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திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருடவாற்றியூர் வட்டம், 

கத்திவாக்கம்கிராமத்தில்அனமந்துள்ள 

வார்ப்பானேயின்உத்சதசிக்கபட்டுள்ளவிிவாக்கம்

ட யல் திட்டச்சுருக்கம்



 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு - திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவ ொற்றியூர் வட்டம், கத்தி ொக்கம் கிரொமத்தில், 

அமமந்துள்ள  உத்ததசிக்கபட்டுள்ள  ஃபவுண்டரி டிவிசனின் விரிவாக்கம் 

செயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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1.0 அறிமுகம் 

 

  தி/ள். அசசொக் சேேொண்டு லிமிசடட்-ஃபவுண்டரி டிவிசன் நிறுவனமானது தனது வார்ப்பாலைலை 

விரிவாக்க உத்ததசித்துள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் தற்பபாது செைல்பட்டு வரும் வார்ப்பாலைைானது 

39A & 39B  திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருசவாற்றியூர் வட்டம், கத்திவாக்கம் கிராமத்தில் 

அமமந்துள்ளது. இவ்வார்ப்பாலையில் தற்பபாது மாதத்திற்கு 2790 டன் ஃசபர்ரஸ் காஸ்டிங்க்  

உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. 

   

  1961-ல் எண்ணூரில் நிறுவப்பட்ட அபொக் பைைாண்டு லிமிசடட்-ஃபவுண்டரி டிவிென் 

நிறுவனமானது இந்திைாவின் மிகப்சபரிை ஃபவுண்டரி குழுவான  அபொக் பைைாண்டின் ஒரு 

பகுதிைாகும்.பதசிை நிறுவன ெட்டத்திற்கு இணங்க அபொக் பைைாண்டு லிமிசடட் உடன் இந்துஜா 

ஃபவுண்டரி லிமிசடட் ஏப்ரல் 24,2017 அன்று இலணக்கப்பட்டது.  

  

   தமிழ்நாடு மின்ொரவாரிைம்/ மத்திை மின் ஆலணைத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி குபபைா மற்றும் 

ஆர்க் உலைகள் ஆனது தூண்டல் உலைைாக 2002ல் மாற்றப்பட்டது. 

  

தற்தபாது, இந்நிறுவனம் உத்ததசிக்கப்பட்ட விரிவாக்கத் திட்டத்தில், உற்பத்தி திறமன அதிகரிக்கும் 

வமகயில், ஃசபர்ரஸ் காஸ்டிங்க்  உற்பத்திலை மாதத்திற்கு 2790 டன்னிலிருந்து 6125 டன்னாக 

உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளது. தமற்கூறிய உற்பத்தி திறமன அமடய தற்தபாதுள்ள  2 x 3 சமட்ரிக் டன் 

மற்றும் 3x 5 சமட்ரிக் டன்  தூண்டு மின் உமைகள் பைன்படுத்தப்படும். இதன் திட்ட மதிப்பு சுமார் 

15.0 தகாடி ஆகும். 

 

தற்தபாது செைல்பட்டு வரும் இந்நிறுவனத்தின் வார்ப்பாலைைானது 13.86 செக்டர் நிைப்பரப்பில் 

நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இடத்தில் அலமந்துள்ளது. பமற்படி விரிவாக்கமானது தற்பபாதுள்ள 

13.86 செக்டர் நிைப்பரப்பில் அலமக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 

திட்டத்தின்  ககப்பொடு: 

 

2006 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 14-ல் சவளியிடப்பட்ட அரொமையின்படி இத்திட்டமானது எண் 3(a) 

உசேொக வ ொழில்கள் – இரும்பு மற்றும் இரும்பு அல்ோத உதோகங்கள் வமக “B1” கீழ் வருவதால் 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஆமையத்திடமிருந்து அனுமதி சபற தவண்டியுள்ளது. 

 

இந்த சுற்றுச்சூழல் அனுமதிமய சபறுவதற்காக, சுற்றுச்சூழல் வல்லுனர்கள் மதிப்பீடு குழுக் கூட்டம் 

23 ஜுன் 2020 அன்று நலடசபற்றது. அதன்படி மாநிை சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஆமையத்தின் 

மூைமாக நிபந்தமனக் கடிதம் எண் SEIAA-TN/F.No. 7465/2020/3(a)/ALL/ToR-726/2020 தததி 23.06.2020 

சபறப்பட்டது.  

 
2.0 திட்ட விபரம் 

தி/ள். அசசொக் சேேொண்டு லிமிசடட்-ஃபவுண்டரி டிவிசன் நிறுவனமானது திருவள்ளூர் மாவட்டம், 

திருசவாற்றியூர் வட்டம், கத்திவாக்கம் கிராமத்தில் அமமந்துள்ளது. அருகிலுள்ள வாழ்விடமாக 

எண்ணூர் மற்றும் கத்திவாக்கம் ஆனது வடக்கு வடகிழக்கு திமெயில் 0.2 கி.மீ  மற்றும் வடக்கு 

வடபமற்கு திலெயில் 0.35 கி.மீ சதாமைவில் உள்ளது. எண்ணூர் -சென்மன இமைக்கும் மாநிை 

செடுஞ்ொமை-114 ஆனது சதாழிற்ொலையின் அருகில் அலமந்துள்ளது. எண்ணூர் ரயில் நிமையம் 

0.38 கி.மீ சதாமைவில் வடக்கு வடகிழக்கு திமெயிலும், சென்மன பன்னாட்டு விமான நிமையம்  

29.0 கி.மீ சதாமைவில் சதன்பமற்கு திமெயிலும் உள்ளது. தற்தபாமதய சதாழிற்ொமை 13.86 

செக்டர்  நிை பரப்பளவில் அமமந்துள்ளது. உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ள விரிவாக்கத்திற்கு ததலவயான 

நிைப்பரப்பளவு (13.86 செக்டர்) தன்னிடத்தத  சபற்றுள்ளதால் தமற்படி நிைம் தபாதுமானது. 

 

 ஆமை இருப்பிடத்தின் குறியீட்டு வமரபடம், ஆலை இருப்பிடத்தின் 10 கி.மீ. ஆய்வுப்பகுதி மற்றும் 

ஆலை இருப்பிடத்தின் கூகுள் வலரபடம்  ஆகிைலவ பின்வரும் வமரபடம்-1.1,  கரபடம் 1.2 

மற்றும் வமரபடம்-1.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 10.கி.மீ ஆரப்பகுதியிலுள்ள சுற்றுச்சூழல் விபரங்கள் 

அட்டவமை-1.1 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு - திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவ ொற்றியூர் வட்டம், கத்தி ொக்கம் கிரொமத்தில், 

அமமந்துள்ள  உத்ததசிக்கபட்டுள்ள  ஃபவுண்டரி டிவிசனின் விரிவாக்கம் 

செயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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அட்டவமை – 1.1 

சுற்றுச்சூழல் அமமப்பு விபரங்கள் (10 கி.மீ. ஆரப்பகுதி) 

வ.எ அளவீடுகள் விபரங்கள் 

1 இருப்பிட விபரம் எண் அட்ெதரமக தீர்க்கதரமக 

A 13°12'52.52"வடக்கு 80°19'12.98"கிழக்கு 

B 13°12'46.78"வடக்கு 80°19'23.73"கிழக்கு 

C 13°12'36.20"வடக்கு 80°19'20.17"கிழக்கு 

D 13°12'42.57"வடக்கு 80°19‘03.55"கிழக்கு 
 

2 ெராெரி கடல் மட்டத்திற்கு தமல் 4 – 9 மீ 

3 ஆமையின் தற்தபாமதய 

நிைப்பயன்பாடு 

சதாழிற்ொமை வமகப்பாடு 

4 அருகிலுள்ள வாழ்விட பகுதி எண்ணூர் - 0.02 கி.மீ, வடக்கு வடகிழக்கு 

கத்திவாக்கம் –  0.35 கி.மீ, வடக்கு வடபமற்கு 

5 அருகிலுள்ள செடுஞ்ொமை எண்ணூர் -சென்மன இமைக்கும் மாநிை 

செடுஞ்ொமை-114, பமற்கு 

6 அருகிலுள்ள இரயில் நிமையம் எண்ணூர் ரயில் நிமையம் – 0.38 கி.மீ, வடக்கு 

வடகிழக்கு 

7 அருகிலுள்ள விமான நிமையம் சென்மன பன்னாட்டு விமான நிமையம் – 29.0 கி.மீ, 

சதன்பமற்கு 

8 அருகிலுள்ள துலறமுகம் எண்ணூர் துலறமுகம் - 5.31 கி.மீ, வடக்கு வடகிழக்கு 

9 அருகிலுள்ள ெகர பகுதி எண்ணூர் –  0.02 கி.மீ, பமற்கு 

10 வனப்பகுதிகள் இல்மை 

11 அருகிலுள்ள நீர்நிமைகள்  வங்காள விரிகுடா - 0.12 கி.மீ, கிழக்கு 

சகாெஸ்தலை ஆறு – 0.37 கி.மீ, பமற்கு வடபமற்கு 

காடப்பாக்கம் ஏரி – 7.1 கி.மீ, வடக்கு 

விச்சூர் ஏரி – 8.27 கி.மீ, வடக்கு 

12 சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்த பகுதிகள் (வன விைங்கு 

ெரைாையங்கள் ) 

