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1.0 அறிமுகம்  

 

என்சி அவைாவமட்டிக்ஸ் பிளரகவட் லிமிடடட் நிறுவனம் ஆனது (சுருக்கமாக EAPL என்று 

அழைக்கப்படுகிறது), செயற்ழக/இயற்ழக கரிம நறுமணசபொருள்களின் உற்பத்தி திறழை 

அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. உத்தேசிக்கப்பட்ட ஆலையின் விரிவாக்கம், 

சிக்கதொசம்பாலளயம் கிரொமம், மமட்டுப்பொழையம் வட்டம், மகொயம்புத்தூர் மொவட்டத்தில் 

அழமயப்சபற்றுள்ைது. திட்டத்தின் மமாத்ே மதிப்பீடு ரூ. 800 ைட்சம் ஆகும்.  

 

2006 ஆம் ஆண்டு மசப்டம்பர் 14 இல் மவளியிடப்பட்ட அரசாலையின்படி, 

இத்திட்டமானது எண் 5(f) மற்றும் வலக ‘A’ இன் கீழ் வருவோல், மத்திய சுற்றுச்சூழல், 

வனம் மற்றும் காைநிலை மாறுபாடு அலமச்சகத்திடமிருந்து அனுமதி மபற 

தவண்டியுள்ளது. ஏற்கைமவ இந்நிறுவனத்தின் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கடிேம் எண் F.No.J-

11011/142/2008-IA-II (I) தேதி 16.09.2009 ல் மபறப்பட்டுள்ளது.தமலும், இச்சுற்றுச்சூழல் ோக்க 

மதிப்பீடு அறிக்லக, அலமச்சகத்தின் நிபந்ேலன கடிேம் எண் J-1101/142/2008-IA-II(I) தேதி 

11.06.2019 இல் குறிப்பிடப்பட்ட வழிமுலறகலளக் மகாண்டு ேயார் மசய்யப்பட்டுள்ளது.   

 

2.0 திட்ெ விபைம் 

 

என்சி அவைாவமட்டிக்ஸ் பிளரகவட் லிமிடடட் நிறுவனத்தின் உத்தேசிக்கப்பட்ட விரிவாக்க 

ஆலை, சிக்கதொெம்பொழையம் கிரொமம், மமட்டுப்பொழையம் வட்டம், மகொயம்புத்தூர் 

மொவட்டத்தில் அழமந்துள்ைது. சுற்றுச்சூழல் அலமப்லபப் பற்றிய விபரங்கள் 

அட்ெேரை- 1.1 இல் ேரப்பட்டுள்ளது.  ஆலை இருப்பிடத்தின் குறியீட்டு வலரபடம் 

மற்றும் 10 கி.மீ. ஆய்வுப்பகுதி முலறதய ேரைபெம்-1.1 மற்றும் 1.2 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. உத்தேசிக்கப்பட்ட விரிவாக்க ஆலையின் கூகுள் வலரபடம், 

ேரைபெம்- 1.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. திட்ட இருப்பிடத்தின் மழை வழரபடம் 

வளரபடம் – 1.4 ல் சகொடுக்கப்பட்டுள்ைது.  

 

அட்ெேரை- 1.1 

சுற்றுச்சூழல் அரமப்பு விபைங்கள் (10 கி.மீ. ஆய்வுப்பகுதி) 

ே. 

எண் 

 

அளவீடுகள் விபைங்கள் 

1 இருப்பிட விபரம் மற்றும் 

சராசரி கடல் மட்டத்திற்கு 

தமலுள்ள உயரம்- மீ. 

 

 

என்சி அவைாவமட்டிக்ஸ் பிளரகவட் லிமிடடட் 

சிக்கதொசம்பாலளயம் கிராமம்  

தமட்டுப்பாலளயம் வட்டம் 

தகாயம்புத்தூர்  மாவட்டம். 

295-305மீ கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரம் 

எண் அட்ெவைரக தீர்க்கவைரக 

A 11
0

19’17.34” வடக்கு 76
0

57’46.28” கிைக்கு 

B 11
0

19’17.24” வடக்கு 76
0

57’47.13” கிைக்கு 

C 11
0

19’18.24” வடக்கு 76
0

57’55.24” கிைக்கு 

D 11
0

19’22.04” வடக்கு 76
0

57’54.67” கிைக்கு 

E 11
0

19’24.74” வடக்கு 76
0

57’51.25” கிைக்கு 

F 11
0 

19’20.68” வடக்கு 76
0

57’49.69” கிைக்கு 
 

2. காைநிலைக் குறியீடுகள் 

(இந்திய வானிலை ஆய்வு 

லமயம், தகாயம்புத்தூர் 

பதிவுகளின் படி) 

வருடத்தின் உச்ச மவப்பநிலை : 39.4
0
C  

வருடத்தின் குலறந்ேபட்ச மவப்பநிலை: 21.1 
0
C  

வருடத்தின் சராசரி மலழயளவு:  594.0 மி.மீ. 
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ே. 

