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1.0       அறிமுகம்  

  

 தி/ள். ஏ.ஆர்.எஸ் ஸ்டீல்ஸ் அண்டு அைாய் இன்டர்பேஷனல் பிடரபவட் லிமிதடட் 

நிறுவனமானது தனது உருக்காலைலை விரிவாக்க உத்ததசித்துள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் இரும்பு 

உருக்காலை மற்றும் உருட்டாலை திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி வட்டம், 

பாப்பன்குப்பம் கிராமம், சிப்காட் த ாழிற்பேட்டையில் அலமந்துள்ளது. இவ்வுருக்காலையில் 

வருடத்திற்கு 41,400 டன் இங்காட்டுகள் மற்றும் 1,00,800 டன் பில்லைட்டுகள் உற்பத்தி 

லெய்ைப்படுகின்றது. உருட்டாலையில் 2,50,000 டன் டி.எம்.டி கம்பிகள் முலறதை  உற்பத்தி 

லெய்ைப்படுகின்றது.  

 

தற்தபாது, இந்நிறுவனம் உத்ததசிக்கப்பட்ட விரிவாக்கத் திட்டத்தில், உற்பத்தி திறலன 

அதிகரிக்கும் வலகயில், MS இங்காட்டுகள்/ பில்லைட்டுகலள வருடத்திற்கு 1,00,800 

டன்னிலிருந்து 2,88,000 டன்னாகவும் உருட்டாலையின் லபாருட்கலள வருடத்திற்கு 2,50,000 

டன்னாகவும் உைர்த்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தமற்கூறிை உற்பத்தித்திறலன அலடை 

தற்தபாதுள்ள ஒரு 2 x 8 லமட்ரிக் டன் தூண்டு மின் உலை அகற்றப்ேட்டு மாறாக ஒரு புதிய 25 

லமட்ரிக் டன் உலை லபாருத்தப்படவுள்ளது. இதன் திட்ட மதிப்பு சுமார் 5.9 தகாடி. இந்த 

விரிவாக்க திட்டத்திற்கு பின் MS இங்காட்டுகள் உற்பத்தி லெய்ைப்படமாட்டாது. 

 

ஏ.ஆர்.எஸ் ஸ்டீல்ஸ் நிறுவனம் நவீன லதாழில்நுட்பத்லத (Direct Hot Rolling) விரிவாக்கத்தில் 

அறிமுகப்படுத்த  திட்டமிட்டுள்ளது, இதில் CCM (Continuous Casting Machine) எனப்படும் 

லதாடரியிலிருந்து வரும் சூடான பில்லைட்டுகள் தநரடிைாக உருட்டாலையில் லெலுத்தப்படும். 

இந்த லதாழில்நுட்பத்லத லெைல்படுத்துவதன் மூைமாக, பைன்பாட்டில் இருக்கும் 1 x 25 டன்  

திறனுள்ள Reheating Furnace ேயன்ோடு 5% ஆக குடறக்கப்படும். தமலும் இதன் காரணமாக 

விரிவாக்கதில் நிைக்கரி ததடை 95% குடறயவுள்ளது. இந்த முன்லமாழிைப்பட்ட விரிவாக்கம் 

மூைம், ARS,   உருக்காலையின் உற்பத்திகளின் அதிகரித்து வரும் ெந்லத ததலவ மற்றும் MS 

பில்ைட்களின் ஆலைத் ததலவ ஆகிை இரண்லடயும் பூர்த்தி லெய்ைவுள்ளது. 

 

2006 ஆம் ஆண்டு லெப்டம்பர் 14-ல் லவளியிடப்பட்ட அரொலணயின்படி இத்திட்டமானது 

எண் 3(a) உல ாக த ாழில்கள் – இரும்பு மற்றும் இரும்பு அல்ைாத உபைாகங்கள் வலக “B1” கீழ் 

வருவதால் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஆலணைத்திடமிருந்து அனுமதி லபற 

தவண்டியுள்ளது. 

 

இந்த சுற்றுச்சூழல் அனுமதிலை லபறுவதற்காக, சுற்றுச்சூழல் வல்லுனர்கள் மதிப்பீடு குழுக் 

கூட்ைம் 28 மார்ச் 2018 அன்று நடைதேற்றது. அதன்படி மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

ஆலணைத்தின் மூைமாக நிபந்தலனக் கடிதம் எண் SEIAA-TN/F.6443/2017/3(a)/ARS/TOR-494/2018 

தததி 08.06.2018 லபறப்பட்டது. 

 

MS பில்லைட்டுகள் உற்பத்திலை வருடத்திற்கு 2,46,960 டன்னிலிருந்து 2,88,000 டன் உைர்த்தும் 

வீதம், கிலடக்கப்லபற்ற நிபந்தலன கடிதத்தில் திருத்தங்கள் தமற்லகாள்ளப்பட்டு, சுற்றுச்சூழல் 

ைல்லுனர்கள் மதிப்பீடு குழுக் கூட்ைம் 18 பம 2019 அன்று நலடலபற்றது. அதன்படி மாநில 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஆலணைத்தின் மூைமாக நிபந்தலனக் கடிதம் எண் SEIAA-TN/F.No. 

6443/2017/3(a)/ARS/ToR-494/2018 தததி 17.06.2019 லபறப்பட்டது. தமலும் 2,88,000 MS 

பில்லைட்டுகள் டன்/வருடம் உற்ப்பத்தி திறன்லகாண்ட உருட்டாலையில் 2,50,000 டன்/வருடம் 

திறன் உலடை உருட்டாலை இலணக்கப்பட்டு சுற்றுச்சூழல் ைல்லுனர்கள் மதிப்பீடு குழுக் 

கூட்ைம் 19 ஆகஸ்ட் 2019 அன்று நலடலபற்றது. அதன்படி மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

ஆலணைத்தின் மூைமாக நிபந்தலனக் கடிதம் எண் SEIAA-TN/F.No. 6443/2017/3(a)/ARS/B/ToR-

494/2018 தததி 19.08.2019 லபறப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு கிலடக்கப்லபற்ற கடிதங்களின் 

அடிப்பலடயில் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிக்லக தைாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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1.1. சுற்றுச்சூழல் பற்றிை விபரம் 

 

ஏ.ஆர்.எஸ் நிறுவனம் இயக்கும் இரும்பு உருக்காலை மற்றும் உருட்டாலை திருவள்ளூர் 

மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி வட்டம், பாப்பன்குப்பம் கிராமம், சிப்காட் த ாழிற்பேட்டையில் 

அலமந்துள்ளது.  அருகிலுள்ள வாழ்விடமாக கைைார்தமடு வடதமற்கு திலெயில் 0.4 கி.மீ 

லதாலைவில் உள்ளது. குண்டூர்-லென்லன இலணக்கும் ததசிை லநடுஞ்ொலை-5 (தத.லந-5) 0.7 

கி.மீ. லதாலைவில் கிழக்கு திலெயில் உள்ளது. கும்மிடிபூண்டி ரயில் நிலைைம் 2.2 கி.மீ 

லதாலைவில் லதன்கிழக்கு திலெயிலும் லென்லன பன்னாட்டு விமான நிலைைம் 46.7 கி.மீ 

லதாலைவில் லதற்கு திலெயிலும் உள்ளது. தற்தபாலதை லதாழிற்ொலை 4.51 லெக்டர் (11.14 

ஏக்கர்) நிை பரப்பளவில் அலமந்துள்ளது. உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ள விரிவாக்கத்திற்கு ததடைைான 

நிைப்பரப்பளவு (4.51 லெக்டர்) தன்னிடத்தத  லபற்றுள்ளதால் தமற்படி நிைம் தபாதுமானது. 

ஆலை இருப்பிடத்தின் குறியீட்டு வலரபடம், ஆடல இருப்பிைத்தின் 10 கி.மீ. ஆய்வுப்ேகுதி 

மற்றும் ஆடல இருப்பிைத்தின் கூகுள் ைரேைம்  ஆகியடை வடரேடம்-1.1, வரரபடம் 1.2 

மற்றும் வடரேடம்-1.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 10.கி.மீ ஆரப்பகுதியிலுள்ள சுற்றுச்சூழல் 

விபரங்கள் அட்டவடன-1.1 இல் லகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

அட்டவடை – 1.1 

சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு விேரங்கள் (10 கி.மீ. ஆரப்ேகுதி) 

 

வ.எண் அளவீடுகள் விேரங்கள் 
1 இருப்பிட விபரம் எண் அட்ெபரடக தீர்க்கபரடக 

A 13º25.432'   வடக்கு 80º6.426'  கிழக்கு 

B 13º25.422'  வடக்கு 80º6.549'  கிழக்கு 

C 13º25.349'  வடக்கு 80º6.555'  கிழக்கு 

D 13º25.353'  வடக்கு 80º6.516'  கிழக்கு 

E 13º25.254'  வடக்கு 80º6.494'  கிழக்கு 

F 13º25.261'  வடக்கு 80º6.411'  கிழக்கு 
 

2 ெராெரி கடல் மட்டத்திற்கு 

தமல் 
19  மீ.  

