எநிபே் (ீ்்ாசண்) 

குடிீ ்பசதிஅகண்பு, சுகண பகநத மணண்ாடு, சு்று் குதிகநி் கா்றுட ்ட 

கஞ்காஞி்பு மா்  CER  படிக்கககளுக்காக சசவி்டுண்.  

 

                                               ****  ****  ****  