எண் 

 

அளவீடுகள் விபைங்கள் 

3. நிைப்பயன்பாடு மோழிற்சாலை வலக பயன்பொடு 

4. அருகிலுள்ள மெடுஞ்சாலை மாநிை மெடுஞ்சாலை (SH-15) – 1.20 கி.மீ., மேற்கு 

மதசிய சநடுஞ்ெொழை (NH-181)-3.7 கி.மீ., மமற்கு 

சதன்மமற்கு 

5. அருகிலுள்ள இரயில் 

நிலையம் 

தமட்டுப்பாலளயம் இரயில் நிலையம் - 4.0 கி.மீ., 

மேன்தமற்கு 

6. அருகிலுள்ள விமான 

நிலையம் 

தகாயம்புத்தூர் பன்னாட்டு விமான நிலையம்- 33.1 

கி.மீ., மேற்கு 

7. அருகிலுள்ள துலறமுகம் மகாச்சின் துலறமுகம்- 168.7 கி.மீ., சதற்கு 

சதன்மமற்கு 

8. அருகிலுள்ள ெகரப்பகுதி தமட்டுப்பாலளயம் - 3.7 கி.மீ., மேன்தமற்கு 

9. தமற்ப்பரப்பு நீர்நிலைகள் பவொனி  நதி – (150 மீ, வடக்கு) 

சபல்ைொதி ஏரி (7.3 கி.மீ, சதற்கு) 

10. நிை அதிர்வு வலக வலக – III, IS:1893-2002 இன் படி 

11. குன்றுகள்/ 

பள்ளத்ோக்குகள் 

சபரியகொண்டி சமொக்ழக (4.5 கி.மீ, வடக்கு) 

சவள்ைொரிமகொம்ழப (7.3 கி.மீ, வடமமற்கு) 

கைொம்பிமகொம்ழப சமொக்ழக (7.8 கி.மீ, வடகிைக்கு) 

உமபமகொம்ழப (9.8 கி.மீ, வடமமற்கு) 

12. அகழ்வாய்வுத் ேளங்கள் இல்லை 

13. சுற்றுச்சூழல் 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே 

இடங்கள் 

நீைகிரி உயிரிக்மகொைக் கொப்பகம் (2.1 கி.மீ, வடக்கு) 

14. பாதுகாக்கப்பட்ட 

வனப்பகுதிகள் 

ஓடந்துழற வைப்பகுதி (1.4 கி.மீ, வடமமற்கு) 

ஜக்கமைரி வைப்பகுதி ( 3.3 கி.மீ, வடமமற்கு) 

சநல்லிமழை வைப்பகுதி (6.2 கி.மீ, சதன்மமற்கு) 

ஹூலிகல் வைப்பகுதி (9.5 கி.மீ, மமற்கு 

சதன்மமற்கு) 

கல்ைொர் வைப்பகுதி (10.5 கி.மீ, மமற்கு வடமமற்கு) 

சகண்ழடயூர் வைப்பகுதி (12.5 கி.மீ, சதன்மமற்கு) 

15. இராணுவத் ேளவாடங்கள் இல்லை 

16. சமூகப் மபாருளாோரக் 

காரணிகள் 

மீள்குடிதயற்றம் மற்றும் புனர்வாழ்வுப் பிரச்சலனகள் 

இல்லை 
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வளரபடம்-1.1 

திட்ட இருப்பிடத்தின் குறியீட்டு வளரபடம் 
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ேரைபெம்- 1.2 

திட்ெ இருப்பிெத்தின் 10 கி.மீ. ஆய்வுப்பகுதி- இந்திய நில அைளவத் துளை 
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ேரைபெம்- 1.3 

திட்ெ இருப்பிெத்தின்  கூகுள் ேரைபெம் 
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ேரைபெம்- 1.4 

திட்ெ இருப்பிெத்தின்  மரன ேரைபெம்
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2.1 உற்பத்தி விவரங்கள் 

 உற்பத்தி விவரங்கள் அட்டவளை-1.2 ல் சகொடுக்கப்பட்டுள்ைை.  

அட்ெேரை-1.2 

உற்பத்தி விவரங் ள் 
 

வ. 

எண் 
டபோருட் ள் 

உற்பத்தி டன்/மோதம் 

விரிவோக் த்திற்கு முன் விரிவோக் த்திற்கு பின் 

1. ஆம்பிமரொடழைடு 2.000 5.000 

2. ஐமெொ பியூட்ழடல் குயிமைொலின் 1.500 3.000 

3. ஃப்மைொரல் கொன்க்ரிட்ஸ் 0.200 --- 

4. ஃப்மைொரல் அப்ெலூட்ஸ் 0.100 --- 

5. எைொம்பர் 0.750 3.000 

6. சவட்டிமவரொல் 0.200 0.200 

7. சவட்டிமவழரல் அசிமடட் 0.200 0.200 

8. அன்டிமகசவர்டொல் 0.400 --- 

9. எைொஸ்மகொன் 0.150 --- 

10. ஸ்ழபஸ் எக்ஸ்ரொக்ென் கொன்க்ரிட்ஸ் 0.100 --- 

11. ஸ்ழபஸ் எக்ஸ்ரொக்ென் அப்ெலூட்ஸ் 0.050 --- 

12. ஸ்ழபஸ் ஆயில் ((கருப்பு மிைகு & இஞ்சி) 0.200 --- 

13. எைொஃப்ரொன் 0.125 0.125 

14. எத்தில் ெஃப்ரொமைட் --- 0.400 

15. எஸன்டியல் ஆயில் --- 0.016 

16. நூட்மகட்மடொன் --- 0.066 

17. டிரொன்ஸ்-டிரொன்ஸ் -2-4- சடகொடியைல் --- 0.16666 

18. டிரொன்ஸ்- 2-மடொசடெைல் --- 0.16666 

19. வொட்டர்மிைன் கீட்மடொன் --- 2.500 

20. கொன்கிரீட்ஸ் --- 0.1675 

21. அப்ெலூட்ஸ் --- 0.08375 

22. ஜொஸ்மமொழைல் --- 1.000 

Note:  

* உத்மதசிக்கப்பட்ட விரிவொக்கதிற்கு பின்பு  அன்டிமகசவர்டொல் மற்றும் எைொஸ்மகொன் உற்பத்தி செய்யப்படமொட்டொது. 