3 ஆலையின் தற்தபாலதை 

நிைப்பைன்பாடு 

லதாழிற்ொலை வலகப்பாடு ஆலை, கும்மிடிப்பூண்டி 

சிப்காட் லதாழிற்தபட்லடயில் அலமந்துள்ளது 

4 அருகிலுள்ள 

லநடுஞ்ொலை 
ததசிை லநடுஞ்ொலை எண்-5 (0.7 கி.மீ., கிழக்கு) 

6 அருகிலுள்ள இரயில் 

நிலைைம் 
கும்மிடிப்பூண்டி இரயில் நிலைைம்  

(2.2 கி.மீ., லதன்கிழக்கு) 

7 அருகிலுள்ள விமான 

நிலைைம் 

லென்லன ெர்வததெ விமான நிலைைம்  

(46.7 கி.மீ., லதற்கு) 

8 அருகிலுள்ள வாழ்விட 

பகுதி 
கயலார்பமடு (0.4 கி.மீ, ைைகிழக்கு) 

9 அருகிலுள்ள நகர பகுதி கும்மிடிப்பூண்டி (1.7 கி.மீ., லதற்கு) 

10 சுற்றுச்சூழல் 

முக்கிைத்துவம் வாய்ந்த 

பகுதிகள் (வன விைங்கு 

ெரணாைைங்கள்) 

புலிக்காடு பறலவகள் ெரணாைைம்  

(6.48 கி.மீ, வடக்கு) 

11 வனப்பகுதிகள்  புலியூர் வனப்பகுதி (6.8 கி.மீ.,தமற்கு) 

 மனாலி ைனப்ேகுதி ( 9.8 கி.மீ., த ன் பமற்கு) 
12 மாநிைங்களுக்கு 

இலடதைைான எல்லை 

ஆந்திரப் பிரததெம் - தமிழ்நாடு மாநிை எல்லை 

(7.4 கி.மீ., வடக்கு) 
13 அருகிலுள்ள நீர்நிலைகள்   ாமடர ஏரி ( 1.7 கி.மீ, கிழக்கு த ன்கிழக்கு) 
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 ஸ்ரீ அம்மன் தகாவில் குளம் (2.2 கி.மீ., லதற்கு 

லதன்கிழக்கு) 

 முருகன் தகாவில் குளம் (2.4 கி.மீ., லதன்கிழக்கு) 

 சிவன் தகாவில் குளம் ( 2.6 கி.மீ., லதற்கு 

லதன்கிழக்கு) 

 எடப்பாலளைம் ஏரி (6.2 கி.மீ, லதன்கிழக்கு) 

 புலிக்காடு ஏரி (6.39 கி.மீ, வடக்கு வடதமற்கு) 
 ஆரணி ஆறு (7.2 கி.மீ. த ற்கு) 
 ோட்டுப்ேள்ளி ஏரி (7.6 கி.மீ, கிழக்கு) 
 பூவிளம்தபடு குளம் (8.5 கி.மீ., தமற்கு) 

 காட்ைவூர் ஏரி (9.5 கி.மீ, லதன்கிழக்கு) 

14 இராணுவத் தளவாடங்கள்/ 

வரைாற்றுச் சின்னங்கள்/ 

அகழ்வாய்வுத் தளங்கள் 

இல்லை 

15 நிை அதிர்வு வலக வலக- III  IS: 1893 (Part- 1): 2002 ன் படி 
16 அருகிலுள்ள 

லதாழிற்ொலைகள் 
 தி/ள். டால்மிைா ஆய்வுக்கூடம் (0.07 கி.மீ., ைை 

பமற்கு)  

 தி/ள். கிளாபரா இந்திைா லிமிதைட் (0.1 கி.மீ., 

த ற்கு த ன்கிழக்கு) 

17 ெமூகப் லபாருளாதாரக் 

காரணிகள் 

மீள்குடிதைற்றம் மற்றும் புனர்வாழ்வு பிரச்ெலனகள் 

இல்லை 
18 தீைலணப்பு நிலைைம் ப ர்ைாழி தீைலணப்பு நிலைைம் (2.8 கி.மீ., கிழக்கு) 

19 மருத்துைமடனகள் 1) ESI மருத்துைமடன, கும்மிடிப்பூண்டி (1.66 கி.மீ., 

கிழக்கு த ன்கிழக்கு) 

2) ஃப்ராண்ட்டியர் தமடிடைல், (1.70 கி.மீ., த ன் 

கிழக்கு) 

3) ஏஸ். டி.பக மருத்துைமடன (1.90 கி.மீ., கிழக்கு) 

4) அரசு தோது மருத்துைமடன, பகாட்ைக்கடர (2.48 

கி.மீ., கிழக்கு) 
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வடரேடம்- 1.1 

ஆடை இருப்பிடத்தின் குறியீட்டு வடரேடம் 

 .ஆர்.எஸ் ததாழிற்ொடை
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வடரேடம்-1.2 

ஆடை இருப்பிடத்தின் 10 கி.மீ. ஆய்வுப்ேகுதி 
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வடரேடம்-1.3 

ஆர  இருப்பிடத்தின் கூகுள் வரரபடம்

13o  25.432’ N
80o 06.426’ E

13o 25.239’ N 
80o 06.330’ E

13o 25.349’ N 
80o06.555’ E

13o 25.353’ N 
80o 06.516’ E

13o 25.254’ N 
80o 06.494’ E

13o 25.261’ N 
80o 06.411’ E
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1.2.1 உற்ேத்தி விைரங்கள் 

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் உற்பத்தி லெைல்பாடுகள் விரிவாக்கத்திற்கு முன் மற்றும் 

விரிவாக்கத்திற்குப் பின் அட்டவடை 1.2-இல் காட்டப்பட்டுள்ளது 

 

அட்டவடை-1.2 

உற்பத்தி விவரங்கள் 
 

வ. 

எண் 
தோருட்கள் 

விரிவாக்கத்திற்கு முன் 

(டன்/வருடம்) 

விரிவாக்கத்திற்குப் பின் 

(டன்/வருடம்) 

1 
ஃபர்னஸ் பிரிவு:  
MS இன்காட்கள் 

41,400 --- 

2 
பில்த ட்ஸ் பிரிவு: 
MS பில்லைட்டுகள் 

1,00,800 2,88,000 

3 
உருட்டார  பிரிவு  

டி.எம்.டி கம்பிகள் 
2,50,000 2,50,000 

ஆதாரம் : ஏ.ஆர்.எஸ் ஸ்டீல்ஸ் அண்டு அைாய் இன்டர்தநஷனல் பிலரதவட் லிமிலடட் 

 

1.2.2 நிை உபதைாகம் 

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட விரிவாக்கத் திட்டத்தின் லமாத்த பரப்பளவு 4.51 லெக்தடர் (11.14 ஏக்கர்) 

நிைப்பரப்பில் தமற்லகாள்ளப்படவுள்ளது. தெயல்முடற திட்டங்கள் அடனத்தும் 

 ற்போட ய லதாழில்துலற வளாகத்தினுள்பள தமற்லகாள்ளப்படும். 

இத்லதாழிற்ொலையின்  நிைப்பைன்பாடு பற்றிை விவரங்கள் அட்டவடை 1.3-இல் 

லகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 அட்டவடை-1.3 

 நிைப்ேயன்ோடு 

 

வ. 

எண் 
நிைப்ேயன்ோடு 

ேரப்ேளவு 

விரிவாக்கத்திற்கு முன் விரிவாக்கத்திற்குப் பின் 

 தெக்படர் % தெக்படர்  % 

1 
லதாழிற்ொலைப் 

பைன்பாடு 
0.97 21.5 1.02 22.6 

2 ஸ்கிராப் தெமிப்புப்பகுதி 0.66 14.6 0.68 15.1 

3 
உற்பத்திப் லபாருட்களின் 

தெமிப்புக் கிடங்கு 
0.32 7.1 0.32 7.1 

4 
திடக்கழிவு தெமிப்புப் 

பகுதி 
0.3 6.7 0.3 6.7 

5 பசுலமப்தபார்லவ 1.52 33.7 1.52 33.7 

6 ொலை பகுதி 0.60 13.3 0.60 13.3 

7 திறந்தலவளிப் பகுதி 0.14 3.10 0.07 1.5 

தமாத்தம் 4.51 100.0 4.51 100.0 
ஆதாரம் : ஏ.ஆர்.எஸ் ஸ்டீல்ஸ் அண்டு அைாய் இன்டர்தநஷனல் பிலரதவட் லிமிலடட் 

 

 

1.2.3 ததலவைான மூைப்லபாருட்கள்  

 

விர்ஜின் ஸ்க்ராப், ஸ்பாஞ்ச் அைர்ன், ஃதேர்பரா உபலாக கடலடைகள் இடைபய உற்ேத்திக்கு 

ப டையான மூலப்தோருட்கள். மூலப்தோருட்கள் அளவு, மூலம் மற்றும் போக்குைரத்து முடற 

விவரம் அட்டவடை-1.4 இல் லகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவடை-1.4 

பதடவயான மூைப்தோருட்கள் 
 

வ. 

எண் 

மூைப் 

தோருட்கள் 

பதடவயான அளவு (டன்/வருடத்திற்கு) 

விரிவாக்கத்திற்கு முன் விரிவாக்கத்திற்கு பின் 

1 
MS ஸ்க்ராப்/விர்ஜின் 

ஸ்க்ராப் 

1,50,687.3 2,82,412 

மூ ம்:சிங்கப்பூர்,அதமரிக்கா, த ன் ஆப்ரிக்கா, ஆந்திர 

பிரப ெம் மற்றும் தமிழ்நாடு 

போக்குவரத்து முடை: கப்ேல் மற்றும் ொடல ைழி  

2 ஃலபதரா அைாய்ஸ் 

2694.0 4,531 

மூ ம்: ஆந்திர பிரப ெம், கர்நாைக மற்றும் தமிழ்நாடு 

போக்குவரத்து முடை: ொடல ைழி  

3 ஸ்பாஞ்ச் அைர்ன் 

8072.7 15,102 

மூ ம்: ஆந்திர பிரப ெம் கர்நாைக மற்றும் தமிழ்நாடு 

போக்குவரத்து முடை: ொடல ைழி  

4 MS பில்லைட்டுகள் 

2,69,000 2,69,000 

மூ ம்: உள் ஆடல 

உற்ேத்தி, ஆந்திர 

பிரப ெம் மற்றும் 

தமிழ்நாடு 

மூ ம்:  உள் ஆடல 

உற்ேத்தி 

போக்குவரத்து முடை: 

ொடல ைழி 
-- 

ஆதாரம் : ஏ.ஆர்.எஸ் ஸ்டீல்ஸ் அண்டு அைாய் இன்டர்தநஷனல் பிலரதவட் லிமிலடட் 

 

 1.2.4      ததலவைான மின்ெக்தி மற்றும் எரிப்லபாருள்  

 

லதாழிற்ொலையில் தற்தபாலதை உற்பத்திக்கு ததலவைான 14.5 லமகாவாட் மின்ொரம் 

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் மின் பகிர்மான கழகத்திலிருந்து லபறப்பட்டு 

உபதைாகிக்கப்படுகிறது. விரிவாக்கத்திற்கு பின் ததலவப்படும் 26.5 லமகாவாட் மின்ொரம் 

முலறைாக தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் மின் பகிர்மான கழகம் (16.0 லமகாவாட்) மற்றும்  

ஏ.ஆர்.எஸ் எனர்ஜி பிடரபைட் லிமிதைடிைமிருந்து (10.5 லமகாவாட்) தேறப்ேடும். 