இல்மை 

13 இராணுவத் தளவாடங்கள்/ 

வரைாற்றுச் சின்னங்கள்/ 

அகழ்வாய்வுத் தளங்கள் 

இல்மை 

14 கடபைார பிராந்திை மண்டைம் 

வலகப்பாடு 

கடபைார பிராந்திை மண்டைம் –II  

15 வரைாற்று முக்கிைத்துவம் 

வாய்ந்த இடங்கள் 

இல்மை 

16 ெமூகப் சபாருளாதாரக் 

காரணிகள் 

மீள்குடிதயற்றம் மற்றும் புனர்வாழ்வு பிரச்ெமனகள் 

இல்மை 

17 மருத்துவமலனகள் எர்ணாவூர் அரசு மருத்துவமலன (2.86 

கி.மீ,சதன்பமற்கு) 

ஆரம்ப சுகாதார நிலைைம் (4.02 கி.மீ , சதன்பமற்கு) 

18 வழிப்பாட்டு தைங்கள் சி.எஸ்.ஐ புனித பீட்டர் பதவாைைம் (0.01 கி.மீ, பமற்கு 

வடபமற்கு) 

மஜித்-இ-மாம்மூர் (0.15 கி.மீ, சதன்பமற்கு) 

 பத்ரக்காளி அம்மன் பகாவில்(0.43 கி.மீ, வடக்கு) 

19 அருகிலுள்ள சதாழிற்ொமைகள் அபொக் பைைாண்டு டிஃசபன்ஸ் யூனிட் – அருகில், 

சதற்கு 

பகாரமண்டல் இண்டர்பநஷ்னல் லிமிசடட் – 0.15 

கி.மீ, வடக்கு 

எண்ணூர் சதர்மல் பவர் ஸ்படஷன்-1.0 கி.மீ 

சதன்பமற்கு 

என்.டி..பி.சி சதர்மல் பவர் பிளான்ட்-2.5 கி.மீ வடக்கு 



 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு - திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவ ொற்றியூர் வட்டம், கத்தி ொக்கம் கிரொமத்தில், அமமந்துள்ள  உத்ததசிக்கபட்டுள்ள  ஃபவுண்டரி 

டிவிசனின் விரிவாக்கம் 

செயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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                  வமரபடம்- 1.1 

ஆமே இருப்பிடத்தின் குறியீட்டு வமரபடம் 



 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு - திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவ ொற்றியூர் வட்டம், கத்தி ொக்கம் கிரொமத்தில், 

அமமந்துள்ள  உத்ததசிக்கபட்டுள்ள  ஃபவுண்டரி டிவிசனின் விரிவாக்கம் 

செயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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வமரபடம்-1.2 

ஆமே இருப்பிடத்தின் 10 கி.மீ. ஆய்வுப்பகுதி 



 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு - திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவ ொற்றியூர் வட்டம், கத்தி ொக்கம் கிரொமத்தில், அமமந்துள்ள  உத்ததசிக்கபட்டுள்ள  ஃபவுண்டரி 

டிவிசனின் விரிவாக்கம் 

செயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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வமரபடம்-1.3 

ஆகே இருப்பிடத்தின் கூகுள்  கரப்படம்

10 Km 

Radius 
Plant Site 

Kathivakka

m  

Eranavu

r 

Chinnakuppa

m  

Kosisttalaiyar 

River  

Edayanchava

di 

Tiruvottiyu

r 

New 

Washermanpet 

Sattangadu 

tangal 

Vichoor lake 

Tirunilai 

Nanadiyampakkam 

Buckingham canal 
Koranjur  

Bay of Bengal  

Ennor

e 

Minjur 

Manal

i 

Kosappu

r 

Vellivoyal 

Athipattu 

Puladivakka

m  

Pattamandiri 

Eranavurkuppa

m  

Ennurkuppa

m   



 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு - திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவ ொற்றியூர் வட்டம், கத்தி ொக்கம் 

கிரொமத்தில், அமமந்துள்ள  உத்ததசிக்கபட்டுள்ள  ஃபவுண்டரி டிவிசனின் விரிவாக்கம் 

செயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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3.0 உற்பத்தி திட்டங்கள் 
  

3.1 உற்பத்தி விபரங்கள் 
 

உத்ததசிக்கப்பட்ட விரிவாக்கத் திட்டத்தில், ஃசபர்ரஸ் காஸ்டிங்க்   உற்பத்திலை மாதத்திற்கு 

2790 டன்னிலிருந்து 6125 டன்னாக உயர்த்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  

 

3.2 நிே உபதயாகம் 

 
உத்ததசிக்கப்பட்ட விரிவாக்கத் திட்டத்தின் சமாத்த பரப்பளவு 13.86 செக்தடர் (34.25 ஏக்கர்) 

நிைப்பரப்பில் தமற்சகாள்ளப்படவுள்ளது. செைல்முலற திட்டங்கள் அலனத்தும் 

தற்பபாலதை சதாழில்துமற வளாகத்தினுள்பள தமற்சகாள்ளப்படும். 

இத்சதாழிற்ொமையின்  நிைப்பயன்பாடு பற்றிய விவரங்கள் கீழ்காணும் அட்டவமை 1.2-

இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவமை - 1.2 

நிேப்பயன்பாடு 

வ. 

எண் 
நிேப்பயன்பாடு 

பரப்பளவு 
விழுக்கொடு 

செக்தடர் ஏக்கர் 

1 சதாழிற்ொமைப் பயன்பாடு 4.79 11.83 34.55 

2 
சதாழிற்ொமை அல்ைாத 

பயன்பாடு 
0.68 1.66 4.84 

3 தெமிப்புக் கிடங்கு 0.34 0.84 2.45 

4 பார்க்கிங்க் பகுதி 0.06 0.17 0.50 

5   ொமை பகுதி 2.16 5.36 15.65 

7 பசுமமப்தபார்மவ 4.90 12.1 35.32 

8 திறந்தசவளிப் பகுதி 0.93 2.29 6.69 

 வமொத் ம் 13.86 34.25 100 

 
3.3 ததமவயாை மூேப்சபாருட்கள்  

 
ஸ்க்ராப், ஸ்பாஞ்ச் அயர்ன், சி.ஐ பபாரிங்க்,பிக் அைர்ன் மற்றும் சிலிக்கா மணல் இலவபை 

உற்பத்திக்கு பதலவைான மூைப்சபாருட்கள். மூைப்சபாருட்கள் அளவு, மூைம் மற்றும் 

பபாக்குவரத்து முலற விவரம் பின்வரும் அட்டவமை-1.3 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவமை-1.3  

                     ததமவயாை மூேப்சபாருட்கள் 

 

வ. 

எண் 
சபாருட்கள் 

விரிவாக்கத்திற்கு 

முன் 

(டன்/மொ த்திற்கு) 

விரிவாக்கத்திற்கு 

பின் 

(டன்/மொ த்திற்கு) 

மூேம் 

1 பிக் அைர்ன் 
203.0 

565.0 
பகாவா, 

கர்நாடகா 

2 ஸ்பாஞ்ச் அயர்ன் 1522.0 3300.0  தமிழ்நாடு 

3 
சி.ஐ பபாரிங்க், சி.ஐ 

ஸ்க்ராப் & ரிட்டன்ஸ் 

1268.0 
2825.0   தமிழ்நாடு 

4 ஸ்க்ராப் 320.0 0  - 

5 
வாஸ்டு சிலிக்கா 

மணல் 

2635.6 
3675.0 

ஆந்திர 

பிரபதெம் 

6 பொடிைம் சிலிக்பகட்  8.36 1.5 தமிழ்நாடு 



 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு - திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவ ொற்றியூர் வட்டம், கத்தி ொக்கம் 

கிரொமத்தில், அமமந்துள்ள  உத்ததசிக்கபட்டுள்ள  ஃபவுண்டரி டிவிசனின் விரிவாக்கம் 

செயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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வ. 