* ஃப்மைொரல் கொன்க்ரிட்ஸ் மற்றும் ஃப்மைொரல் அப்ெலூட்ஸ், ஸ்ழபஸ் எக்ஸ்ட்ரொக்ென் கொன்க்ரிட்ஸ் மற்றும் அப்ெலூட்ஸ், ஸ்ழபஸ் ஆயில் 

((கருப்பு மிைகு & இஞ்சி) ஆகியழவ கொன்க்ரிட்ஸ்  மற்றும் அப்ெலூட்ஸ்கைொக சதொகுக்கப்பட்டுள்ைை.   

 

2.2 தேலவயான நிைம்  

  

என்சி அதராதமட்டிக்ஸ் பிழரமவட் லிமிசடட்  நிறுவனத்தின்  உத்மதசிக்கப்பட்ட விரிவொக்கத் 
திட்டத்தின் சமொத்த பரப்பைவு 3.78 சஹக்மடர் (9.34 ஏக்கர்) நிைப்பரப்பைவில் 

மமற்சகொள்ைப்படவுள்ைது. இந்நிைம் ஏற்கனதவ என்சி அதராதமட்டிக்ஸ் பிழரமவட் 

லிமிசடட் நிறுவனத்திற்கு செொந்தமொைதொகும். விரிவொக்க செயல்முழற திட்டங்கள் 

அழைத்தும் தற்மபொழதய சதொழில்துழற வைொகத்தினுள்மைமய மமற்சகொள்ைப்படும். 

உத்தேசிக்கப்பட்ட விரிவாக்க திட்டத்தின் நிைப்பயன்பாடு குறித்ே விபரங்கள், அட்ெேரை- 

1.3 இல் ேரப்பட்டுள்ளது.  

அட்ெேரை -1.3 

நிேப்பயன்பாடு குறித்த விபைங்கள் 

 

ே. 

எண் 
ஆரே ேெதிகள் 

பைப்பளவு (டெக்கடர்) 
விரிவோக் திற்கு முன் விரிவோக் திற்கு பின் 

1. ஆலைக் கட்டுமானங்கள் 0.288 0.288 

2. எரிமபாருள் தசமிப்பு 0.065 0.065 

3. நீர் தசமிப்பு  0.019 0.019 

4. அபொயகரமொை கழிவுகள் மெமிப்பு  0.022 0.046 

5. ரெொயைம் மெமிப்பு 0.033 0.063 

6. இதர மெமிப்பு  0.022 0.022 

7. பசுலமப் தபார்லவ 0.950 1.350 
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ே. 

எண் 
ஆரே ேெதிகள் 

பைப்பளவு (டெக்கடர்) 
விரிவோக் திற்கு முன் விரிவோக் திற்கு பின் 

8. ெொழைகள் 0.186 0.186 

9. திறந்ேமவளிப் பரப்பு 2.195 1.741 

டமாத்தம் 3.780 3.780 

 

2.3 தேலவயான மூைப்மபாருட்கள் 

உத்தேசிக்கப்பட்ட விரிவாக்கதிற்கு தேலவப்படும் மூைப்மபாருட்கள் மற்றும் அலவ 

மபறப்படும் இடங்கள், அட்ெேரை- 1.4 இல் ேரப்பட்டுள்ளன.   

 

அட்ெேரை - 1.4 

வதரேயான மூேப்டபாருட்கள் 

 

ே. 

எண் 
மூேப்டபாருள் 

அளவு 

(ென்/மாதம்) 
கசமிப்பு வசதி 

டபறப்படும் 

இெம் 
வபாக்குேைத்து 

அம்ப்டரட்கடோளலடு: 5.0 டன்/மோதம் 

1. அலூரிடிக் அமிைம் 9.260 ழபகள் தொய்ைொந்து 

மற்றும் 

மமற்குவங்கொைம் 

கப்பல் & 

ைொரிகள் 

2. ட்ழர சமத்தில் 

ஆர்த்மதொ ஃபொர்மமட் 

7.778  பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

சீைொ மற்றும் 

மகொரொஷ்டிரொ 

கப்பல் & 

ைொரிகள் 

3. சடொலுவீன் 1.112 பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

4. அசிட்டிக் 

அன்ழஹட்ழரடு 

5.408 பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

மகொரொஷ்டிரொ ைொரிகள் 

5. கொஸ்டிக் சபொட்டொஷ் 0.215 ழபகள் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

6. மமொமைொ எத்திலீன் 

கிழைமகொல் 

0.835 பொலிஎதிலீன் 

டிரம்ஸ் 

தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

7. மெொடியம் 

சமத்தொக்ழைடு 

0.215 எம்.எஸ் டிரம்ஸ் சதலுங்கொைொ ைொரிகள் 

8. சமத்தைொல் 0.835 எம்.எஸ் டிரம்ஸ் மகரைொ ைொரிகள் 

9. தூய கிளிெரின் 12.500 பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

இந்மதொமைசியொ 

& கர்நொடகொ 

கப்பல் & 

ைொரிகள் 

10. அரக்கு / ஷீடுைொக் 6.250 ழபகள் தொய்ைொந்து & 

மமற்கு வங்கம் 

கப்பல் & 

ைொரிகள் 

11. கொஸ்டிக் மெொடொ 2.500 ழபகள் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

12. மெொடொ ெொம்பல் 1.563 ழபகள் கர்நொடகொ ைொரிகள் 

13. மெொடியம்ழஹப்மபொகு

மைொழரட் 

4.167 எம்.எஸ் டிரம்ஸ் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

14. தூள் உப்பு 8.500 ழபகள் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

15. ழஹட்மரொ குமைொரிக் 

அமிைம் (33%) 