மின்தைட்டு காலங்களில்,  ற்போதுள்ள 500 kVA மற்றும் 750 kVA டீெல் லெனதரட்டர் 

லதாழிற்ொலைலை ஒளியூட்டவும், கிதரன் உபதைாகத்திற்காகவும் பைன்படுத்தப்படுகிறது. 

விரிவாக்கத்திற்கு பின்பும் இலவ தபாதுமானது. டீெல் லெனதரட்டர் ஒரு மணி தநரம் 

இைங்குவதற்கு 400 லி ததலவப்படும்.    
 

1.2.5 ததலவைான நீர் 

 

உத்ததசித்த விரிவாக்கத்தின் ஒரு முலற தண்ணீர் ததலவ நாலளன்றிற்கு 75.25 கி.லி மற்றும் 

தினெரி தண்ணீர் ததலவ நாதளான்றிற்கு 40.75 கி.லி. ஆகும். லதாழிற்ொலைக்கு  ப டையான 

 ண்ணீர் சிப்லகாட் தண்ணீர் விநிதைாக வெதிைகத்திடமிருந்து லபறப்படும்.. 

விரிவாக்கத்திற்கு முன் மற்றும் பின் ததலவப்படும் நீரின் அளவு அட்டவடை 1.5-இல் 

லகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவடை-1.5 

பதடவயான  நீர்  

 

வ. 

எண் 
உேபயாகம் 

பதடவயான அளவு  

(கிபைா.லிட்டர்/ோள்) 

விரிவாக்கத்திற்கு 

 முன் 

விரிவாக்கத்திற்கு 

பின் 

1 குடிநீர் ததலவ 20.0 22.25 

2 
இைந்திரங்களின் குளிர்ச்சி 

லெைல்முலறக்கு 
35.16 52.58 



 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி தாலுக்கா, சிப்காட் 

ததாழிற்பேட்டடயில் அடமந்துள்ள இரும்பு உருக்காடையின் உத்பதசிக்கேட்டுள்ள விரிவாக்கம் 
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வ. 

எண் 
உேபயாகம் 

பதடவயான அளவு  

(கிபைா.லிட்டர்/ோள்) 

விரிவாக்கத்திற்கு 

 முன் 

விரிவாக்கத்திற்கு 

பின் 

3 ஸ்க்ரப்பர்  லெைல்முலறக்கு  0.34 0.42 

தமாத்தம் 55.5 75.25 
ஆதாரம் : ஏ.ஆர்.எஸ் ஸ்டீல்ஸ் அண்டு அைாய் இன்டர்தநஷனல் பிலரதவட் லிமிலடட் 

 

1.2.6 ததலவைான தவலைைாட்கள்  

 

தற்தபாது இத்லதாழிற்ொலையில் 200 தவலைைாட்கள் பணிைாற்றி வருகின்றனர். இந்த 

எண்ணிக்லக, உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ள உற்பத்தி விரிவாக்கத்திற்குப் பின் 50 நபர்கள் தநரடிைாக 

பணிக்கு அமர்ந்தபடுவர். 

 

1.2.7 உற்பத்தி லெைல்முலற 

 

பல்தவறு தரத்தினாைான ஸ்கிராப் வலககள் ஒன்றாக ஒரு தூண்டு மின் உலையில் உருக்கப்பட்டு 

லதாடர் காஸ்டிங் இைந்திரத்தில் பில்லைட்டுகளாக வார்க்கப்படும். இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் 

பில்லைட்டுகள், Direct Hot Rolling எனப்படும்  நவீன லதாழில்நுட்பத்தில் லதாடரிலிருந்து 

தநரடிைக சூடான நிலையில் உருட்டைாலைக்கு அனுப்பப்பட்டு, பின்பு குளிர்விக்கப்பட்டு 

முலறைாக இறுதி உற்பத்திப்லபாருளாக வடிவலமக்கப்படும். இந்த லெைல்முலற அலனத்தும் 

ஒரு குறிப்பிட்ட லவப்பநிலை மற்றும் காை அளவுக்குள் தமற்லகாள்ளப்படும்.  

 

 தராலிங் (Rolling) பகுதியில்  பில்லைட்டுகள் தகுத்த லவப்பநிலைக்கு சூடாக்கப்படும். 

பின்னர், அலவ பல்தவறு மில் ஸ்டாண்டுகளில் (Mill Stand) உருட்டப்படும். இவ்வாறு 

கிலடக்கப்லபறும் பார்கள், குறிப்பிட்ட நீளத்தில் லவட்டப்பட்டு, தநரான பார்களாக 

உருவாக்கப்படும். இதன் பிறகு, சுற்றுப்புற லவப்பநிலைக்கு குளிர்விக்கப்படும் பார்கள், ெந்லத 

நீளத்திற்கு (Commercial Length) லவட்டப்பட்டு, விற்பலனக்கு தைாரான நிலையில் 

தெமிக்கப்படும். 

 

1.3 சுற்றுச்சூழலின் தற்போடதய நிடைக் கண்காணிப்பு 

 

10 கி.மீ ஆய்வுப்பகுதியில், தம 1, 2018 முதல் ெூலை 31, 2018 வலரயிைான காைத்தில், 

சுற்றுச்சூழல் காரணிகளின் நிலைலைக் கண்டறிை ஆய்வுகள் தமற்லகாள்ளப்பட்டன.  

 

1.3.2 வானிலை ஆய்வு 

 

பல்தவறு வானிலை அளவுருக்களின் தகவல்கள் ஆய்வுக்காைத்தில் தெகரிக்கப்பட்டன. 

ஆய்வுப்ேகுதியில் லவப்பநிலை 18 
o
C – 36 

o
C வலர பதிைாகியுள்ளது. அப  பநரத்தில் காற்றின் 

ஈரப்பதமானது 26% - 100% வலர பதிைாகியுள்ளது. தமலும், ஆய்வுப்பகுதியில் வீசும் காற்றின் 

வடகிழக்கு (17.6%) மற்றும் ைைக்கு (16.7%) திடெயாக உள்ளது.  

 

1.3.3 சுற்றுப்புறக் காற்றின் தரம் 

 

ஆய்வுப்பகுதியில் 8 இடங்களில் காற்று கண்காணிப்பு நிலைைங்கள் அலமக்கப்பட்டு காற்றின் 

தரம் ஆராைப்பட்டுள்ளது. தமற்லகாண்ட ஆய்வின் முடிவுகள் அட்டவடை- 1.6 இல் 

தரப்பட்டுள்ளது.    
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அட்டவடை-1.6 

ஆய்வுப்ேகுதியின் சுற்றுப்புைக் காற்று கண்காணிப்பு முடிவுகள் 

 

வ. 

எண் 

மாசுகள் தெறிவு (µg/m
3
 ) NAAQS வரம்புகள் 

(µg/m
3
 ) அதிகேட்ெம் குடைந்தேட்ெம் 

1 மிதக்கும் துகள் (PM2.5) 41.4 20.2 60 

2 மிதக்கும் துகள் (PM10) 85.2 62.0 100 

3 ெல்ஃபர்- லட-ஆக்லெடு  (SO2) 13.9 7.0 80 

4 லநட்ரென் ஆக்லெடு (NOX) 18.1 9.0 80 

5 கார்பன் தமானாக்லைடு (CO)                   382 214 2000 
                       தமற்காணும் லெறிவுகள் அலனத்தும் µg/m

3 
இ

 
ல் காட்டப்பட்டுள்ளன

 
 

 

தமற்லகாண்ட ஆய்வு முடிவுகளின் மூைம்,  PM10, PM2.5, SO2, NOX மற்றும் CO ஆகிைவற்றின் 

அளவுகள், மத்திை மாசு கட்டுப்பாடு வாரிைம் நிர்ணயித்த அளவுகளுக்குள் உள்ளலதன 

அறிைப்பட்டுள்ளது. பிற காரணிகளான ஓதொன், அம்தமானிைா, காரீைம் , ஆர்லெனிக், நிக்கல், 

லபன்ஜின், பாதரெம் ஆகிைன கண்டறிைக்கூடிை அளவுகளுக்கு கீழ் உள்ளலதன 

அறிைப்பட்டுள்ளது.  

 

1.3.4       தண்ணீர் தரம் 

 

ஆய்வுப்பகுதியில் 8 இடங்களில் நிைத்தடி நீர் மாதிரிகள் மற்றும் 8 இடங்களில் தமற்ப்பரப்பு நீர் 

மாதிரிகள் தெகரிக்கப்பட்டு ஆய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டன. ஆய்வு முடிவுகள் பின்வருமாறு: 

 

 நிைத்தடி நீரின் தரம் 

 

ஆய்வு முடிவுகளின் இறுதியில் தண்ணீரின்  pH   6.7- 7.0 என்ற அளவில் உள்ளது. இந்த அளவானது 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவான 6.5 - 8.5 என்ற அளவிற்கு உட்பட்தட உள்ளது. தண்ணீரின் 

கடினத்தன்லம  227 - 364 mg/l மற்றும் கலரயும் தன்லமயுள்ள திடப் லபாருள்களின் அளவானது  

728-895 mg/l என்ற அளவில் உள்ளது. குதளாரினின் அளவு 149.7- 288.3 mg/l ஆகவும் 

ஃப்தளாலரடின் அளவாக 0.3 mg/l மு ல் 0.6 mg/l ஆக அறியப்ேட்டுள்ளது லநட்தரட்டின் அளவு 

10.4- 12.5  mg/l ஆக உள்ளது. இது அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற்கு உட்பட்தட உள்ளது.  