எண் 
சபாருட்கள் 

விரிவாக்கத்திற்கு 

முன் 

(டன்/மொ த்திற்கு) 

விரிவாக்கத்திற்கு 

பின் 

(டன்/மொ த்திற்கு) 

மூேம் 

7 சரசின் & லபன்டர்ஸ்  41.0 59.0 மகாராஷ்டிரா 

8 பகார் ஃலபன்ட் 50.0 66.0 மகாராஷ்டிரா 

9 
காஸ்ட்டிங்க்  

சபயின்ட் 

8.36 
13.8 

மகாராஷ்டிரா 

10 தின்னர் (3:1 விகிதம்) 3825.0 4600.0 மகாராஷ்டிரா 

11 
லட சமத்தில் 

ஃபார்மால்டிலெடு 

396.0 
594.0 

தமிழ்நாடு 

12 

எஸ்.எம் ரிலீஸ் 

ஆயில்(சிலிக்கான் 

ஆயில்) 

253.0 

380.0 

தமிழ்நாடு 

 
3.4 ததமவயாை மின்ெக்தி மற்றும் எரிசபாருள் 

 
சதாழிற்ொமையில் தற்தபாமதய உற்பத்திக்கு அதிகப்பட்ெமாக  18600 KVA மின்ொரம் மற்றும் 

ெராெரிைான மின்ொரம் 17000 KW ஆனது தமிழ்ொடு மின் உற்பத்தி மற்றும் மின் பகிர்மான 

கழகத்திலிருந்து சபறப்பட்டு உபதயாகிக்கப்படுகிறது. விரிவாக்கத்திற்கு பின் ததமவப்படும் 

5600 KVA மின்ொரம் முமறயாக தமிழ்ொடு மின் உற்பத்தி மற்றும் மின் பகிர்மான கழகத்திடம் 

இருந்து சபறப்படும். எனபவ விரிவாக்கத்திற்கு பிறகு உற்பத்திக்கு அதிகப்பட்ெமாக  24200 KVA 

மின்ொரம் மற்றும் ெராெரிைாக 21800 KW மின்ொரம் பதலவப்படும்.மின்சவட்டு காைங்களில், 

தற்பபாது ஒரு 5000 kVA டீெல் செனதரட்டர் நீக்கப்பட்டு அதற்கு பதிைாக இரண்டு 1250 KVA 

டீெல் செனதரட்டர்கள் சதாழிற்ொமைமய ஒளியூட்டவும், கிதரன் உபதயாகத்திற்காகவும் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. ததமவயான மின்ெக்தி மற்றும் எரிப்சபாருளின் விபரங்கள் பின்வரும் 

அட்ட கை-1.4 மற்றும் அட்ட கை-1.5 ல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

அட்ட கை-1.4  

ததமவயாை மின்ெக்தி 

 
 

வி ரங்கள் விரிவாக்கத்திற்கு முன் 

 

விரிவாக்கத்திற்குப் பின் 

 

மின்ொரத் பதலவ 

மூேம்: 

1. தமிழ்நாடு மின்ொரவாரிைம் 
18600 KVA 24200 KVA 

கொப்பு  சதி 

டீெல் செனதரட்டர் 
1x5000 KVA 2x1250 KVA 

குறிப்பு: விரிவாக்கத்திற்குப் பின் 5000 kVA டீெல் செனதரட்டர் அகற்றப்படும்  

 

அட்ட கை-1.5  

              எரிசபாருள் 
 

வ. 

எண் 
வி ரங்கள் 

விரிவாக்கத்திற்கு 

முன் டன்/நொள் 

 

விரிவாக்கத்திற்குப் பின் 

டன்/நொள் 

1 HSD 3.0 5.0 

2 HFO 0.1 0 
விரிவாக்கத்திற்குப் முன் பைன்படுத்தப்பட்ட 5000 kVA டீெல் செனதரட்டர் அகற்றப்படும் எனபவ விரிவாக்கத்திற்குப் பின் 

HFO பைன்படாது 

 

 

 



 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு - திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவ ொற்றியூர் வட்டம், கத்தி ொக்கம் 

கிரொமத்தில், அமமந்துள்ள  உத்ததசிக்கபட்டுள்ள  ஃபவுண்டரி டிவிசனின் விரிவாக்கம் 

செயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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3.5        ததமவயாை நீர் 

 
உத்ததசித்த விரிவாக்கத்தின் ஒரு முமற தண்ணீர் ததமவ ொள் ஒன்றுக்கு 447.0 கி.லி மற்றும் 

தினெரி தண்ணீர் ததமவ ொசளன்றிற்கு 425.0 கி.லி. ஆகும். சதாழிற்ொமைக்கு  பதலவைான 

தண்ணீர் நிைத்தடிநீரின் மூைம் சபறப்படும். நிைத்தடி நீர் எடுப்பதற்கான அனுமதி 

கடிதமானது சென்லன சபருநகர் வளர்ச்சி குழுவிடம் இருந்து சபறப்பட்டுள்ளது. 

விரிவாக்கத்திற்கு முன் மற்றும் பின் ததமவப்படும் நீரின் அளவு கீழ்காணும் அட்டவமை 

1.6-இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
 அட்டவமை -1.6 

ததமவயாை நீர் 

 

வ. 

எண் 
உபதயாகம் 

ததமவயாை அளவு  

(கிதோ லிட்டர்/நாள்) 

விரிவாக்கத்திற்கு 

 முன் 

விரிவாக்கத்திற்கு 

 பின் 

1. 
இயந்திரங்களின் குளிர்ச்சி 

மற்றும் செயல்முமறக்கு 
28.0 50.0 

2. உற்பத்தி செயல்முமற 72.0 97.0 

3. குடிநீர் ததமவ 350.0 300.0 

வமொத் ம் 450.0 447.0 

 
3.6        ததமவயாை தவமேயாட்கள் 

 
தற்தபாது இத்சதாழிற்ொமையில் 1950 தவமையாட்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். 

உத்பதசிக்கப்படும் விரிவாக்கத்திற்கு கூடுதைாக 250 சதாழிைாளர்கள் 

பணிைமர்த்தப்படுவார்கள். தற்பபாது நிறுவனமானது மூன்று பவலை பநரத்தில் 

செைல்ப்பட்டு வருகிறது. விரிவாக்கத்திற்குப் பின் பதலவப்படும் சமாத்த 

சதாழிைாளர்களின் எண்ணிக்லக 2200 ஆகும். 

 

3.7 உற்பத்தி செயல்முமை 

 

ஸ்க்ராப்கள்,பபாரிங்ஸ் மற்றும் ஃசபபரா அைாய்ஸ் ஆகிைவற்றின் பல்பவறு தரங்கள் 

உலைகளில் உருக்கப்பட்டு அச்சுகளில் ஊற்றப்படுகின்றன. மணல் மற்றும் சபண்படாலனட் 

ஆகிைன பிலணப்பு சபாருளாக பைன்படுத்தப்பட்டு பதலவைான அளவு மற்றும் வடிவத்தில் 

அச்சுகள் தைாரிக்கப்படுகின்றன. பின்னர் வார்ப்புகள் மணல் அச்சுகளில் இருந்து 

பிரிக்கப்பட்டு சுத்தம் செய்ைப்படுகின்றன. 
 

உற்பத்தி செைல்முலற பின்வருமாறு. 

• மணல் தைாரித்தல் மற்றும் அச்சுத் தைாரித்தல்/பகார் தைாரித்தல் 

• பகார்கள் மற்றும் மணல் அச்சுகலள உருவாக்குதல் 

• தூண்டல் உலையில் உருக்குதல் மற்றும் ஊற்றுதல் 

• ஷாட் பிைாஸ்டிங்க் மற்றும் ஃசபட்லிங்க் 

• தரச் பொதலன செய்தல் 

 
4.0 சுற்றுச்சூழலின் தற்தபாமதய நிமேக் கண்காணிப்பு 

 
10 கி.மீ ஆய்வுப்பகுதியில், ஜூலை 1, 2020 முதல் செப்டம்பர் 30, 2020 வமரயிைான காைத்தில், 

சுற்றுச்சூழல் காரணிகளின் நிமைமயக் கண்டறிய ஆய்வுகள் 

தமற்சகாள்ளப்பட்டன.ஆய்வுப்பற்றிை விபரங்கள் கீபழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 



 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு - திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவ ொற்றியூர் வட்டம், கத்தி ொக்கம் 

கிரொமத்தில், அமமந்துள்ள  உத்ததசிக்கபட்டுள்ள  ஃபவுண்டரி டிவிசனின் விரிவாக்கம் 

செயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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4.1    வானிமே ஆய்வு 

பல்தவறு வானிமை அளவுருக்களின் தகவல்கள் ஆய்வுக்காைத்தில் தெகரிக்கப்பட்டன. 