0.729 பிைொஸ்டிக் 

மகன்கள் 

தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

ஐகசோ புட்டில் குயிக ோலின்: 3.0 டன்/மோதம் 
1. இரண்டொம் நிழை 

பியூட்டில் சபன்சீன் 

4.640 பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

குஜரொத் ைொரிகள் 

2. ழநட்ரிக் அமிைம் 3.276 மடங்கர்ஸ் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

3. ெல்பூரிக் அமிைம் 7.643 ஜி.ஐ. மடங்கர் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

4. பல்மைடியம் கரி 0.003 பொலிஎத்திலின் 

மகங்கள் 

மகொரொஷ்டிரொ ைொரிகள் 

5. சமத்தைொல் 2.671 எம்.எஸ் டிரம்ஸ் மகரைொ ைொரிகள் 

6. ழஹட்ரஜன் வொயு 228.319 m³ சிலிண்டர்கள் கர்நொடகொ ைொரிகள் 

7. ழநட்ரஜன் வொயு 37.50 m³ சிலிண்டர்கள் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

8. ஓலியம் 9.345 மடங்கர்ஸ் ஆந்திரொ ைொரிகள் 

9. 

 

ழநட்மரொ சபன்சீன் 2.091 பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

மகொரொஷ்டிரொ ைொரிகள் 

10. தூய கிளிெரின் 3.560 பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

இந்மதொமைசியொ 

& கர்நொடகொ 

கப்பல் & 

ைொரிகள் 

11. ழைய் (50%) 18.690 மடங்கர்ஸ் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

12. திரவ பொரஃபின் 2.105 பொலிஎத்திலின் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 
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ே. 

எண் 
மூேப்டபாருள் 

அளவு 

(ென்/மாதம்) 
கசமிப்பு வசதி 

டபறப்படும் 

இெம் 
வபாக்குேைத்து 

டிரம்ஸ் 

13. கிைர்த்திய கொர்பன் 0.033 ழபகள் மகொரொஷ்டிரொ ைொரிகள் 

எ ம்பர் / ட போலிஸ்: 3.0 டன்/மோதம் 

1. டி அசிட்மடொன் 

ஆல்கஹொல் 

10.280 எம்.எஸ் டிரம்ஸ் மகொரொஷ்டிரொ ைொரிகள் 

2. கருமயிைம் 0.002 மகன்கள் மமற்கு வங்கம் ைொரிகள் 

3. ட்ழர எத்தில் 

ஆர்த்மதொஃமபொர்மமட் 

6.900 டிரம்ஸ் சீைொ (&) 

மகொரொஷ்டிரொ 

கப்பல் & 

ைொரிகள் 

4. இரும்பு 

ட்ழரக்மைொழரடு (FeCl3) 

0.270 ழபகள் கர்நொடகொ ைொரிகள் 

5. கொஸ்டிக் ழை (50%) 1.500 மடங்கர் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

 ோன்கிரீட்ஸ்: 0.1675 டன்/மோதம் 
1. மைர் / மெொைொ 67.000 கிமரட்ஸ் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

2. கச்ெொ சஹக்மைன் 5.092 KL கீழ்நிழை எம்.எஸ் 

மடங்க்ஸ் 

தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

3. கச்ெொ திருத்தப்பட்ட 

ஆவி 

0.197 KL எஸ். எஸ் மடங்க்ஸ் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

4. திரவ பொரஃபின் 0.061KL எம்.எஸ் மடங்க்ஸ் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

அப்சலூட்ஸ்: 0.08375 டன்/மோதம் 
1. மைர் கொன்கிரீட் 0.1551 அலுமினியம் 

கன்ழடைர் 

உள் ஆழை 

தயொரிப்பு 

- 

2. சரக்டிஃழபடு ஸ்பிரிட் 3.350 KL எஸ். எஸ் மடங்க் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

டவட்டிகவரோல்: 0.200 டன்/மோதம் 
1. சவட்டிமவரொ ஆயில் 0.308 மகன்கள் கர்நொடகொ ைொரிகள் 

2. கொஸ்டிக் சபொட்டொஷ் 0.046 ழபகள் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

3. அசிட்டிக் அமிைம் 0.041 மகன்கள் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

4. மெொடியம் குமைொழரடு 0.072 ழபகள் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

டவட்டிகவரோல்  அசிகடட் : 0.200 டன்/மோதம் 
1. சவட்டிமவரொ ஆயில் 0.308 மகன்கள் கர்நொடகொ ைொரிகள் 

2. அசிட்டிக் 

அன்ழஹட்ழரடு 

0.207 பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

மகொரொஷ்டிரொ ைொரிகள் 

3. ஆர்த்மதொபொஸ்மபொரிக் 

அமிைம் 

0.001 மகன்கள் கர்நொடகொ ைொரிகள் 

4. மெொடியம் கொர்பமைட் 0.040 ழபகள் கர்நொடகொ ைொரிகள் 

5. மெொடியம் குமைொழரடு 0.072 ழபகள் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

எ ஃபரோன்: 0.125 டன்/மோதம் 
1. சஜரழைல் ழநட்ழரல் 0.335 பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

குஜரொத் ைொரிகள் 

2. சடொலுவீன் 0.170 பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

3. பொஸ்மபொரிக் அமிைம் 0.060 மகன்கள் கர்நொடகொ ைொரிகள் 

4. மெொடியம் 

ழபகொர்பமைட் 

0.040 ழபகள் கர்நொடகொ ைொரிகள் 

5. மெொடியம் குமைொழரடு 0.040 ழபகள் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