  

 பமற்ேரப்பு நீரின் தரம் 

 

ஆய்வு முடிவுகளின்  இறுதியில் தண்ணீரின் pH   7.3- 7.9 என்ற அளவில் உள்ளது. இந்த அளவானது 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவான 6.5-8.5 என்ற அளவிற்கு உட்பட்தட உள்ளது. தண்ணீரின் 

கடினத்தன்லம  165.4 – 44275 mg/l மற்றும் கலரயும் தன்லமயுள்ள திடப் லபாருள்களின் 

அளவானது  354.2 - 35723 mg/l என்ற அளவில் உள்ளது. குதளாரினின் அளவு 11.9 – 12736 mg/l 

ஆகவும் ஃப்தளாலரடின் அளவாக 0.1 – 1.1 mg/l ஆராயேப்ட்டுள்ளது. லநட்தரட்டின் அளவு 0.7 - 19  

mg/l ஆக உள்ளது.    இது அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற்கு உட்பட்தட உள்ளது.புலிக்காடு ஏரி உப்பு 

நீர் ஏரி என்ே னால் தண்ணீரின் கடினத்தன்லம மற்றும் கலரயும் தன்லம குறிபிட்ை அளவுக்கு 

ஆதிகமாக காணப்ேடுகிறது.   

 

தமலும், தமற்ப்பரப்பு மற்றும் நிைத்தடி நீர் மாதிரிகள் இரண்டிலும், தகாலிஃபார்ம் 

பாக்டீரிைாக்கள் எதுவும் இல்லைலைன கண்டறிைப்பட்டுள்ளது. கன உதைாகங்களின் அளவு 

கண்டறிைக்கூடிை அளவுகளுக்கு கீழ் உள்ளது.   

 

1.3.5 மண்ணின் தரம் 

 

ஆய்வுப்ேகுதியில் 6 இைங்களில் மண் மாதிரிகள் பெகரிக்கப்ேட்டு ஆய்விற்கு 

உட்ேடுத் ப்ேட்ைன. ஆய்வுப்பகுதியில் களிமண் காணப்படுகிறது. மண்ணின்  pH 6.9- 7.4 என்ற 

அளவில் உள்ளதால், இம்மண் தைொன அமிைத்தன்லம லகாண்டதாக காணப்படுகிறது. லமாத்த 
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அடர்த்தி 1.3- 1.5  g/cm3 ஆகவும், மின் கடத்தும் தன்லம 457- 533  mS/cm ஆக உள்ளது.  

 

லநட்ரென் அளவு 211.0- 227.0  kg/ha ஆகவும் மற்றும் பாஸ்பரஸின் அளவு 11- 17  kg/ha ஆக 

உள்ளது.லபாட்டாசிைத்தின் அதிகபட்ெ மற்றும் குலறந்தபட்ெ அளவுகள் முலறதை 142 kg/ha 

மற்றும் 171  kg/ha ஆக காணப்படுகிறது.  

 

1.3.6 சுற்றுப்புற ஒலி அளவுகள் 

 

ஆய்வுப்பகுதியின் ஒலி அளவுகலளக் கண்டறிை 8 இடங்களில் கண்காணிப்பு நிலைைங்கள் 

அலமக்கப்பட்டன. அதன் முடிவுகள் கீழ்கண்டவாறு: 

 

• பகல் தநர ஒலி அளவுகள்(Lday) 

 

பகல் தநரத்தில், குடியிருப்பு மற்றும் அதலனச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் ஒலி அளவானது 47.8 dB (A) 

முதல்  48.6 dB (A) என்ற அளவில் உள்ளது. மற்ற பகுதிகளில் ஒலி அளவானது அனுமதிக்கப்பட்ட 

அளவாகிை 55 dB (A) க்கு மிகாமல் உள்ளது.   லதாழிற்ொலைப் பகுதிகளில் ஒலி அளவுகள் 63.2 dB 

(A) என்ற அளவில் உள்ளது. இந்த அளவானது அனுமதிக்கப்பட்ட அளவாகிை 75 dB (A) என்ற 

அளவுதகாலுக்கு மிகாமல் உள்ளது.  

 

• இரவு தநர ஒலி அளவுகள் (Lnight) 

 

இரவு தநரத்தில், குடியிருப்பு மற்றும் அதலனச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் ஒலி அளவானது 43.2 dB 

(A) முதல்  44.3 dB (A) என்ற அளவில் உள்ளது. மற்ற பகுதிகளில் ஒலி அளவானது 

அனுமதிக்கப்பட்ட அளவாகிை 45 dB (A) க்கு மிகாமல் உள்ளது.   லதாழிற்ொலைப் பகுதிகளில் 

ஒலி அளவுகள் 59.4 dB (A) என்ற அளவில் உள்ளது. இந்த அளவானது அனுமதிக்கப்பட்ட 

அளவாகிை 70 dB (A) என்ற அளவுதகாலுக்கு மிகாமல் உள்ளது.  

 

1.3.7 தாவரங்கள் மற்றும் விைங்கினங்கள் 

 

தநரடி ஆய்வுகளின் மூைம் , ஆய்வுப்பகுதியில் காணப்படும் ைனங்கள் நாகரிக ைளர்ச்சி மற்றும் 

பல்தவறு காரணங்களால் அழிலவ தநாக்கியுள்ளதாக அறிைப்படுகிறது. பமலும், ைனவிலங்கு 

ோதுகாப்பு ெட்ைத்தின் ேடி, அட்ைைடண 1ல் காணப்ேடும் உயிரினங்கள் ஆய்வுப்ேகுதியில் 

இல்லை, அட்ைைடண 2, 3, 4 மற்றும் 5 ல் உள்ளடை மட்டுபம காணப்ேடுகின்றன. 

 

1.3.8 ெமூகப் லபாருளாதார சூழலிைல் 

 

2011 ஆம் ஆண்டு தமற்லகாள்ளப்பட்ட மக்கள்லதாலக கணக்லகடுப்பின் படி, ஆய்வுப்பகுதியில் 

1,99,146 மக்கள் உள்ளனர் . இதில் ஆண்கள் மற்றும் லபண்கள் முலறதை 50% மற்றும் 50%. 

லமாத்த மக்கள்லதாலகயில் 23.32% தாழ்த்தப்பட்ட பிரிலவச் தெர்ந்தவராக உள்ளனர். 

மக்களிடைபய ெராெரி எழுத்தறிவு விகிதம் 66.21% ஆகவுள்ளது. நிரந் ர பைடலயாட்கள் மக்கள் 

லதாலகயில் 32.77% ஆக உள்ளனர். குறுந்லதாழில் தெய்ேைர்கள் மற்றும் லதாழில் அல்ைாததார் 

முலறதை 9.77% மற்றும் 56.57% ஆக உள்ளனர். 

  

1.4 எதிர்ோர்க்கப்ேடும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் 

 

1.4.1 கட்டுமானத்தின் தபாது ஏற்படும் தாக்கம் 

 

ஆலை விரிவாக்கக் கட்டுமானத்தின் தபாது ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் குறுகிை 

காைமுலடைதாகவும், தற்காலிகமானதாகவும் உள்ளது.  
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மண்ணின் மீதான தாக்கம் 

 

கட்டுமானத்தின் தபாது தாவர வலககள், தமைடுக்கு மண் ஆகிைவற்றிற்கு சிற்சிை பாதிப்புகள் 

ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது இருப்பினும், தமைடுக்கு மண் கட்டுமானத்தின் தபாதும், ஆலையில் 

பசுலமப் தபார்லவ அலமக்கவும், பள்ளங்கலள தமடாக்கவும் பைன்படுத்தப்படும்.   

 
கட்டுமானத்தின் தபாது ஏற்படும் சிை தாக்கங்கலளத் தவிர்த்து,  ஆலைப் பகுதியில் தவறு தேரிய 

விலளவுகள் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. 

 

காற்றின் மீதான தாக்கம் 

 

ஆலைக் கட்டலமப்பின் தபாது ஏற்படும் உமிழ்வுகளின் முக்கிை காரணிகளாக இருப்பலவ 

இைந்திரங்களின் இைக்கம், மற்றும் கட்டுமானப் பணிகளின் தபாது ஏற்படும் தூசு.  இந்  

காரணிகளாக SO2, NOx, PM மற்றும் CO அகிைவற்றின் அளவுகள் அதிகரித்துக் காணப்படும். 

இருப்பினும் இத்தாக்கமானது குறுகிை காைமுலடைதாகவும் ஆலை எல்லைக்கு உட்பட்தட 

இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

சூழலிைல் மீதான தாக்கம் 

 

ஆலைப்பகுதியில் ஆரம்பகட்ட கட்டுமானப் பணிகலள தமற்லகாள்ள நிைத்திலன ஆைத்தமாக்க 

தவண்டியுள்ளது. மரங்கள் மற்றும் பிற தாவர வலககலள அகற்றி தமைடுக்கு மண்லண 

தளர்த்துவதன் மூைம் மண்ணரிப்பு ஏற்படும். இருப்பினும், மண்ணரிப்பானது ஆலை 

இருப்பிடத்திற்கு உட்பட்தடயிருக்கும் என நம்பப்படுகிறது.  மண்ணரிப்லபத் தடுக்க தண்ணீர் 

லதளித்தல், தளம் அலமத்தல் ஆகிை வழிமுலறகள் பின்பற்றப்படும். ஆகதவ நிைச்சூழலிைல் மீது 

ைாலதாரு அோயகரமான தாக்கமும் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை.  