ஆய்வுப்பகுதியில் சவப்பநிமை 23
o
C – 38 

o
C வமர பதிவாகியுள்ளது. அபத பநரத்தில் காற்றின் 

ஈரப்பதமானது 36% - 96% வமர பதிவாகியுள்ளது. தமலும், ஆய்வுப்பகுதியில் வீசும் காற்று 

பமற்கு சதன்பமற்கு மற்றும் சதன்பமற்கு திலெைாக உள்ளது 

 

4.2        சுற்றுப்புைக் காற்றின் தரம் 

 
ஆய்வுப்பகுதியில் 8 இடங்களில் காற்று கண்காணிப்பு நிமையங்கள் அமமக்கப்பட்டு 

காற்றின் தரம் ஆராயப்பட்டுள்ளது. தமற்சகாண்ட ஆய்வின் முடிவுகள் பின்வரும் 

அட்டவமை- 1.7 இல் தரப்பட்டுள்ளது 
அட்டவமை- 1.7 

ஆய்வுப்பகுதியின் சுற்றுப்புைக் காற்று கண்காணிப்பு முடிவுகள் 

 
4.3       தண்ணீர் தரம் 

 
ஆய்வுப்பகுதியில் 8 இடங்களில் நிைத்தடி நீர் மாதிரிகள் மற்றும் 4 இடங்களில் தமற்ப்பரப்பு 

நீர் மாதிரிகள் தெகரிக்கப்பட்டு ஆய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டன. ஆய்வு முடிவுகள் 

பின்வருமாறு: 

 
               நிேத்தடி நீரின் தரம் 

 

ஆய்வு முடிவுகளின் இறுதியில் தண்ணீரின்  pH   7.02- 8.05என்ற அளவில் உள்ளது. இந்த 

அளவானது நிர்ையிக்கப்பட்ட அளவான 6.5 - 8.5 என்ற அளவிற்கு உட்பட்தட உள்ளது. 

தண்ணீரின் கடினத்தன்மம  188.1-559.9 mg/l மற்றும் கமரயும் தன்மமயுள்ள திடப் 

சபாருள்களின் அளவானது  616-2698 mg/l என்ற அளவில் உள்ளது. குதளாரினின் அளவு 158.4-

724.6 mg/l ஆகவும் ஃப்தளாமரடின் அளவாக 0.6 mg/l முதல் 0.9 mg/l ஆக அறிைப்பட்டுள்ளது 

மெட்தரட்டின் அளவு 2.9- 9.5  mg/l ஆக உள்ளது. இது அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற்கு 

உட்பட்தட உள்ளது.  

 
               தமற்பரப்பு நீரின் தரம் 

 

ஆய்வு முடிவுகளின்  இறுதியில் தண்ணீரின் pH   7.86- 8.03 என்ற அளவில் உள்ளது. இந்த 

அளவானது நிர்ையிக்கப்பட்ட அளவான 6.5-8.5 என்ற அளவிற்கு உட்பட்தட உள்ளது. 

தண்ணீரின் கடினத்தன்மம  1122.3 – 2010.8 mg/l மற்றும் கமரயும் தன்மமயுள்ள திடப் 

சபாருள்களின் அளவானது  1072 - 31225 mg/l என்ற அளவில் உள்ளது. குதளாரினின் அளவு 284 

– 15365 mg/l ஆகவும் ஃப்தளாமரடின் அளவாக 0.7 – 1.3 mg/l ஆராைபப்ட்டுள்ளது. 

மெட்தரட்டின் அளவு 4.5- 19.7 mg/l ஆக உள்ளது.    இது அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற்கு 

உட்பட்தட உள்ளது.   

 

தமலும், தமற்பரப்பு மற்றும் நிைத்தடி நீர் மாதிரிகள் இரண்டிலும், தகாலிஃபார்ம் 

பாக்டீரியாக்கள் எதுவும் இல்மைசயன கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கன உதைாகங்களின் அளவு 

கண்டறியக்கூடிய அளவுகளுக்கு கீழ் உள்ளது. 

வ. 

எண் 

மாசுகள் செறிவு (µg/m
3
 ) NAAQS  ரம்புகள் 

(µg/m
3
) அதிகபட்ெம் குகைந் பட்சம் 

1 மிதக்கும் துகள் (PM2.5) 32.8 15.1 60 

2 மிதக்கும் துகள் (PM10) 88.6 59.7 100 

3 ெல்ஃபர்- மட-ஆக்மெடு  (SO2) 33.4 7.1 80 

4 மெட்ரென் ஆக்மெடு (NOX) 33.5 8.5 80 

5 கார்பன் தமானாக்மைடு (CO)                   330 193.0 2000 



 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு - திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவ ொற்றியூர் வட்டம், கத்தி ொக்கம் 

கிரொமத்தில், அமமந்துள்ள  உத்ததசிக்கபட்டுள்ள  ஃபவுண்டரி டிவிசனின் விரிவாக்கம் 

செயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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4.4        மண்ணின் தரம் 

 
ஆய்வுப்பகுதியில் 6 இடங்களில் மண் மாதிரிகள் பெகரிக்கப்பட்டு ஆய்விற்கு 

உட்படுத்தப்பட்டன. ஆய்வுப்பகுதியில் களிமண் காைப்படுகிறது. மண்ணின்  pH 7.47- 7.95 

என்ற அளவில் உள்ளதால், இம்மண் தைொன காரத்தன்மம சகாண்டதாக காைப்படுகிறது. 

சமாத்த அடர்த்தி 1.2- 1.3  g/cm3 ஆகவும், மின் கடத்தும் தன்மம 275- 525  mS/cm ஆக உள்ளது.  

மெட்ரென் அளவு 297.1- 383.4  kg/ha ஆகவும் மற்றும் பாஸ்பரஸின் அளவு 187.9- 298.5 kg/ha ஆக 

உள்ளது.சபாட்டாசியத்தின் அதிகபட்ெ மற்றும் குமறந்தபட்ெ அளவுகள் முமறதய 69.2 kg/ha 

மற்றும் 98.7  kg/ha ஆக காைப்படுகிறது.  

 
4.5         சுற்றுப்புை ஒலி அளவுகள் 

 
ஆய்வுப்பகுதியின் ஒலி அளவுகமளக் கண்டறிய 8 இடங்களில் கண்காணிப்பு நிமையங்கள் 

அமமக்கப்பட்டன.  பகல் பநர ஒலி அளவுகள் முலறபை 47.8 dB (A) - 63.2 dB (A) ஆக 

கண்டறிைப்பட்டுள்ளது. இரவு பநர ஒலி அளவுகள் முலறபை 43.2 dB(A) - 59.4 dB(A) ஆக 

கண்டறிைப்பட்டுள்ளது.இந்த அளவானது அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற்கு மிகாமல் உள்ளது. 

 
4.6         தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கிைங்கள் 

 
தெரடி ஆய்வுகளின் மூைம் , ஆய்வுப்பகுதியில் காைப்படும் வனங்கள் நாகரிக வளர்ச்சி 

மற்றும் பல்தவறு காரைங்களால் அழிமவ தொக்கியுள்ளதாக அறியப்படுகிறது. பமலும், 

வனவிைங்கு பாதுகாப்பு ெட்டத்தின் படி, அட்டவலண 1ல் காணப்படும் உயிரினங்கள் 

ஆய்வுப்பகுதியில் இல்மை, அட்டவலண 2,4 மற்றும் 5ல் உள்ளலவ மட்டுபம 

காணப்படுகின்றன 
 

4.7          ெமூகப் சபாருளாதார சூழலியல் 

2011 ஆம் ஆண்டு தமற்சகாள்ளப்பட்ட மக்கள்சதாமக கைக்சகடுப்பின் படி, 

ஆய்வுப்பகுதியில் 4,55,972 மக்கள் உள்ளனர் . இதில் ஆண்கள் மற்றும் சபண்கள் முமறதய 

50.3% மற்றும் 49.6%. சமாத்த மக்கள்சதாமகயில் 21.14% தாழ்த்தப்பட்ட பிரிமவச் 

தெர்ந்தவராக உள்ளனர். மக்களிலடபை ெராெரி எழுத்தறிவு விகிதம் 77% ஆகவுள்ளது. நிரந்தர 

பவலைைாட்கள் மக்கள் சதாமகயில் 31% ஆக உள்ளனர். குறுந்சதாழில் செய்பவர்கள் 

மற்றும் சதாழில் அல்ைாததார் முமறதய 5% மற்றும் 62% ஆக உள்ளனர். 