6. மெொடியம் 

சமத்தொக்ழைடு 

0.015 எம்.எஸ் டிரம்ஸ் சதலுங்கொைொ ைொரிகள் 

7. சமத்தைொல் 0.125 எம்.எஸ் டிரம்ஸ் மகரைொ ைொரிகள் 

8. ழஹட்மரொ புமரொமிக் 

அமிைம் 

0.375 மகன்கள் கர்நொடகொ ைொரிகள் 

9. சஹக்மென் 0.963 கீழ்நிழை எம்.எஸ் 

மடங்க்ஸ் 

தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

10. மெொடியம் ப்மரொமமட் 0.025 பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 

11. என்.என் மநரத்தில்-ழட 

எதில் 

0.735 பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 

12. ழஹட்மரொகுமைொரிக் 

அமிைம் 

0.210 மகன்கள் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

13. தில். ெல்பூரிக் அமிைம் 0.210 ஜி.ஐ. மடங்கர் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

14. உமைொக ழஹட்ழரடு 0.210 எஸ். எஸ் மடங்க் சஜர்மனி கப்பல் & 
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ே. 

எண் 
மூேப்டபாருள் 

அளவு 

(ென்/மாதம்) 
கசமிப்பு வசதி 

டபறப்படும் 

இெம் 
வபாக்குேைத்து 

ைொரிகள் 

15. 

 

அமெொ ழப 

சிமெொபியூட்டிமரொ 

ழநட்ழரல் 

0.005 பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

மகொரொஷ்டிரொ ைொரிகள் 

எத்தில் சஃப்ரோக ட்: 0.400 டன்/மோதம் 
1. எத்தில் அசிட்மடொ 

அசிமடட் 

1.050 பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 

2. சமசிடில் ஆக்ழெடு 0.792 எம்.எஸ். டிரம்ஸ் மகொரொஷ்டிரொ ைொரிகள் 
3. துத்தநொக குமைொழரடு 0.198 பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 

4. ழெக்மைொ சஹக்ஷன் 0.408 எம்.எஸ். டிரம்ஸ் கர்நொடகொ ைொரிகள் 
5.  0.379 மடங்கர் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 
6. சபொட்டொசியம் 

மபொமரொ ழஹட்ழரடு 

0.279 பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 

7. எத்தைொல் 0.102 எஸ். எஸ் மடங்க் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 
8. சடொலுவீன் 0.472 பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

9. அசிட்டிக் அமிைம், 10% 0.200 பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

10. பொரொ மடொலுயீன் 

ெல்மபொனிக் அமிைம் 

0.019 பொலிஎத்திலின் 

டிரம்ஸ் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 

11. மெொடியம் ழப 

கொர்பமைட் 5% 

செொலுென் 

0.016 ழபகள் கர்நொடகொ ைொரிகள் 

எஸன்டியல் ஆயில் : 0.01666 டன்/மோதம் 

1. சவடிவர்ட் ரூட் 2.000 மூடிய பகுதி மகரைொ ைொரிகள் 
2. உைர்ந்த தவைொ 

இழைகள் 

1.500 மூடிய பகுதி 
தமிழ்நொடு 

ைொரிகள் 

3. உைர்ந்த துைசி 

இழைகள் 

2.500 மூடிய பகுதி 
தமிழ்நொடு 

ைொரிகள் 

4. உைர்ந்த மபட்செௌலி 

இழைகள் 

1.467 மூடிய பகுதி 
தமிழ்நொடு 

ைொரிகள் 

 நூட் கடோன் : 0.06666 டன்/மோதம்  

1. டி பியூற்றமைொல் 0.100 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

குஜரொத் ைொரிகள் 

2. CrO3 0.068 எம்.எஸ். டிரம்ஸ் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 
3. CCl4 0.170 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 

4. அசிட்டிக் அமிைம் 0.143 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

5. அசிட்டிக் 

அன்ழஹட்ழரடு 

0.038 மடங்கர் மகொரொஷ்டிரொ ைொரிகள் 

6. மெொடியம் ெல்மபட் 0.068 ழபகள் கர்நொடகொ ைொரிகள் 
7. டி-புட்ழடல் 

குமரொமமட் 

0.157 எம்.எஸ். டிரம்ஸ் கர்நொடகொ ைொரிகள் 

8. சவைன்ஸ் 0.139 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

குஜரொத் ைொரிகள் 

9. 10% ஆக்ெொலிக் அமிைம் 1.225 எம்.எஸ். டிரம்ஸ் கர்நொடகொ ைொரிகள் 
10. 10% K2CO3 0.136 எம்.எஸ். டிரம்ஸ் கர்நொடகொ ைொரிகள் 
11. குமைொமரொபொர்ம் 0.140 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 

12. எத்தைொல் 0.140 எஸ்.எஸ். மடங்க் தமிழ்நொடு ைொரிகை 

டிரோன்ஸ்-டிரோன்ஸ் -2-4-டட ோடிய ல்: 0.16666 டன்/மோதம் 
1. சஹக்ெைொல் 0.333 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 

2. எத்தைொல் 3.750 எம்.எஸ். டிரம்ஸ் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 
3. பிடிஎஸ்ஏ (PTSA) 0.167 எம்.எஸ். டிரம்ஸ் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 
4. கொல்சியம் குமைொழரட் 0.167 எம்.எஸ். டிரம்ஸ் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 
5. எத்தில் விழைல் ஈதர் 0.666 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 
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ே. 