 

 ெமூகப் லபாருளாதாரத்தின் மீதான தாக்கம் 

 

பல்தவறு திறன் மிகுந்த லதாழிைாளர்கள் அதிக எண்ணிக்லகயில் ததலவப்படுவார்கள். இதன் 

மூைம் தநரடி மற்றும் மலறமுக தவலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுை ால் பகுதி மக்களின் 

லபாருளாதார நிலை உைரும்.  

 

1.5 ஆலை லெைல்பாட்டின் தபாது ஏற்படும் தாக்கம் 

 

மண்ணின் மீதான தாக்கம் 
 

உத்ததசிக்கப்படும் ஆலை விரிவாக்கத்தினால் மண்ணின் மீது ஏற்படும் தாக்கமானது கட்டுமானப் 

பருவத்திற்கு உரிைதாக இருக்கும். இத்தாக்கங்கள் ஆலை லெைல்பாட்டின் தபாது முற்றிலும் 

நீங்கிவிடும். ஆலை லெைல்பாட்டின் தபாது தமைடுக்கு மண்ணின் மீதான தாக்கம் ஆலை 

எல்லைக்கு உட்பட்தட இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

 

  காற்றின் மீதான தாக்கம் 

 

ஆலையிலிருந்து லவளிப்படும் உமிழ்வுகலளக் லகாண்டு காற்றின் மீதான தாக்கம் 

ஆராைப்பட்டுள்ளது. ஆலை விரிவாக்கத்தினால் மிதக்கும் துகள், ெல்ஃபர்- லட- ஆக்லெடு மற்றும் 

லநட்ரென்- லட- ஆக்லெடு ஆகிைன முக்கிை காற்று மாசுக்காரணிகளாக லவளிப்படும். 

லவளிதைறும் உமிழ்வுகளின் அதிகப்பட்ெ தலரமட்ட அளவுகள் அட்டவடை- 1.6 இல் 

தரப்பட்டுள்ளது. அருகிலுள்ள லதாழிற்ொலைகளினால் ஏற்படும் ஒட்டுலமாத்த லெறிவுகளின் 

அளவுகள், அட்டவடை- 1.7 இல் தரப்பட்டுள்ளது.  
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அட்டவடை-1.7 

தெறிவுகளின் அதிகேட்ெ தடரமட்ட அளவுகள் 

 

மாசுக் 

காரணி 

தெறிவு (µg/m
3
) 

காற்று தர 

அளவுகள் 
 தற்போதய  

அளவு 

கூடுதல்முடை 

அளவு  

இறுதி 

அளவு  

PM10 85.2 6.325 91.52 100 
SO2 13.9 8.642 22.54 80 
NOx 18.1 6.466 24.56 80 

 

தமற்கண்ட முடிவுகள் மூைம், மிதக்கும் துகள்கள், ெல்ஃபர்- லட- ஆக்லெடு மற்றும் லநட்ரென்- 

லட- ஆக்லெடின் குறுகிை காை 24 மணி தநர தலரமட்ட லெறிவுகளின் அளவுகள் முலறதை 91.52, 

22.54 மற்றும் 33.96 µg/m
3
  ஆகும். இந்த அளவுகள் 1.0 கி.மீ., தூரத்தில் வடகிழக்கு திலெயில் 

காணப்படும்.. 

  

 நீரின் மீதான தாக்கம் 

 

 ஆலையின் உற்பத்தி லெைல்முலற ஆனது, உைர் முலற லெைைாக்கம் என்பதால் தண்ணீரின் 

பைன்பாடு என்பது இைந்திரங்கலளக் குளிர்விக்கவும்,ஸ்கிரப்பர் உபதைாகத்துக்கும் மற்றும் 

குடிநீர்/கழிவலற பைன்பாடு ஆகிை குறிப்பிட்ட சிை இடங்களில் மட்டுதம காணப்படும்.  

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட ஆலை விரிவாக்கத்துக்கு ஒரு முலறத் தண்ணீரின் ததலவ நாள் ஒன்றிக்கு 

75.25 கி.லிட்டர்கள் மற்றும் தினெரி தண்ணீர் ததலவ நாலளன்றிற்கு 40.75 கி/லிட்டர் என்ற 

அளவில், சிப்காட் லதாழிற்ொலை வளாகத்திலிருந்து லபறப்படும்.  உத்ததசிக்கப்பட்ட 

விரிவாக்கில் இருந்து நாள் ஒன்றுக்கு 20.25 கிதைா லிட்டர்  கழிவுநீர் 

லவளிதைற்றப்படுகிறது.இந்த கழிவுநீலர 30 கிதைா லிட்டர் லகாள்ளளவு கழிவுநீர் 

சுத்திகரிப்பு நிலைைத்தில் சுத்தம் லெய்ைப்படும். கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலைைத்தில் இருந்து 

சுத்திகரிக்கபட்ட தண்ணீர் நாலளன்றிற்கு 20.25 கிதைா லிட்டர் வீதம் பசுலமப்தபார்லவ 

வளர்ச்சிக்கு பைன்படுத்தப்படும்.  

 

ஆலையில் குளிர்ச்சி லெைல்முலறகளில் இருந்து வரும் 34.5 கி/லிட்டர் கழிவுநீலர முலறதை 

குளிர்விக்கும் லதாட்டியில் சுத்திகரிப்பு லெய்ைப்படும். நாதளான்றிற்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட 34.5 

கிதைா லிட்டர் நீலர மறுசுழற்சி லெய்ைப்பட்டு மீண்டும் குளிர்ச்சி லெைல் முலறக்கு 

உபதைாகப்படுத்தப்படும். நாதளான்றிற்கு 0.42 கிதைா லிட்டர் ஸ்க்ர்ப்பர் கழிவுகலள சூரிை 

உைர்ப்பான்களில் சுத்திகரிப்பு லெய்ைப்படும். ஆலை வளாகத்தின் லவளிதை எந்த ஒரு 

கழிவுநீலரயும் லவளிதைற்றம் லெய்ைப்பட மாட்டாது. 

 

திடக் கழிவினால் ஏற்படும் தாக்கம் 

 

திடக்கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் அதன் தமைாண்லம முலறகள் அட்டவடை- 1.8 இல் 

தரப்பட்டுள்ளது 

அட்டவடை- 1.8 

திடக் கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் பமைாண்டம 

 

வ.எண் திடக் கழிவு 
அளவுகள் 

(டன்/வருடம்) 

பமைாண்டமத் 

திட்டம் 

விரிவாக்கத்திற்கு முன் 

I ஃப்ர்னஸ் பிரிவு - இ ர திடக் கழிவுகள் 

1 ஃப்ர்னஸ் ஸ்ைாக் 2,251.5 ஒப்ேந்  ாரர்களுக்கு ைழங்கப்ேடும் 

2 ரன்னர்கள், லரெர்கள் 

மற்றும் ஸ்கிராப்புகள் 

1,378.5 
லதாழிற்ொலை மறு உபதைாகம் 



 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி தாலுக்கா, சிப்காட் 

ததாழிற்பேட்டடயில் அடமந்துள்ள இரும்பு உருக்காடையின் உத்பதசிக்கேட்டுள்ள விரிவாக்கம் 

                                                                                                                                     தெயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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வ.எண் திடக் கழிவு 
அளவுகள் 

(டன்/வருடம்) 

பமைாண்டமத் 

திட்டம் 

3 
திடக் கழிவு 

3.60 கிராமப் பஞ்ொைத்து திடக் கழிவு 

லமைத்திடம் ஒப்பலடக்கப்படும் 

II ஃப்ர்னஸ் பிரிவு - அபாயகரமான கழிவுகள் 

4 
சூரிை உைர்ப்பான் 

கழிவு 

0.24 கும்மிடிப்பூண்டியிலுள்ள திடக்கழிவு 

சுத்திகரிப்பு மற்றும் லவளிதைற்றுதல் 

கிடங்கிற்கு அனுப்பப்படும் 

5 
ஸ்தேன்ட் ஆயில் 

0.38 குளிர்விக்கும் படுக்லக மறு 

உபதைாகத்துக்கு ேயன்ேடுத் ப்ேடும் 

III பில்த ட் பிரிவு - இ ர திடக் கழிவுகள் 

6 ஃப்ர்னஸ் ஸ்ைாக் 6,864.0 ஒப்ேந்  ாரர்களுக்கு ைழங்கப்ேடும் 

7 ரிடர்னபல் ஸ்கிராப்பு 8,119.68 லதாழிற்ொலை மறு உபதைாகம் 

8 
CCM ஸ்தகல் 

582.12 இரும்பு /வன்லபாருள் விைாபரிகளுக்கு 

விற்பலன லெய்ைப்படுகிறது 

9 
சுத்திகரிப்பு நிலைை 

ெகதி (STP Sludge) 

3.67 பசுலமப் தபார்லவக்கு உரமாக 

பைன்படுத்தப்படும் 

 

10 

திடக் கழிவு 

18.0 கிராமப் பஞ்ொைத்து திடக் கழிவு 

லமைத்திடம் ஒப்பலடக்கப்படும் 

 

IV பில்த ட் பிரிவு - அபாயகரமான கழிவுகள் 

11 
சூரிை உைர்ப்பான் 

கழிவு 

0.58 கும்மிடிப்பூண்டியிலுள்ள திடக்கழிவு 

சுத்திகரிப்பு மற்றும் லவளிதைற்றுதல் 

கிடங்கிற்கு அனுப்பப்படும் 

12 
ஸ்தேன்ட் ஆயில் 

0.38  குளிர்விக்கும் படுக்லக மறு 

உபதைாகத்துக்கு ேயன்ேடுத் ப்ேடும் 

V உருட்டார  பிரிவு - இ ர திடக் கழிவுகள் 

13 எண்ட் பிட்கள்  

(End bits) 