  

5.0 எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் 

                

               வசயல்பொட்டுக் கொேம் 

 
5.1         மண்ணின் மீதாை தாக்கம் 

 
உத்பதசிக்கப்பட்ட விரிவாக்கமானது நிை பைன்பாட்டு வடிவத்தில் மாற்றத்லத 

ஏற்படுத்தாததால் மண்ணின் தரம் அப்படிபை உள்ளது. ஆலை செைல்பாட்டின் பபாது 

ஏற்படும் பமைடுக்கு மண்ணிண் மீதான தாக்கம் ஆலை எல்லைக்கு உட்பட்பட இருக்கும் 

என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.எனபவ, திட்ட தளத்தின் மண்ணின் தரத்தில் எந்த தாக்கமும் 

ஏற்படவில்லை 
 

5.2        காற்றின் மீதாை தாக்கம் 

 
வார்ப்பாலையின் விரிவாக்கத்தின் பபாது காற்று உமிழ்வு  காரணிகளான SO2, NOx, PM மற்றும் 

CO அகியவற்றின் அளவுகள் அதிகரித்துக் காைப்படும். இருப்பினும் , இந்த உமிழ்வு 

காரணிகளானது மாசு கட்டுப்பாட்டு கருவிகலள பைன்படுத்துவதன் மூைம் 

கட்டுப்படுத்தப்படும். 



 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு - திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவ ொற்றியூர் வட்டம், கத்தி ொக்கம் 
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செயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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 காற்று உமிழ்லவ கட்டுப்படுத்தும் முலற: 

 
தூண்டல் உலைகளில் உபைாகங்கள் மற்றும் உபைாகக் கைலவகலள உருக்கும் சபாழுது தூசி 

மற்றும் உபைாக ஆக்லெடு புலககள் உருவாகிறது .இந்த தூசி மற்றும் தீப்சபாறிகள் உலையில் 

இருந்து பிரித்சதடுக்கப்படுகின்றன.பமலும் இலவ ஸ்பார்க் அசரஸ்டர் மற்றும் ஈரமான 

ஸ்க்ர்ப்பர் பபான்றவற்லறக் சகாண்ட மாசு கட்டுப்பாட்டு அலமப்பு வழிைாக அனுப்பபட்டு 

பின்னர் ஸ்டாக் மூைம் வளிமண்டைத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறது. ஷாட் பிைாஸ்டிங்க் 

இைந்திரங்கள் மற்றும் மணல் மறுசுழற்சி ஆலைக்கு பபக் ஃபில்டர் சபாருத்தப்பட்டுள்ளது. 

பமலும் எஸ்.என்.ஏ.ஜி கிலரண்டர்களுக்கு லெக்பளான் செப்பரட்டர் ஸ்டாக் உடன் 

சபாருத்தப்பட்டுள்ளது.மணல் ஆலை மற்றும் பிற பகுதிகளில் பதலவைான சவன்ட் 

வழங்கப்படும். மாசு கட்டுப்பாட்டு கருவிகளின் வழக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் 

பராமரிப்பு ஆலை தளத்தின் முழுலமைான செைல்முலறலை பமம்படுத்துகிறது. 

5.3      நீரின் மீதாை தாக்கம்  

 
              ஆமையின் உற்பத்தி செயல்முமற ஆனது, உைர் முமற செயைாக்கம் என்பதால் தண்ணீரின் 

பயன்பாடு என்பது இயந்திரங்கமளக் குளிர்விக்கவும்,ஸ்கிரப்பர் உபதயாகத்துக்கும் மற்றும் 

குடிநீர்/கழிவமற பயன்பாடு ஆகிய குறிப்பிட்ட சிை இடங்களில் மட்டுதம காைப்படும்.  

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட ஆமை விரிவாக்கத்துக்கு ஒரு முமறத் தண்ணீரின் ததமவ ொள் ஒன்றுக்கு 

447.0 கி.லிட்டர்கள் மற்றும் தினெரி தண்ணீர் ததமவ ொள் ஒன்றுக்கு 425.0 கி/லிட்டர் என்ற 

அளவில், சதாழிற்ொமை வளாகத்தில் இருக்கும் நிைத்தடிநீரில் இருந்து சபறப்படும்.  

உத்ததசிக்கப்பட்ட விரிவாக்கத்தில் இருந்து ொள் ஒன்றுக்கு 270 கிதைா லிட்டர்  கழிவுநீர் 

சவளிதயற்றப்படுகிறது.இந்த கழிவுநீரானது 1600 கிதைா லிட்டர் சகாள்ளளவு சகாண்ட 

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிமையத்தில் சுத்தம் செய்யப்படும். கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிமையத்தில் 

இருந்து சுத்திகரிக்கபட்ட தண்ணீர் பசுமமப்தபார்மவ வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தப்படும்.  

 

ஆமை வளாகத்தின் சவளிதய எந்த ஒரு கழிவுநீமரயும் சவளிதயற்றம் செய்யப்பட 

மாட்டாது. 

 

5.4        திடக் கழிவிைால் ஏற்படும் தாக்கம் 

 
திடக்கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் அதன் தமைாண்மம முமறகள் கீழ்காணும் 

அட்டவமை- 1.8 இல் தரப்பட்டுள்ளது 

அட்டவமை- 1.8 

திடக் கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் தமோண்மம 

 

வ. 

எண் 
திடக் கழிவு 

அளவுகள் 

(டன்/மொ த்திற்கு) தமோண்மமத் 

திட்டம் விரிவாக்கத்திற்கு 

முன் 

விரிவாக்கத்திற்கு 

பின் 

இதர திடக் கழிவுகள் 

1 பைன்படுத்திை மணல் 3250 3675.0 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஒப்பந்தகாரர்களுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. 

2 ஃபர்னஸ் ஸ்ைாக் 166.6 330.0 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஒப்பந்தகாரர்களுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. 

3 கிலரன்டிங்க் டஸ்ட் 8.33 12.0 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஒப்பந்தகாரர்களுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. 

4 திடக்கழிவு 7.35 3.10 பெகரிக்கப்பட்டு 



 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு - திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவ ொற்றியூர் வட்டம், கத்தி ொக்கம் 
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செயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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குடிலம 

அலமப்புகளுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. 

அபாைகரமான கழிவுகள் 

1 ஸ்சபன்ட் ஆயில் 100 150 

CPCB/SPCB 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

மறுசுழற்சிக்கு 

விற்கப்படுகிறது 

2 ஆயில் கழிவு 2 2.5 

CPCB/SPCB 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

மறுசுழற்சிக்கு 

விற்கப்படுகிறது 

3 ஃசபயின்ட் கழிவு 1.2 2.0 

CPCB/SPCB 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

மறுசுழற்சிக்கு 

விற்கப்படுகிறது 

4 
நிராகரிக்கப்பட்ட 

சகாள்கைங்கள் 
60 190 

CPCB/SPCB 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

மறுசுழற்சிக்கு 

விற்கப்படுகிறது 

5 
சுத்திகரிப்பு நிமைய 

ெகதி (ETP Sludge) 
2.0 3.0 

கும்மிடிப்பூண்டியிலுள்

ள திடக்கழிவு 

சுத்திகரிப்பு மற்றும் 

சவளிதயற்றுதல் 

கிடங்கிற்கு 

அனுப்பப்படும் 

 

5.5     ஒலி அளவுகளின் மீதாை தாக்கம் 

 
ஆலை செைல்பாட்டின் பபாது குளிரூட்டி, கம்ப்ரெர்,ொன்ட் ஃப்ளான்ட், டீெல் 

செனதரட்டர்,சபாருள் ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்கும் பகுதிகள் ஆகிைலவ அதிக ஒலி மாசு 

ஏற்படுத்தும் பகுதிகளாகும்.  அதிக இலரச்ெலை குலறக்க உத்பதசிக்கப்படும் வழிமுலறகள் 

பின்வருமாறு. 

 

தடுப்பு நடசவடிக்லககள் 

 
கட்டுமான இயந்திரங்கள் பயன்பாடு மற்றும் வாகனப் தபாக்குவரத்தினால் ஒலி மாசு 

அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதமனத் தடுக்க கீழ்காணும் ெடவடிக்மககள் எடுக்கப்படும்: 

• ஒலி ஏற்படுத்திடும் பம்பு மற்றும் கம்ப்ரெருக்கு ஒலி தடுப்பு அமமப்புகமள ஏற்படுத்துதல்; 

• பணியாளர்களுக்கு  காது பாதுகாப்பு ொதனங்கமள வழங்குதல்.  

• வாகனங்கள் மற்றும் கட்டுமான இயந்திரங்கமள முமறயாக பராமரித்தல்; 

• ஒலி மாமெ தடுக்க ஆமை எல்மைமயச் சுற்றி மரம் ெடுதல் 

                         
5.6 சூழலியல் தமோண்மம 

 
SO2, NOx, PM மற்றும் CO அகியவற்றின் அளவுகள் வலரைறுக்கப் பட்ட அளவிற்கு மிகாமல் 

உள்ளது.உத்பதசிக்கப்பட்ட விரிவாக்கத்தில் கழிவு நீரானது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு 

நிமையத்தில் சுத்திகரிக்கபட்டு பின்பு பசுமமப்தபார்மவ வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

ஆமை வளாகத்தின் சவளிதய எந்த ஒரு கழிவுநீமரயும் சவளிதயற்றம் செய்யப்பட 

மாட்டாது.எனபவ நீர் நிலைகள் மீது எந்த பாதிப்பும் எற்பட வாய்ப்பு இல்லை. 
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5.7       வபொது சுகொ ொரத்தின் மீ ொன  ொக்கம் 

 
செைல்முலற நடவடிக்லககளில் இருந்து வரும் கழிவுப் சபாருட்கலள சவளிபைற்றும் 

சபாழுது (ஸ்டாக் உமிழ்வு,கழிவு நீர் மற்றும் திடக்கழிவுகள்) சபாருத்தமான நவீன 

சதாழிற்நுட்பத்தின் படி மாசு கட்டுப்பாடு உபகரணங்கள் பைன்படுத்தப்படுவதால் 

இப்பகுதியில் சபாது சுகாதாரத்தில் எந்தவிதமான பாதிப்புகளும் இல்லை. 