எண் 
மூேப்டபாருள் 

அளவு 

(ென்/மாதம்) 
கசமிப்பு வசதி 

டபறப்படும் 

இெம் 
வபாக்குேைத்து 

6. ஃசபரிக் குமைொழரடு 0.540 ழபகள் கர்நொடகொ ைொரிகள் 
7. அசிட்டிக் அமிைம் 0.666 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

8. மெொடியம் அசிமடட் 0.650 எம்.எஸ். டிரம்ஸ் கர்நொடகொ ைொரிகள் 
டிரோன்ஸ்- 2-கடோடடச ல்: 0.16666 டன்/மோதம் 

1. டிகொைொல் 0.333 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

மகொரொஷ்டிரொ ைொரிகள் 

2. எத்தைொல் 2.500 எம்.எஸ். டிரம்ஸ் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 
3. பிடிஎஸ்ஏ (PTSA) 0.110 எம்.எஸ். டிரம்ஸ் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 
4. கொல்சியம் குமைொழரட் 0.100 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 

5. எத்தில் விழைல் ஈதர் 0.225 ழபகள் கர்நொடகொ ைொரிகள் 
6. ஃசபரிக் குமைொழரடு 0.350 ழபகள் கர்நொடகொ ைொரிகள் 
7. மெொடியம் அசிமடட் 0.425 எம்.எஸ். டிரம்ஸ் கர்நொடகொ ைொரிகள் 
8. அசிட்டிக் அமிைம் 0.450 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

வோட்டர்மிலன் கீட்கடோன் : 2.5 டன்/மோதம் 

1. 2-பியூட்மடொன் 

 

13.150 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 

2. மெொடியம் கொர்பமைட் 7.000 ழபகள் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 
3. சபொட்டொசியம் 

அமயொழடடு 

0.570 எம்.எஸ். டிரம்ஸ் கர்நொடகொ ைொரிகள் 

4. டிக்மைொமரொ 

அசிட்மடொன் 

4.250 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 

5. 4-சமத்தில் மகடமகொல் 3.947 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 

6. மெொடியம் குமைொழரடு 8.750 ழபகள் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 
7. அசிட்மடொன் 0.875 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 

8. மெொடியம் 

திமயொெல்மபட் 

4.385 எம்.எஸ். டிரம்ஸ் கர்நொடகொ ைொரிகள் 

9. ஐமெொபிமரொபில் ஈதர் 0.395 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 

ஜோஸ்கமோனில்: 1.0 டன்/மோதம் 
1. 1-ஆக்மடன் 1.316 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 

2. பொரொ பொர்ம் 
ஆல்டிழஹடின் 

0.869 ழபகள் தமிழ்நொடு ைொரிகள் 

3. அசிட்டிக் அமிைம் 3.006 எம்.எஸ். டிரம்ஸ் கர்நொடகொ ைொரிகள் 
4. ெல்பூரிக் அமிைம் 0.209 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 

5. டி குமைொமரொ மீத்மதன் 4.426 பொலிஎத்திலின் 

மபரல்கள் 

கர்நொடகொ ைொரிகள் 

ஆதாைம் :  என்சி அதராதமட்டிக்ஸ் பிழரமவட் லிமிசடட் 

 

2.4 மனிேவளம் 

தற்மபொது உள்ை பணியொைர்களின் எண்ணிக்ழக 108 நபர்கள் ஆகும். உத்தேசிக்கப்படும் 

விரிவாக்க திட்டத்திற்கு கூடுேைாக 22 பணியாளர்கள் தெரடியாக பணியமர்ேபடுவர். இவற்றில் 

தமைாளர், நிர்வாக ஊழியர்கள், சூப்பர்லவசர்கள் மற்றும் தவலையாட்கள் அடங்குவர். 

2.5 தேலவயான மின்சாரம் மற்றும் எரிமபாருள் 

உத்மதசிக்கப்படும் விரிவொக்கத்திற்கு முன் மற்றும் பின் மதழவப்படும் மின்ெக்தி மற்றும் 

எரிசபொருட்கள் அட்டவளை 1.5 -இல் சகொடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 

 
 



= 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- க ோயம்புத்தூர் மோவட்டம், கமட்டுப்போளையம் வட்டம், 

சிக் தோசம்போளையம் கிரோமத்தில் அளமந்துள்ை என்சி அவைாவமட்டிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் 

நிறுேனத்தின் உத்வதசிக்கப்பட்ெ விரிோக்கம் 

டெயல்திட்ெச் சுருக்கம் 
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அட்ெேரை-1.5 

வதரேப்படும் மின்ெக்தி மற்றும் எரிடபாருட்கள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 தேலவயான ேண்ணீர்  

 

உத்மதசிக்கப்பட்ட விரிவொக்கத்திட்டத்தின் ஒரு முழற தண்ணீர் மதழவ நொள் ஒன்றிற்கு 39.65 

கி.லி மற்றும் திைெரி தண்ணீர் மதழவ நொள் ஒன்றிற்கு 35.44 கி.லி. ஆகும். சதொழிற்ெொழை 

பயன்பொட்டிற்கு   மதழவயொை நீர் அருகில் உள்ை பவொனி நதியிலிருந்து சபறப்படுகிறது. 

மமலும் பருவகொைங்களில் மழைநீர் மெமிப்பு திட்டம் மூைமொக சபறப்படுகிறது. 

பயன்பொட்டுக்கு தேலவப்படும் நீர் குறித்ே விபரங்கள் அட்ெேரை-1.6 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. பருவகொைங்களில் பசுழமப்மபொர்ழவக்கொை நீரின் பயன்பொடு 

தவிர்க்கப்படுகிறது. ஆழகயொல் பருவகொைங்களில் நீரின் பயன்பொடு 25.44 கி.லி ஆக 

குழறக்கப்படும்.  

 

அட்ெேரை- 1.6 

வதரேயான நீர் 
 

ே. 