7,500 
லதாழிற்ொலை மறு உபதைாகம் 

14 மில் ஸ்தகல் 5,100 லதாழிற்ொலை மறு உபதைாகம் 

15 மிஸ் தரால் 6,400 லதாழிற்ொலை மறு உபதைாகம் 

16 ஆஷ் 1470 

கட்டுமான வன்லபாருள் 

விைாபரிகளுக்கு விற்பலன 

லெய்ைப்படும் 

விரிவாக்கத்திற்குபின் 

I பில்த ட் பிரிவு - இ ர திடக் கழிவுகள் 

1 ஃப்ர்னஸ் ஸ்ைாக் 6,041.0 ஒப்ேந்  ாரர்களுக்கு ைழங்கப்ேடும் 

2 ரிடர்னபல் ஸ்கிராப்பு 6,313.0 லதாழிற்ொலை மறு உபதைாகம் 

3 
CCM ஸ்தகல் 

1,510.0 இரும்பு /வன்லபாருள் விைாபரிகளுக்கு 

விற்பலன லெய்ைப்படுகிறது 

4 
சுத்திகரிப்பு நிலைை 

ெகதி (STP Sludge) 

4.41 பசுலமப் தபார்லவக்கு உரமாக 

பைன்படுத்தப்படும் 

 

5 
திடக் கழிவு 

21.60 கிராமப் பஞ்ொைத்து திடக் கழிவு 

லமைத்திடம் ஒப்பலடக்கப்படும் 

II பில்த ட் பிரிவு - அபாயகரமான கழிவுகள் 

6 
சூரிை உைர்ப்பான் 

கழிவு 

1.8 கும்மிடிப்பூண்டியிலுள்ள திடக்கழிவு 

சுத்திகரிப்பு மற்றும் லவளிதைற்றுதல் 

கிடங்கிற்கு அனுப்பப்படும் 

7 ஆயில் பிைரிங்க் 

காட்டன் தவஸ்ட்   

(Oil bearing cotton 

waste) 

0.3 
கும்மிடிப்பூண்டியிலுள்ள திடக்கழிவு 

சுத்திகரிப்பு மற்றும் லவளிதைற்றுதல் 

கிடங்கிற்கு அனுப்பப்படும் 

8 ஸ்தேன்ட் ஆயில் 0.96 குளிர்விக்கும் படுக்லக மறு 



 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி தாலுக்கா, சிப்காட் 

ததாழிற்பேட்டடயில் அடமந்துள்ள இரும்பு உருக்காடையின் உத்பதசிக்கேட்டுள்ள விரிவாக்கம் 

                                                                                                                                     தெயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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வ.எண் திடக் கழிவு 
அளவுகள் 

(டன்/வருடம்) 

பமைாண்டமத் 

திட்டம் 

உபதைாகத்துக்கு ேயன்ேடுத் ப்ேடும் 

III உருட்டார  பிரிவு - இ ர திடக் கழிவுகள் 

9 எண்ட் பிட்கள்  

(End bits) 

7,500 
லதாழிற்ொலை மறு உபதைாகம் 

10 மில் ஸ்தகல் 5,100 லதாழிற்ொலை மறு உபதைாகம் 

11 மிஸ் தரால் 6,400 லதாழிற்ொலை மறு உபதைாகம் 

12 ஆஷ் 73.5 

கட்டுமான வன்லபாருள் 

விைாபரிகளுக்கு விற்பலன 

லெய்ைப்படும் 

 

சூழலிைல் மீதான தாக்கம் 

 

ஆலை லெைல்பாட்டின் தபாது உருவாகும் கழிவுநீர் ஆலை வளாகத்தில் முலறைாக 

சுத்திகரிக்கப்பட்டு மறுசுழற்சி லெய்ைப்படுவதால், நீர்வாழ் சூழலிைல் மீது தாக்கம் ஏற்பட 

வாய்ப்பில்லை. 

 

வனப்பகுதி மீதான தாக்கம் 

 

ஐந்து கி.மீ ஆய்வுப்ேகுதியில், ைனப்ேகுதிகள் எதுவும் காணப்ேைவில்டல. ஆகபை, ைனப்ேகுதி 

மீது எந்  ஒரு  ாக்கமும் ஏற்ேைாது. 

 

 ஒலி அளவுகளின் மீதான தாக்கம் 

 

ஆடலயின் எல்டல மற்றும் அ டனச் சுற்றியுள்ள ேகுதிகளில், எதிர்ோர்க்கப்ேடும் 

கூடு ல்முடற ஒலி அளவு, 48-50 dB(A) என்ற அளவுக்குள் இருக்கும் என கண்டறிைப்பட்டுள்ளது. 

ஆடல த ாழிற்பேட்டையில் அடமந்திருப்ே ாலும், குடியிருப்புப் ேகுதிகள் 0.5 கி.மீ. க்கு 

அதிகமான த ாடலவில் உள்ள ாலும், ஒலி அளவுகளால் ஏற்ேடும்  ாக்கம் மிகக் குடறைாக 

இருக்கும் என எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது. 

 

லபாது சுகாதாரம் மீதான தாக்கம் 

 

ஆலை இைக்கத்தின் தபாது லவளிதைறும் கழிவு லபாருட்கள் (புலகப்தபாக்கி உமிழ்வுகள், 

கழிவுநீர் மற்றும் திடக்கழிவுகள்)  லபாது சுகாதாரத்தின் மீது சிறிது தாக்கத்லத ஏற்படுத்துவதாக 

உள்ளது. எனினும் லவளிதைறும் கழிவுகளால் ஏற்படும் தாக்கமானது, குலறவாகதவ இருக்கும் 

என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

 

1.5 சுற்றுச்சூழல் பமைாண்டமத் திட்டம் 

 

 கட்டுமானக் காைம் 

 

1.5.1 நிைச் சுற்றுச்சூழல் தமைாண்லம 

 

உத்ததசிக்கப்படும் திட்டத்தில் ததாண்டப்படும் மண், முலறைாக தெமிக்கப்பட்டு ெரிவுகலள 

ஸ்திரப்படுத்திட பைன்படுத்தப்படும். ஆலைக்கட்டுமானத்தின் தபாது எடுக்கப்படும் தமைடுக்கு 

மண், மரம் வளர்க்கப் உபதைாகப்படுத்தப்படும்.  

 

1.5.2 காற்றுத்தர தமைாண்லம 

 

ஆலைக்கட்டுமானம் தள அலமப்பு மற்றும் வாகனப் தபாக்குவரத்து ஆகிை நடவடிக்லககளினால் 

மிதக்கும் துகள்கள் மற்றும் லநட்ரென்- லட- ஆக்லெடு ஆகிைவற்றின் லெறிவுகள் அதிகரித்துக் 

காணப்படும். இதலனத் தடுக்க முன்லமாழிைப்படும் தடுப்பு முலறகள்:  



 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி தாலுக்கா, சிப்காட் 

ததாழிற்பேட்டடயில் அடமந்துள்ள இரும்பு உருக்காடையின் உத்பதசிக்கேட்டுள்ள விரிவாக்கம் 
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 கட்டுமானத் தளத்தில் தண்ணீர் லதளித்தல்; 

 முக்கிை ொலைகளுக்கு தார் பூசுதல்;  

 வாகனகங்கள் மற்றும் கட்டுமான இைந்திரங்கலள முலறைாக பராமரித்தல்; மற்றும் 

 மரம் நடுதல் 

 

1.5.3 தண்ணீர் தர தமைாண்லம 

 

அதிக மலழலபாழிவின் தபாது ஏற்படும் மண்ணரிப்பினால், தண்ணீரில் அதிகளவில் மிதக்கும் 

திடப்லபாருள்கள் காணப்படும். வாகனம் மற்றும் கட்டுமான இைந்திர பராமரிப்பு 

பகுதியிலிருந்து லவளிதைறும் கழிவு நீரில் எண்லணய் மற்றும் கிரீஸின் அளவு மிகுந்து 

காணப்படும். பணிைாளர் தங்கும் பகுதியிலிருந்து லவளிதைறும் கழிவு நீரில் , உயிரி ஆக்சிென் 

ததலவ (BOD) அதிகமாக இருக்கும். இவற்லற லகைாள கீழ்க்காணும் நடவடிக்லககள் 

எடுக்கப்படும்: 
 

 வழிந்ததாடும் மலழ நீரில் திடப் லபாருளின் அளலவக் குலறக்க லெடிலமன்ட்தடஷன் 

லதாட்டி (Sedimentation tank) அலமத்தல்; 

 வாகன பராமரிப்பு பகுதியில் எண்லணய் மற்றும் கிரீஸ் தடுப்பு அலமப்புகலள 

அலமத்தல்; 

 கழிவு நீலர பசுலமப் தபார்லவ அலமக்க பைன்படுத்துதல். 

 

1.5.4 ஒலி மாசு தமைாண்லம 

 

கட்டுமான இைந்திரங்கள் பைன்பாடு மற்றும் வாகனப் தபாக்குவரத்தினால் ஒலி மாசு அதிகரிக்க 

வாய்ப்புள்ளது. இதலனத் தடுக்க கீழ்க்காணும் நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும்: 

 

 ஒலி ஏற்படுத்திடும் பம்பு மற்றும் கம்ப்ரெருக்கு ஒலி தடுப்பு அலமப்புகலள 

ஏற்படுத்துதல்; 

 வாகனங்கள் மற்றும் கட்டுமான இைந்திரங்கலள முலறைாக பராமரித்தல்; 

 ஒலி மாலெ தடுக்க ஆலை எல்லைலைச் சுற்றி மரம் நடுதல்; மற்றும் 

 பணிைாளர்களுக்கு  காது பாதுகாப்பு ொதனங்கலள வழங்குதல்.  

 

1.5.5 சூழலிைல் தமைாண்லம 

 

ஆலை அலமத்திடத் ததலவைான நிைம் திட்ட ஆதரவாளர் வெம் இருப்பதால், மரங்கலள 

லவட்ட தவண்டிை அவசிைம் ஏற்படாது. ஆகதவ, சூழலிைல் மீது எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்பட 

வாய்ப்பில்லை.  தமலும், பசுலமப் தபார்லவ உருவாக்கத்தின் மூைம் சூழலிைல் மீது தநர்மலற 

விலளவுகதள ஏற்படும்.  