 
6.0 சுற்றுச்சூழல் சமேொண்கமத்திட்டம் 

 
 கட்டுமொன காேம் 

 
6.1 நிேச் சுற்றுச்சூழல் தமோண்மம 

 
 உத்ததசிக்கப்படும் திட்டத்தில் ததாண்டப்படும் மண், முமறயாக தெமிக்கப்பட்டு ெரிவுகமள 

ஸ்திரப்படுத்திட பயன்படுத்தப்படும். ஆமைக்கட்டுமானத்தின் தபாது எடுக்கப்படும் 

தமைடுக்கு மண், மரம் வளர்க்கப் உபதயாகப்படுத்தப்படும்.பமலும், கூடுதைாக பசுலமப் 

பபார்லவைானது ஆலை கட்டுமானப் பணிகள் சதாடங்குவதற்கு முன்பாக  அலமக்கப்படும் 

 

6.2 காற்று மாசு தமோண்மம 

  
ஆமைக் கட்டமமப்பின் தபாது ஏற்படும் உமிழ்வுகளின் முக்கிய காரணிகளாக இருப்பமவ 

இயந்திரங்களின் இயக்கம், மற்றும் கட்டுமானப் பணிகளின் தபாது ஏற்படும் தூசு. இதர 

காரணிகளான SO2, NOx, PM மற்றும் CO அகியவற்றின் அளவுகள் அதிகரித்துக் காைப்படும். 

இருப்பினும் இத்தாக்கமானது குறுகிய காைமுமடயதாகவும் ஆமை எல்மைக்கு உட்பட்தட 

இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

  

இவற்மறத் தடுக்க பின்பற்றப்படும் வழிமுமறகள்:  

• கட்டுமானப் பகுதிகளில் நீர் சதளித்தல். 

• ஆமையிலுள்ள ொமைகள் அமனத்திற்கும் தார் பூெப்படும்.  

• ைாரிகள் மற்றும் வாகனங்கலள சிறந்த முலறயில் பராமரித்து வாகன காற்று மாசுபாடு 

கட்டுப்படுத்தப்படும்.  

• பசுமமப் தபார்மவ ஏற்படுத்தப்படும்.  

 
6.3        நீர் மாசு தமோண்மம 

• ஆலைக்கட்டுமானத்தின் பபாது தள அலமக்கும் பணிகமள வறட்சி காைத்தில் 

செைல்படுத்துதல். 

• ஆலையில் உள்ள ெரிவான பகுதிகளில் கற்கள் பதித்தல் மற்றும் இப்பகுதியில் மண் 

அரிப்லபக் குலறக்க கான்கிரீட் வடிகால்கள் அலமத்த்ல். 

• மண் அரிப்லப தடுப்பதற்காக ஆலை வளாகத்தில் பவகமாக வளரும் தன்லமக் சகாண்ட 

மரங்கமள நடுதல். 

 

6.4 ஒலி மாசு தமோண்மம 

 
கட்டுமான இயந்திரங்கள் பயன்பாடு மற்றும் வாகனப் தபாக்குவரத்தினால் ஒலி மாசு 

அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதமனத் தடுக்க கீழ்காணும் ெடவடிக்மககள் எடுக்கப்படும். 

 

• ஒலி ஏற்படுத்திடும் பம்பு மற்றும் கம்ப்ரெருக்கு ஒலி தடுப்பு அமமப்புகமள ஏற்படுத்துதல்; 

• வாகனங்கள் மற்றும் கட்டுமான இயந்திரங்கமள முமறயாக பராமரித்தல்; 

• ஒலி மாமெ தடுக்க ஆமை எல்மைமயச் சுற்றி மரம் ெடுதல்; மற்றும் 

• பணியாளர்களுக்கு  காது பாதுகாப்பு ொதனங்கமள வழங்குதல்.  



 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு - திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவ ொற்றியூர் வட்டம், கத்தி ொக்கம் 

கிரொமத்தில், அமமந்துள்ள  உத்ததசிக்கபட்டுள்ள  ஃபவுண்டரி டிவிசனின் விரிவாக்கம் 

செயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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6.5          சூழலியல் தமோண்மம 

 
ஆமை அமமத்திடத் ததமவயான நிைம் திட்ட ஆதரவாளர் வெம் இருப்பதால், மரங்கமள 

சவட்ட தவண்டிய அவசியம் ஏற்படாது. ஆகதவ, சூழலியல் மீது எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்பட 

வாய்ப்பில்மை.  தமலும், பசுமமப் தபார்மவ உருவாக்கத்தின் மூைம் சூழலியல் மீது 

தெர்மமற விமளவுகதள ஏற்படும்.  

 
 செயல்பாட்டுக் காேம் 

 
செைல்பாட்டுக் காைத்தின் பபாது வரும் பைதரப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் தாக்கமானது சிறந்த 

பமைாண்லமத் திட்டத்தின் மூைம் தடுக்கப்படுகிறது. பமலும் உத்பதசிக்கப்பட்ட 

விரிவாக்கத்தின் சுற்றுச்சூழல் தமைாண்மமத் திட்டமானது  சுற்று சுழல் தாக்கத்லத 

குமறக்கும் விதமாக உள்ளது. 

 
6.6 காற்று மாசு தமோண்மம 

 
இரும்பு உருக்கு ஆமையிலிருந்து சவளிதயறும் உமிழ்வுகள், மிதக்கும் துகள்கள் , ெல்ஃபர்- 

மட- ஆக்மெடு மற்றும் மெட்ரென் ஆக்மெடுகளின் அளவுகள் அதிகரிக்கக் காரைமாகும்.  

 

இவற்மறத் தடுக்க பின்பற்றப்படும் வழிமுமறகள்:  

• உற்பத்திப்சபாருள் தெமிப்பு கிடங்கு முக்கிை மாசுபாடு ஏற்படுத்தும் பகுதிைாகும்.  

• சிறந்த முலறயில் ஆலை சுகாதார பராமரிப்பு மூைம் தப்பிபைாடும் உமிழ்வுகலள 

கட்டுப்படுத்த இைலும். ொலை மற்றும் தளங்கலள சிறந்த முலறயில் பராமரிபதன் மூைம் 

தப்பிபைாடும் உமிழ்வுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும்.  

•  ைாரிகள் மற்றும் வாகனங்கலள சிறந்த முலறயில் பராமரித்து வாகன காற்று மாசுபாடு 

கட்டுப்படுத்தப்படும்.  

 

6.7         நீர் மாசு தமோண்மம 

 
தண்ணீர் தெமிப்பு மற்றும் நீர் மீதான தாக்கத்மதக் குமறக்க எடுக்கப்படும் ெடவடிக்மககள் 

பின்வருமாறு: 

 

• கழிவுநீர் மறுசுழற்சி / மறு உபதயாகம் செய்வதற்கு முன் முமறயாக சுத்திகரிக்கப்படும்; 

• கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு செய்ைப்பட்டு பசுலமப் பபார்லவ மற்றும் ஆலை செைல்முலறக்கு 

பைன்படுத்தப்படும் 

• சுத்தம் செய்யப்பட்ட கழிவுநீர் ஆமை செயல்முமறக்கு பயன்படுத்தப்படும்.  

• கழிவுகள் பெமிப்பு பகுதியில் உட்பூச்சுகள் பூெப்பட்டு நிைத்தடி நீர் மாசுபாடு 

தவிர்க்கப்படும்.  

• வழிந்ததாடி வரும் மமழநீர், மமழநீர் தெகரிப்பு அமமப்பில் தெமிக்கப்பட்டு 

உபதயாகப்படுத்தப்படும்.  

• தபாதுமான மமழநீர் தெமிப்பு கட்டமமப்புகள் உருவாக்கப்படும்.   