எ

ண் 

உபவயாகம் 

வதரேயான அளவு  (கிவோ.லிட்ெர்/நாள்) 

விரிோக்க

த்திற்கு 

 முன் 

விரிோக்கத்திற்குப் 

பின் 
குறிப்பு 

வைட்சி 

 ோலம் 

பருவ 

 ோலம் 

1 செயல்பொடு 3.0 4.31 4.31 • ஒரு முழற தண்ணீர் மதழவ நொள் 

ஒன்றிற்கு 39.65 கி.லி ஆகும். 

சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் குளிர்ச்சி 

செயல்முழற மற்றும் நீர் 

உமிழ்விப்பொனிற்கு 

பயன்படுத்தப்படும். திைெரி தண்ணீர் 

மதழவ நொள் ஒன்றிற்கு 35.44 கி.லி. 

ஆகும். 

• பருவகொைங்களில் 

பசுழமப்மபொர்ழவக்கு நீர் 

பயன்படுத்தப்படமொட்டொது மொறொக 

மெகரிப்பு மழைநீர் 

பயன்படுத்தப்படும்.  

2 

இயந்திரங்களின் 

குளிர்ச்சி 

மசயல்முலற 

7.0 - - 

3 
டீமிைரழைமெஷன் 

ஆழை 

22.0 10.18 10.18 

4 
மறுகழிவு/குடுழவ 

கழிவுகள் 

2.0 4.95 4.95 

5 குடிநீர் 4.0 6.00 6.0 

6 பசுழமப்மபொர்ழவ 10.0 10.00 - 

டமாத்தம் 48.0     35.44 25.44 

ஆதாைம் :  என்சி அதராதமட்டிக்ஸ் பிழரமவட் லிமிசடட்  

 

3.0 சுற்றுச்சூழலின் தற்வபாரதய நிரேக் கண்காணிப்பு 

தம 1 முேல் ஜூலை 31, 2019 வலரயிைான காைத்தில் பல்தவறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளுக்கான 

அடிப்பலட சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் ெடத்ேப்பட்டன. ஆய்வு  பற்றிய விபரங்கள் கீதழ 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

விேைங்கள் 
விரிோக்கத்திற்கு  

முன் 

விரிோக்கத்திற்கு 

பின் 

மின்சாரத் தேலவ 

மபறப்படும் இடம் :  
ேமிழ்ொடு மின்சார வாரியம் 

500  KVA 500 KVA 

காப்பு வசதி 

டீசல் மஜனதரட்டர் 

டீசல் தேலவ 

1 X 125 KVA 2 X 250 KVA 
1 X 125 KVA, 2 X 250 KVA 

1X 60 KVA 

95 லி/மணி தெரம் 
 

105 லி/மணி தெரம் 
 

எரிவாயு 0.2 டன்/நொள் 0.79 டன்/நொள் 

மரக்கட்ழடகள் மற்றும் 

பண்ழண கழிவுகள் 2.0 டன்/நொள் 2.95 டன்/நொள் 

ஆதாைம் :  என்சி அதராதமட்டிக்ஸ் பிழரமவட் லிமிசடட் 



= 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- க ோயம்புத்தூர் மோவட்டம், கமட்டுப்போளையம் வட்டம், 

சிக் தோசம்போளையம் கிரோமத்தில் அளமந்துள்ை என்சி அவைாவமட்டிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் 

நிறுேனத்தின் உத்வதசிக்கப்பட்ெ விரிோக்கம் 

டெயல்திட்ெச் சுருக்கம் 
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3.1 வானிலை 

ஆய்வுக்குட்பட்ட காைத்தின் தபாது அதிக மற்றும் குலறந்ேபட்ச மவப்பநிலையானது 

முலறதய 39.4 °C  மற்றும் 21.1 °C  என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதிக மற்றும் குலறந்ேபட்ச 

காற்றின் ஈரப்பேம் முலறதய 100% மற்றும் 19% ஆக உள்ளது. ஆய்வுப்பகுதியில் வீசும் காற்றின் 

திலசகள் மேற்கு மேன்தமற்கு மற்றும் மேற்கு திலசகளாகும். வீசும் கொற்றின் மவகம் மணிக்கு 

3.6-5.7 மீட்டர்/விைொடி ஆகும். மழை சபொழிவு (மம முதல் ஜுழை வழர): 106.0 மி.மீ, 66.04 மி.மீ 

மற்றும் 6.35 மி.மீ  

 

3.2 சுற்றுப்புறக் காற்றின் ேரம் 

சுற்றுப்புறக் காற்றின் ேரத்லேக் கண்காணிக்க 8 இடங்களில் கண்காணிப்பு நிலையங்கள் 

அலமக்கப்பட்டன.  மிேக்கும் துகள் PM10 இன் அதிகபட்ச மற்றும் குலறந்ேபட்ச அளவுகள் 

முலறதய 73.0 µg/m
3   

மற்றும்  45.0 µg/m
3
 என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மிேக்கும் துகள் PM2.5  இன் 

அதிகபட்ச மற்றும் குலறந்ேபட்ச அளவுகள் 34.9 மற்றும் 15.4 µg/m
3 

என அறியப்பட்டுள்ளது. 

சல்ஃபர்- லட- ஆக்லசடின் அதிகபட்ச மற்றும் குலறந்ேபட்ச அளவுகள் 15.0 மற்றும் 5.20 µg/m
3  

ஆகும்.  லெட்ரஜன் ஆக்லசடின் அதிகபட்ச மற்றும் குலறந்ேபட்ச அளவுகள் 25.0 மற்றும் 6.80 

µg/m
3  

ஆக உள்ளது. கார்பன் தமானாக்லசடின் அதிகபட்ச மற்றும் குலறந்ேபட்ச அளவுகள் 317.0 

மற்றும் 206.0 µg/m
3  

ஆகும்.  