 

 லெைல்பாட்டுக் காைம் 

 

1.5.6 காற்று மாசு தமைாண்லம 

 

இரும்பு உருக்கு ஆலையிலிருந்து லவளிதைறும் உமிழ்வுகள், மிதக்கும் துகள்கள் , ெல்ஃபர்- லட- 

ஆக்லெடு மற்றும் லநட்ரென் ஆக்லெடுகளின் அளவுகள் அதிகரிக்கக் காரணமாகும். இவற்லறத் 

தடுக்க பின்பற்றப்படும் வழிமுலறகள்:  

 

 தூண்டு மின் உலையிலிருந்து லவளிதைறும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவுகலள  குடறக்க 

தபக் ஃபில்டர் மற்றும் லவன்சுரி ஸ்கிரப்பர் அலமப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும்.  

 வாயு உமிழ்வுகலள லவளிைற்ற தபாதுமான உைரம் லகாண்ட புலகதபாக்கிகள் 

அலமக்கப்படும்.  
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விம்டா  பைப்ஸ்  லிமிதடட்,  ஐதராோத்/ பகாயம்புத்தூர்                                                            17      
  

 உற்பத்திப்லபாருள் தெமிப்பு கிடங்கில் நீர் லதளிக்கும் அலமப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும்.  

 ஆலையிலுள்ள ொலைகள் அலனத்திற்கும் தார் பூெப்படும்.  

 தூசு ஏற்படும் பகுதிகளில் , தூசு நீக்கும் அலமப்புகள் லபாருத்தப்படும்.  

 பசுலமப் தபார்லவ ஏற்படுத்தப்படும்.  

 

1.5.7 நீர் மாசு தமைாண்லம 

 

தூண்டு மின் உலை, லதாடர் காஸ்டிங் இைந்திரம் ஆகிைவற்றிலிருந்து லவளிதைறும் ப்தளா டவுன் 

நீர் , குளிர்ந்த பின் , ஆலையில் மறு உபதைாகம் லெய்ைப்படும்.  சுகாதாரக் கழிவுநீர், கழிவுநீர் 

சுத்திகரிப்பு நிலைைத்தில் சுத்திகரிக்கப்படும்.  தண்ணீர் தெமிப்பு மற்றும் நீர் மீதான தாக்கத்லதக் 

குலறக்க எடுக்கப்படும் நடவடிக்லககள் பின்வருமாறு: 

 

 கழிவுநீர் மறுசுழற்சி / மறு உபதைாகம் லெய்வதற்கு முன் முலறைாக சுத்திகரிக்கப்படும். 

 சுத்தம் லெய்ைப்பட்ட கழிவுநீர் ஆலை லெைல்முலறக்கு பைன்படுத்தப்படும்.  

 வழிந்ததாடி வரும் மலழநீர், மலழநீர் தெகரிப்பு அலமப்பில் தெமிக்கப்பட்டு 

உபதைாகப்படுத்தப்படும்.  

 தபாதுமான மலழநீர் தெமிப்பு கட்டலமப்புகள் உருவாக்கப்படும்.   

 

1.5.8   ஒலி மாசு தமைாண்லம 

 

ஆலை லெைல்பாட்டின் தபாது, பம்ப் , கம்ப்ரெர் ஆகிை இைந்திரங்கள் ஒலி மாசு ஏற்படுத்தும். 

அதிக இலரச்ெலைக் குலறக்க உத்ததசிக்கப்படும் வழிமுலறகள்: 

 

 ஒழுங்குமுலறக் குழு நிர்ணயித்த ஒலி அளவுகளுக்கு மிகாமல் இருக்குமாறு 

இைந்திரங்கலள வடிவலமத்தல்; 

 அதிக இலரச்ெல் ஏற்படுத்தும் பகுதிகளில் ஒலி தடுப்பு அலமப்புகலள அலமத்தல்; 

 பம்ப்புகளுக்கு ெூட் (hood) அலமப்பிலன ஏற்படுத்துதல்; 

 அடர்த்திைான பசுலமப் தபார்லவ உருவாக்குதல்; 

 அதிக ஒலி ஏற்படும் பகுதிகளில் பணிபுரியும் பணிைாளர்களுக்கு இைர் ப்ளக், இைர் மஃப் 

தபான்ற பாதுகாப்புக் கருவிகலள வழங்குதல். 

 

1.5.9 திடக் கழிவு தமைாண்லம 

 

லதாழிற்ொலையில் உருவாகும் ஃபர்தனஸ் ஸ்ைாக் ொலை ஒப்பந்ததாரர்கள் அல்ைது இலண 

லெைைாக்க ஆலைகளிடம் ஒப்பலடக்கப்படும். CCM ஸ்தகல், ரன்னர்கள், லரெர்கள் மற்றும் 

ஸ்கிராப்புகள், எண்ட் பிட்கள்,மில் ஸ்தகல்,மிஸ் தரால் மற்றும் இதர ஸ்கிராப் வலககள் மறு 

உபதைாகம் லெய்ைப்படும். சுத்திகரிப்பு நிலைை ெகதி (STP Sludge) பசுலமப் தபார்லவக்கு உரமாக 

பைன்படுத்தப்படும் மற்றும் சூரிை உைர்ப்பான் கெடு, அதற்குரிை தெமிப்பு மற்றும் லவளிதைற்றும் 

கிடங்கில் லவளிதைற்றப்படும். பகன்டீன் மற்றும் சுகாதாரக் கழிவுகள் முலறைான கழிவு 

தமைாண்லம அலமப்பிடம் ஒப்பலடக்கப்படும்.  

 
1.6 போக்குவரத்து ஆய்வு 

 

உத்ததசிக்கப்படும் நிறுவனம் தென்டன-குண்டூர் இலனக்கும் விதமான  ததசிய லநடுஞ்ொலை 

எண் -5  ல் அருகாலமயில் 0.7 கி.மீ., லதாலைவில் அலமந்துள்ளது.லபாதுவாக வாகனங்கள் 

இருெக்கர வாகனங்கள், ஆட்தடா, கார், தபருந்து மற்றும் கனரக வாகனங்கள் என 

வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. லதாழிற்ொலைக்குத் ததலவைான மூைப்லபாருள்கலள இறக்குமதி 

லெய்ைவும், உற்ப்பத்திலெய்ைப்பட்ட லபாருட்கலள ஏற்றுமதி லெய்ைவும் வாகனங்கள் குலறந்த 

அளவில் ொலைகள் பைன்படுத்தப்படுகின்றன. தற்தபாது உள்ள ததசிய லநடுஞ்ொலை எண் -5 ல் 
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விம்டா  பைப்ஸ்  லிமிதடட்,  ஐதராோத்/ பகாயம்புத்தூர்                                                            18      
  

உள்ள தபாக்குவரத்து அளவு 655 PCU ஆக உள்ளது.  உத்ப சிக்கப்ேட்ை பின் போக்குைரத்து 636 

PCU (655+10=665 PCU) ஆகும்.  

 

 லதாழிற்ொலைக்குத் ததலவைான மூைப்லபாருள்கலள இறக்குமதி லெய்ைவும், 

உற்ப்பத்திலெய்ைப்பட்ட லபாருட்கலள ஏற்றுமதி லெய்ைவும் கனரகவாகனங்கள் ததலவ 

அத்திைாவிெைமாகிறது. ஆலகைால் முன்லமாழிைப்பட்ட நவீனலமைமாக்கைால் கனரக 

வாகனங்களின் எண்ணிக்லகயில் ஒரு சிறிை மாற்றத்லத ஏற்ப்படுத்துவதாக இருக்கும் மற்றும் 

இவற்றால் ஏற்ப்படும் விலளவு குலறவாக காணப்படும். வாகனங்களில் உள்ள இைந்திரங்களில் 

எரிலபாருள்  எரிந்து ெல்ஃபர் ஆக்லைடு, லநட்ரஸ் ஆகலைடு மற்றும் துகள் உமிழ்வுகலள 

லவளிதைற்றுகின்றன.இவ்வாறு லவளிதைறும் மாசுக்கள், சிறந்த தமைான்லம திட்டம் மூைம் 

கட்டுப்படுத்தப்படும். 

 

 தபாக்குவரத்திற்க்கு உபதைாகிக்கப்படும் வாகனங்களின் இைந்திரங்கள் 

மாற்றிைலமப்பதன் மூைம் லவளிதைறும் மாசுக்களின் அளவு குலறக்கப்படும். 

 குலறந்த ெல்ஃபர் மற்றும் அதிதவக திறன் லகாண்ட டீெல் பைன்படுத்தப்படும். 

 குறிப்பிட்ட காை இலடலவளியில் வாகனங்களின் மாசு பரிதொதலன லெய்து பராமரிப்பு 

தமற்க்லகாள்ளப்படும். 

 

1.7 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட திட்டத்தில் நிறுவப்படும் மாசுத் தடுப்பு கருவிகள் மற்றும் வழிமுலறகளின் 

லெைல்பாட்டிலனக் கண்காணிக்க சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் அவசிைமாகிறது. 

சுற்றுச்சூழல் காரணிகளின் மாதிரிகள் தெகரிப்பு மற்றும் ஆய்வுகள், மத்திை மற்றும் மாநிை மாசு 

கட்டுப்பாடு வாரிைங்களின் பரிந்துலரகளின் படி தமற்லகாள்ளப்படும். காற்று, ஒலி, 

தமற்ப்பரப்பு மற்றும் நிைத்தடி நீர் மாதிரிகள் மற்றும் அலவ தெகரிக்கப்படும் இடங்கள் 

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரிைத்தின் பரிந்துலரகளின் படி நலடலபறும்.   