 
6.8           ஒலி மாசு தமோண்மம 

 

ஆமை செயல்பாட்டின் தபாது, குளிரூட்டி,பம்ப் , கம்ப்ரெர் , மின் ஆக்கி, சபாருள் ஏற்றுதல் 

மற்றும் இறக்கும் பகுதிகள் ஆகிய இயந்திரங்கள் ஒலி மாசு ஏற்படுத்தும். அதிக இமரச்ெமைக் 

குமறக்க உத்ததசிக்கப்படும் வழிமுமறகள் 

• அதிக ஒலி ஏற்படும் பகுதிகளில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு இயர் ப்ளக், இயர் மஃப்    

                     தபான்ற  பாதுகாப்புக் கருவிகமள வழங்குதல். 

•  அதிக இமரச்ெல் ஏற்படுத்தும் பகுதிகளில் ஒலி தடுப்பு அமமப்புகமள அமமத்தல்; 

•   அடர்த்தியான பசுமமப் தபார்மவ உருவாக்குதல்; 



 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு - திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவ ொற்றியூர் வட்டம், கத்தி ொக்கம் 

கிரொமத்தில், அமமந்துள்ள  உத்ததசிக்கபட்டுள்ள  ஃபவுண்டரி டிவிசனின் விரிவாக்கம் 

செயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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6.9        திடக் கழிவு தமோண்மம 

 

சதாழிற்ொமையில் உருவாகும் இதர திடக்கழிவுகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தகாரர்களுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. அபாைகரமான கழிவுகளானது CPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ட மறுசுழற்சிக்கு 

விற்கப்படுகிறது 

 
7.0          தபாக்குவரத்து ஆய்வு 

 
 உத்ததசிக்கப்படும் நிறுவனம் எண்ணூர்-சென்லன இலணக்கும் விதமான  மாநிை 

செடுஞ்ொமை எண் - 114ல் அருகாமமயில்  அமமந்துள்ளது. சபாதுவாக வாகனங்களானது 

இருெக்கர வாகனங்கள், ஆட்தடா, கார் தபருந்து மற்றும் கனரக வாகனங்கள் என 

வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வாகனங்களில் சதாழிற்ொமைக்குத் ததமவயான 

மூைப்சபாருள்கமள இறக்குமதி செய்யவும், உற்ப்பத்திசெய்யப்பட்ட சபாருட்கமள 

ஏற்றுமதி செய்யவும் குமறந்த அளவில் ொமைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தற்தபாது உள்ள 

மாநிை செடுஞ்ொமை எண் -114 ல் உள்ள தபாக்குவரத்து அளவு 417.2 PCUs/hr ஆக உள்ளது.  

உத்பதசிக்கப்பட்ட பின் பபாக்குவரத்து 429.2 PCUs/hr (417.2+12=429.2) ஆகும். பபாக்குவரத்து 

ஆய்வின் விபரங்கள் பின்வரும் அட்டவலண-1.9 ல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமை -1.9 

தபாக்குவரத்து ஆய்வு 

 

சொகே V C* V/C விகி ம் 

வே ல் 

ஆஃப் 

சர்விஸ் 

சென்லன – எண்ணூர் மாநிை 

செடுஞ்ொமை (SH-114) 

விரி ொக்கத்திற்கு முன் 

     417.2 1500 0.28 B 

     விரி ொக்கத்திற்கு பின் 

429.2 

(417.2+12) 
1500 0.29 B 

               V= Volume in PCUs/hr & C= Capacity in PCUs/ hr 

                           * Note: Capacity as per IRC Guidelines 

  
சதாழிற்ொமைக்குத் ததமவயான மூைப்சபாருள்கமள இறக்குமதி செய்யவும், உற்ப்பத்தி 

செய்யப்பட்ட சபாருட்கமள ஏற்றுமதி செய்யவும் கனரகவாகனங்களின் ததமவ 

அத்தியாவசியமாகிறது. ஆமகயால் முன்சமாழியப்பட்ட ெவீனமமயமாக்கைால் கனரக 

வாகனங்களின் எண்ணிக்மகயில் ஒரு சிறிய மாற்றத்மத ஏற்ப்படுத்துவதாக இருக்கும் மற்றும் 

இவற்றால் ஏற்ப்படும் விமளவு குமறவாக காைப்படும். வாகனங்களில் உள்ள 

இயந்திரங்களில் எரிசபாருள்  எரிந்து ெல்ஃபர் ஆக்மைடு, மெட்ரஸ் ஆகமைடு மற்றும் துகள் 

உமிழ்வுகமள சவளிதயற்றுகின்றன.இவ்வாறு சவளிதயறும் மாசுக்கள், சிறந்த தமைாண்மம 

திட்டம் மூைம் கட்டுப்படுத்தப்படும். 

 

• தபாக்குவரத்திற்கு உபதயாகிக்கப்படும் வாகனங்களின் இயந்திரங்கலள 

மாற்றியமமப்பதன் மூைம் சவளிதயறும் மாசுக்களின் அளவு குமறக்கப்படும். 

• குமறந்த ெல்ஃபர் மற்றும் அதிதவக திறன் சகாண்ட டீெல் பயன்படுத்தப்படும். 

• குறிப்பிட்ட காை இமடசவளியில் வாகனங்களின் மாசுக்கள் பரிதொதமன 

செய்ைப்பட்டு பராமரிப்பு தமற்க்சகாள்ளப்படும். 

 

8.0  சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

 
உத்ததசிக்கப்பட்ட திட்டத்தில் நிறுவப்படும் மாசுத் தடுப்பு கருவிகள் மற்றும் 



 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு - திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவ ொற்றியூர் வட்டம், கத்தி ொக்கம் 

கிரொமத்தில், அமமந்துள்ள  உத்ததசிக்கபட்டுள்ள  ஃபவுண்டரி டிவிசனின் விரிவாக்கம் 

செயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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வழிமுமறகளின் செயல்பாட்டிமனக் கண்காணிக்க சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

அவசியமாகிறது. சுற்றுச்சூழல் காரணிகளின் மாதிரிகள் தெகரிப்பு மற்றும் ஆய்வுகள், மத்திய 

மற்றும் மாநிை மாசு கட்டுப்பாடு வாரியங்களின் பரிந்துமரகளின் படி தமற்சகாள்ளப்படும். 

காற்று, ஒலி, தமற்பரப்பு நீர் மாதிரிகள், நிைத்தடி நீர் மாதிரிகள் மற்றும் அமவ 

தெகரிக்கப்படும் இடங்கள் தமிழ்ொடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் பரிந்துமரகளின் படி 

ெமடசபறும்.   

 
 8.1  சுற்றுச்சூழல் தமோண்மமக்காக ஒதுக்கப்படும் சதாமக 

 

திட்டத்தின் சமாத்த மதிப்பீடு ரூ.15.0 பகாடி ஆகும். இதில் 2620 ைட்ெம் மாசுக் கட்டுப்பாடு, 

பசுமமப் தபார்மவ விரிவாக்கம், மமழநீர் தெகரிப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு 

அமமப்புகள் ஏற்படுத்திட பயன்படுத்தப்படும். தமலும் விபரங்கள் பின்வரும்  

அட்டவமை-1.10 இல் தரப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவமை - 1.10 

சுற்றுச்சூழல் தமோண்மம ஒதுக்கப்படும் சதாமக 

 

வ. 

எண் 
விளக்கம் 

மூேதை செேவு 

(ரூ. ேட்ெங்களில்) 

வருட பராமரிப்பு 

செேவு 

(ரூ. 

ேட்ெங்களில்) 

1 காற்று மாசுக் கட்டுப்பாட்டு 

அலமப்புகள் 

2500.0 500.0 

2 நீர் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு அமமப்புகள் 25.0 10.0 

3 திடக் கழிவு தமைாண்மம 10.0 2.5 

4 ஒலி மாசு தமைாண்மம 10.0 2.5 

5 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு 25.0 6.5 

6 சதாழில்ொர் பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுகாதார வழிமுலறகள்  

20.0 25.0 

7 பசுமமப் தபார்மவ உருவாக்கம் 30.0 20.0 

வமொத் ம் 2620.0 566.5 

 
9.0        பசுமமப் தபார்மவ உருவாக்கம் 

 
ஆமைப்பகுதியில் 4.90 செக்தடர் பரப்பளவில்  ஏற்கனதவ பசுமமப் தபார்மவ அமமப்பு 

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பமலும் விரிவாக்கத்தின் பபாது அபத நிைப்பரப்பில் கூடுதைாக 

மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு பசுமமப் தபார்மவ பராமரிக்கப்படும். மத்திய மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் பரிந்துமரயான ஆமைப் பரப்பில் 33% பசுமமப் தபார்மவ பகுதி 

உறுதி செய்யப்படும்.  

 
10.0 தபரிடர் தமோண்மமத் திட்டம் 

 
உத்பதசிக்கப்பட்ட விரிவாக்க ஆலை இருப்பிடம் மற்றும் அதலனச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

ஏற்படும் அவெர நிலைகளின் அபாைகரமான விலளவுகலள ெமாளிக்க பபரிடர் 

பமைாண்லமத் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டதின் முக்கிை குறிக்பகாளானது, 

உத்பதசிக்கப்பட்ட விரிவாக்க திட்டம் மற்றும் சவளிப்புற பெலவகலளக் சகாண்டு, 

கீழ்கண்டவற்லற அலடவது: 

 

• விபத்தில் சிக்கிைவர்களின் மீட்பு மற்றும் அவர்களுக்கு மருத்துவ உதவிகலள  

வழங்குதல்; 

•   பாதிக்கப்படாதவர்கலளப் பாதுகாத்தல்; 



 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு - திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவ ொற்றியூர் வட்டம், கத்தி ொக்கம் 

கிரொமத்தில், அமமந்துள்ள  உத்ததசிக்கபட்டுள்ள  ஃபவுண்டரி டிவிசனின் விரிவாக்கம் 

செயல்திட்டச் சுருக்கம் 
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• சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பிற சொத்துகளுக்குச் பெதம் ஏற்படுவலதக் குலறத்தல்; 

• விபத்திலன ஆரம்பத்திபைபை தடுத்து அதலன கட்டுப்பாட்டுக்குள் சகாண்டு வருதல்; 

• இறந்தவர்கலள அலடைாளப்படுத்துதல்; 

• இறந்தவர்களின் உறவினர்களுக்கு பதலவைான உதவிகலள வழங்குதல்; 

• ஊடகங்களுக்கு முலறைான தகவல்கலள வழங்குதல்; 

• பாதிக்கப்பட்ட இடத்திலன முலறைாக மறுசீரலமத்தல்; 

• விபத்து ஏற்பட காரணமானவற்லற ஆராை, பவண்டிை வெதிகள் மற்றும் 

உபகரணங்கலள  வழங்க நடவடிக்லக பமற்சகாள்ளுதல் 

 

11.0   வ ொழில்சொர் பொதுகொப்பு மற்றும் சுகொ ொர  ழிமுகைகள் 

 
பல்பவறு செைல்பாடுகலளக் சகாண்ட சபரிை திட்டங்களில், பணிைாளர்கள், மூைப் 

சபாருட்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் ஆகிைன அடிப்பலட உள்ளீடுகளாகும். திட்ட 

நன்லமகபளாடு, சதாழில்மைமாக்கைால், சதாழில்ொர் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பில், சிை 

பிரச்ெலனகள் உருவாகிட வாய்ப்புள்ளது. இதலனத் தடுக்க பமற்சகாள்ளப்படும் 

நடவடிக்லககள் பின்வருமாறு: 

 

• பணிைாளர்களுக்குக் குறிப்பிட்ட இலடசவளியில் விழிப்புணர்வு பயிற்சிகலள 

வழங்குதல் 

• பாதுகாப்பு மற்றும் தடுப்புக் கருவிகலள வழங்குதல்  

• ஆமை இருப்பிடத்தில் ஆபத்துக் காைத்திலன ெமாளித்திட மருத்துவமலனலை 

நிர்மாணித்தல். 

 
12.0   கூட்டாண்மம ெமூக சபாறுப்பு 

 
 தி/ள். அசசொக் சேேொண்ட் லிமிசடட் நிறுவனம் ஆனது இப்பகுதி முன்பனற்ற வளர்ச்சிக்கு 

பை திட்டங்கமள முன்சமாழிகிறது. அதில் மரம் ெடுதல் ,அருகிலுள்ள கிராமங்களில் 

பாதுகாப்பான குடிநீர்  வழங்குதல், அருகில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் நூைகம் 

அலமத்தல்,குளங்கலள சீரலமத்தல் தபான்ற பல்தவறு ெமூக சபாறுப்புைர்வு  

ெடவடிக்மககளில் பங்தகற்கிறது. முன்சமாழியப்பட்ட விரிவாக்க ஆமையில் கூட்டாண்மம 

ெமூக சபாறுப்புகள் கீழ்காணும்  அட்டவமை 1.11(அ) மற்றும்  அட்டவமை 1.11(ஆ) இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவமை 1.11(அ)  

விரி ொக்கத்திற்கு முன் கூட்டாண்மம ெமூக சபாறுப்பு நடவ டிக்கககள் 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

வ. 

எண் 

ெமூக சபாறுப்பு 

 

1 
குழந்லதகள் பமம்பாட்டுத் திட்ட நடவடிக்லககள் 

அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

2 
மூன்று மாவட்டங்களில் (சென்லன,ஓசூர் மற்றும் நாமக்கல்) “ொலை 

முதல் பள்ளி” திட்டம் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

3 பல்பவறு பள்ளிகளில் சுகாதார குடிநீர் வழங்கப்பட்டுள்ளது 

4 மாணவர்களுக்கான சுகாதார பெலவ பமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது.  



 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு - திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருவ ொற்றியூர் வட்டம், கத்தி ொக்கம் 

கிரொமத்தில், அமமந்துள்ள  உத்ததசிக்கபட்டுள்ள  ஃபவுண்டரி டிவிசனின் விரிவாக்கம் 

செயல்திட்டச் சுருக்கம் 

   

 
      விம்டா  தேப்ஸ்  லிமிசடட்,  ஐதராபாத் / தகாயம்புத்தூர்  E-18                                                 

அட்டவமை 1.11(ஆ)  

கூட்டாண்மம ெமூக சபாறுப்பு 

வ.

எ

ண்  

செயல்பாடு 

முதலீடு 

(ரூ. 

ேட்ெங்களில்) 

வருட 

பராமரிப்பு 

செேவு 

(ரூ. ேட்ெங்களில்) 

1. அருகில் உள்ள கிராமங்களுக்கு சுகாதார குடிநீர் 

வழங்குதல் 

5.0 2.0 

2. மாணவர்களுக்கு கல்வி ெலுலககள், இைவெ 

புத்தகங்கள்  மற்றும் சீருலடகள் வழங்குதல் 

2.5 5.0 

3. அருகில் உள்ள நீர் நிலைகலள சீர் அலமத்தல் 20.0 15.0 

4. அருகில் உள்ள கிராமங்களில் இைவெ சுகாதார 

முகாம்கள் அலமத்தல் 

2.5 5.0 

 
வமொத் ம் 30.0 27.0 

 
13.0  திட்டத்தின் நன்மமகள் 

 
உத்பதசிக்கப்பட்ட விரிவாக்கத் திட்டத்தின் ென்மமகள் பின்வருமாறு. 

 

• உத்ததசிக்கப்படும் ஆமையின் கட்டுமானம் மற்றும் செயைாக்கம் தமற்சகாள்ளும் தபாது 

கணிெமான ஆட்களுக்கு தற்காலிக தவமைவாய்ப்பு கிமடக்கப்சபறும்.  

• பவலை இல்ைாத இலளஞர்களுக்கு கட்டுமான பயிற்சி, ஆங்கிை பயிற்சி, ஆளுலம 

பமம்பாடு, சபண்களுக்கான சுை உதவிக்குழு அலமத்தல்,குடிநீர் வெதி வழங்குதல், 

ொலைலை சீரலமத்தல் மற்றும் குளங்கள் சவட்டுதல் பபான்ற ெமூக பமம்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள பமற்சகாள்தல். 

• வரி மற்றும் நீர் செஸ் பபான்ற கட்டணத்தின் மூைமாக மாநிைத்திற்கு வருவாய் கிலடக்க 

செய்தல். 

• சபண்கள் சுை பவலைவாய்ப்லப ஏற்படுத்திக் சகாள்ள  பதலவைான சதாழிற் பயிற்சி 

அளித்தல். 

• முன்னால் இராணுவ வீரர்களின் பெலவலை பைன்படுத்தி இலளஞர்களுக்கு ஆளுலம 

பமம்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு பபான்ற துலறகளில் பயிற்சி அளித்தல். 

 
முடிவுமர 

 
 உத்ததசிக்கப்பட்ட ஃபவுண்டரி டிவிென் விரிவாக்கத்திட்டமானது, அருகில் உள்ள பகுதியில் 

சுற்றுச்சூழலின் தமல் குறிப்பிடத்தகுந்த தாக்கத்திமன ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது. 

இருப்பினும் சிறப்பான மற்றும் ெரிைான மாசு கட்டுப்பாடு தடுப்பு நடவடிக்லககளின் மூைம் 

உத்பதசிக்கப்பட்டுள்ள விரிவாக்கத் திட்டமானது அங்கு வசிக்கும் ெமூகத்தினற்கு 

பைனளிப்பதாக உள்ளது.பமலும், இத்திட்டமானது ஃசபர்ரஸ் காஸ்டிங்க்  பதலவலை பூர்த்தி 

செய்வதாகவும் மற்றும் இந்நாட்டின் சபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டதாகவும் 

அலமயும். 
 