 

1.7.1 சுற்றுச்சூழல் தமைாண்லமக்காக ஒதுக்கப்படும் லதாலக 

 

உருக்காலையில் , சுற்றுச்சூழல் தமைாண்லம கருவிகள் மற்றும் அலமப்புகள் முலறைாக 

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  இவற்லற ஏற்படுத்த மூைதன லெைவாக ரூ. 59 ைட்ெமும், பராமரிக்க 

லதாடர் லெைவாக வருடத்திற்கு ரூ. 12.5 ைட்ெமும் லெைவிடப்படுகிறது. சுற்றுச்சூழல் 

பமலாண்டமக்காக ஒதுக்கப்ேடும் த ாடக அட்டவரை- 1.9 ல் தகாடுக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

அட்டவடை- 1.9 

சுற்றுச்சூழல் பமைாண்டம ஒதுக்கப்ேடும் ததாடக 

 

வ. 

எ

ண் 

விளக்கம் 
மூைதன தெைவு 

(ரூ. ைட்ெங்களில்) 

வருட ேராமரிப்பு 

தெைவு 

(ரூ. ைட்ெங்களில்) 

1. காற்று மாசுக் கட்டுப்பாட்டு அடமப்புகள் 38 6.0 

2. நீர் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு அலமப்புகள் 14.0 2.0 

3. சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு -- 3.0 

4. பசுலமப் தபார்லவ உருவாக்கம், 5.0 1.0 

5. மலழநீர் தெமிப்பு மற்றும் இதரப் 

பணிகள் 

2.0 0.5 

தமாத்தம் 59.0 12.5 
ஆதாரம் : ஏ.ஆர்.எஸ் ஸ்டீல்ஸ் அண்டு அைாய் இன்டர்தநஷனல் பிலரதவட் லிமிலடட்  
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1.7.2 பசுலமப் தபார்லவ உருவாக்கம் 

 

ஆலைப்பகுதியில் 1.52 லெக்தடர் பரப்பளவில் (33.7%) ஏற்கனதவ பசுலமப் தபார்லவ 

அலமப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  மத்திை மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிைத்தின் பரிந்துலரைான 

ஆலைப் பரப்பில் 33% பசுலமப் தபார்லவ பகுதி உறுதி லெய்ைப்படும். பமலும் விரிைாக்கதிலும் 

சிறந்த முலறயில் பசுலமப் தபார்லவ ேராமரிக்கப்ேடும். 

 

1.8   பேரிடர் பமைாண்டமத் திட்டம் 

 

              உத்ததசித்த இரும்பு உருக்காலை மற்றும் உருட்டாலை விரிவாக்கத்தில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

மற்றும் அதலனக் குலறக்க பின்பற்றப்படும் பாதுகாப்பு அம்ெங்கள் ஆகிைன இடர் 

அளவிடல் (Risk Assessment) மூைம் ஆராைப்பட்டது. இதன் மூைம், உத்ததசிக்கப்பட்ட ஆலை 

விரிவாக்கத்தின் பாதுகாப்லப உறுதி லெய்ை மற்றும் விபத்துகலள தடுக்க, முலறைான தடுப்பு 

நடவடிக்லககள் தமற்லகாள்ளப்படும்.  

 

 எதிர்பாராமல் ஏற்படும் விபத்து மற்றும் ஆபத்திலன ெமாளிக்க, தபரிடர் தமைாண்லமத் 

திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டம், அவெர காைங்கலள எதிர்லகாள்ளத் 

ததலவைான வளங்கள் மற்றும் லபாருப்புகலளப் பட்டிைலிடுகிறது. தமலும், 

பணிைாளர்களுக்கு ஆபத்துக் காைத்தில் தமற்லகாள்ள தவண்டிை நடவடிக்லககள் பற்றிை 

பயிற்சிகள் வழங்கப்படும்.  

 

 லதாழில்ொர் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு வழிமுலறகள் 

 

ேல்பைறு தெயல்ோடுகடளக் தகாண்ை தேரிய திட்ைங்களில், ேணியாளர்கள், மூலப் 

தோருட்கள் மற்றும் உேகரணங்கள் ஆகியன அடிப்ேடை உள்ளீடுகளாகும். திட்ை 

நன்டமகபளாடு, த ாழில்மயமாக்கலால், த ாழில்ொர் சுகா ாரம் மற்றும் ோதுகாப்பில், சில 

பிரச்ெடனகள் உருைாகிை ைாய்ப்புள்ளது. இ டனத்  டுக்க பமற்தகாள்ளப்ேடும் 

நைைடிக்டககள்: 

 ேணியாளர்களுக்குக் குறிப்பிட்ை இடைதைளியில் விழிப்புணர்வு ேயிற்சிகடள 

ைழங்கு ல் 

 ோதுகாப்பு மற்றும்  டுப்புக் கருவிகடள ைழங்கு ல் 

 ஆலை இருப்பிைத்தில் ஆேத்துக் காலத்திடன ெமாளித்திை மருத்துைமடனடய 

நிர்மாணித் ல். 

 

1.9 கூட்டாண்டம ெமூக தோறுப்பு 

 

தி/ள். ஏ.ஆர்.எஸ் ஸ்டீல்ஸ் அண்டு அைாய் இன்டர்தநஷனல் பிலரதவட் லிமிலடட் 

இப்பகுதிகலள முன்லனற்ற வளர்ச்சிக்கு பை திட்டங்கலள முன்லமாழகிறது. அதில் மரம் 

நடுதல், அருகிலுள்ள கிராமங்களில் பாதுகாப்பான குடிநீர்  வழங்குதல் தபான்ற பல்தவறு 

ெமூக லபாறுப்புணர்வு  நடவடிக்லககளில் பங்தகற்கிறது.  திட்ட லெைவுகளில்  2.5 ெதவிகிதம் 

ெமூக லபாறுப்புணர்வு   நடவடிக்லககான ஒதுக்கீடு லெய்ைப்படும். முன்லமாழிைப்பட்ட 

விரிவாக்க ஆலையில் கூட்டாண்லம ெமூக லபாறுப்புகள் அட்டவடை 1.10 இல் 

லகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.                                                                                                                                           
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அட்டவடை-1.10 

கூட்டாண்டம ெமூக தோறுப்பு 

 

வ. 

எண் 
தெயல்ோடு 

மூைதன தெைவு 

(ரூ. 

ைட்ெங்களில்) 

வருட 

ேராமரிப்பு 

தெைவு 

(ரூ. 

ைட்ெங்களில்) 

1  அருகிலுள்ள குளம்/ஏரிலை சீரலமத் ல் 2.6 0.8 

2 அருகிலுள்ள அரசு ேள்ளிக்கு பாதுகாப்பான 

குடிநீர் மற்றும் சுகாதார வெதிகலள 

ஏற்படுத்திக் லகாடுத்தல் 

5.6 1.4 

3 அருகிலுள்ள கிராமத்திற்க்கு உள்கட்ைடமப்பு 

ைெதி பமம்ேடுத் ல் 
5.0 1.0 

4 அருகிலுள்ள  அரசு ேள்ளிகளுக்கு ப டையான 

உபகரணங்கள் வழங்குதல் 
1.55            0.5 

தமாத் ம் 14.75           3.70 
ஆதாரம்: ஏ.ஆர்.எஸ் ஸ்டீல்ஸ் அண்டு அைாய் இன்டர்தநஷனல் பிலரதவட் லிமிலடட் 

 

1.10   திட்டத்தின் ேன்டமகள் 

 

ஆலை விரிவாக்கத் திட்டத்தின் மூைம், பகுதிலைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்கட்டலமப்பு 

மற்றும் ெமுக கட்டலமப்பில் முன்தனற்றம் ஏற்படும். இத்திட்டத்தின் முக்கிை நன்லமைாக , 

உத்ததசிக்கப்படும் ஆலை கட்டுமானம் மற்றும் லெைைாக்கம் தமற்லகாள்ளும் தபாது 

கணிெமான ஆட்களுக்கு தற்காலிக தவலைவாய்ப்பு கிலடக்கப்லபறும்.  

 

1.11   முடிவுடர 

 

உத்ததசிக்கப்படும் இரும்பு உருக்காலை விரிவாக்கத்திட்டமானது, பகுதி சுற்றுச்சூழலின் தமல் 

குறிப்பிடத்தகுந்த தாக்கத்திலன ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது. இருப்பினும், இத்திட்டமானது 

இரும்பு உற்பத்தி மற்றும் ததலவ அகிை இரண்டின் இலடலவளிக் குலறப்பு, மற்றும் 

தவலைவாய்ப்பு உருவாக்கம் ஆகிை நன்லமகலள ஆலைக் கட்டுமானம் மற்றும் லெைைாக்கம் 

ஆகிை இரு காைகட்டங்களிலும் ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது.  

 

 ற்போதுள்ள ெைாலான சூழ்நிடலயில் எஃகு த ாழிற்ொடலயானது குறிப்பிட்ை ைளர்ச்சிடய 

தகாண்டுள்ளது. நாட்டில் இருக்கும்  னிநேர் எஃகு நுகர்வு 61 கிபலா ஆகவுள்ளது (10 கிபலா 

கிராமப்புற நுகர்வு) உலக ெராெரி 208 கிபலாடை விை குடறைாக உள்ளது என்ேட  

அடிக்பகாடிட்டு காட்டுகிறது. மு ற்போக்காக உள்கட்ைடமப்பு மற்றும் ைளர்ச்சி திட்ைங்கள் 

துரி மாக நடைதேறும் காரணத்தினால் நாட்டிற்கு எஃகின் ப டை பமலும் ப டைப்ேடும் என 

எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது. 

 

சிறப்ோன மற்றும் ெரியான மாசுக்கட்டுோடு  டுப்பு முடறகளின் மூலம் உத்ப சிக்கப்ேட்டுள்ள 

நவீனடமயமாக்கல் திட்ைமானது அங்கு ைசிக்கும் ெமூகத்தினற்க்கு ேயனளிப்ே ாகவும், 

எம்.எஸ் பில்தலட்டுகள் மற்றும் டி.எம்.டி கம்பிகளின் ப டைடய பூர்த்தி தெய்ை ாகவும் 

பமலும் நாட்டின் தோருளா ார ைளர்ச்சிக்கு வித்திட்ை ாகவும் அடமயும். 