 

3.3 நீரின் ேரம் 

 

ஐந்து (5) தமற்ப்பரப்பு மற்றும் எட்டு (8) நிைத்ேடி நீர் மாதிரிகள், ஆய்வுப்பகுதியில் 

தசகரிக்கப்பட்டு, அவற்றின் ேரம் IS :10500-2012 பரிந்துலரகளின் படி ஆராயப்பட்டது.    

 நிேத்தடி நீரின் தைம் 

ஆய்வு முடிவுகளின் மூைம், ேண்ணீரின்  pH ஆனது 6.83-7.85 ஆக உள்ளது. கடினத்ேன்லம 19.9-

375.9 mg/l ஆக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மமாத்ே கலரயக்கூடிய திடப்மபாருட்களின் அளவு 53-

1471  mg/l என அறியப்பட்டுள்ளது. குமைொழரடின் அைவு 13.2-438.4 mg/l ஆக உள்ைது. 

ஃப்தளாலரடு மற்றும் லெட்தரட்டின் அளவுகள் முலறதய 0.2-0.9 மற்றும் 0.7-5.6 mg/l என 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  

  வமற்ப்பைப்பு நீரின் தைம்  

ஆய்வு முடிவுகளின் மூைம், ேண்ணீரின்  pH ஆனது 7.21-8.03 ஆக உள்ளமேன 

அறியப்பட்டுள்ளது. மமாத்ே கலரயக்கூடிய திடப்மபாருட்களின் அளவு 56-872 mg/l என 

அறியப்பட்டுள்ளது. குதளாலரடின் அளவு 15.8-278.2 mg/l ஆக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கை 

உமைொகங்கள், கண்டறியக்கூடிய அைவுகலுக்கு கீமை உள்ைது. 

3.4 மண்ணின் ேரம் 

ஆய்வுப்பகுதியில் 6 இடங்களில் மண் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டு, ஆய்வுகள் 

தமற்மகாள்ளப்பட்டன. மண்ணின் pH 6.5-7.1ஆக உள்ளமேன கண்டறியப்பட்டுள்ளது. சபொதி 

அடர்த்தியின் அைவுகள் 1.1-1.5 gm/cc ஆக உள்ைது.  

3.5 ஒலி அளவுகள் 

சுற்றுப்புறத்தின் ஒலி அளவுகலளக் கண்டறிய , ஆய்வுப்பகுதியில் 8 இடங்களில் கண்காணிப்பு 

லமயங்கள் நிறுவப்பட்டன. பகல் தெர ஒலி அளவுகள் முலறதய 37.9-58.0 dB(A) ஆக 

கண்டறியப்பட்டுள்ைது மற்றும் இரவு தெர ஒலி அளவுகள் முலறதய 30.5-53.8 dB(A) ஆக 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  

3.6 சூழலியல் ஆய்வுகள் 

மத்திய சுற்றுச்சூைல், வைம் மற்றும் கொைநிழை மொறுபொடு அழமச்ெகம், தமிழ்நொடு வைத்துழற 

பதிவுகளின்படி ஆழை இருப்பிடத்ழத சுற்றியுள்ை 10 கி.மீட்டர்  ஆரப்பகுதியில், பறழவகள் 



= 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- க ோயம்புத்தூர் மோவட்டம், கமட்டுப்போளையம் வட்டம், 

சிக் தோசம்போளையம் கிரோமத்தில் அளமந்துள்ை என்சி அவைாவமட்டிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் 

நிறுேனத்தின் உத்வதசிக்கப்பட்ெ விரிோக்கம் 

டெயல்திட்ெச் சுருக்கம் 
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ெரணொழையம் மற்றும் மதசியப் பூங்கொக்கள் எதுவும் கொணப்படவில்ழை. ஆழை 

இருப்பிடத்திலிருந்து 2.1 கி.மீட்டர் வடக்கு பகுதியில் நீைகிரி உயிரிமகொைக் கொப்பகம் 

சுற்றுச்சூைல் முக்கியத்துவம் வொய்ந்த இடமொக திகழ்கிறது. NBR பதிவின்கீழ் சூைல் உணர்திறன் 

மண்டைத்தில் அருகிவரும் மற்றும் அழிந்துவரும் தொவர வழககள் உள்ைை. இரண்டு தொவற 

வழககள் (ெந்தைமரம் & செஞ்ெந்தைம்) தவிற மீதமுள்ைழவ சூழல் உைர்திறன் பகுதிக்கு 

சவளிமய உள்ைை, மமலும் இப்பகுதியில் திட்ட ஆதரவொைருக்கு அதிகொர வரம்பும் எழதயும் 

நிர்வகிக்கும் உரிழமயும் இல்ழை. உத்மதசிக்கப்பட்ட விரிவொக்கம் தற்மபொதுள்ை ஆழையின் 

நிைப்பகுதியில் மமற்சகொள்ைப்படுகிறது. 1.35 சஹக்மடர் பரப்பைவு பசுழமப்மபொர்ழவ ஆழை 

வைொகத்தினுல் விரிவொக்கப்படும். எைமவ சுற்றுச்சூைல் மற்றும் பல்லுயிர் மீது எந்த தொக்கமும் 

இல்ழை. 

3.7 ெமூக சூைலியல் 

2011 ஆம் ஆண்டின் மக்கள் சதொழக கணக்சகடுப்பின் படி, ஆய்வுப்பகுதியின் சமொத்த மக்கள் 

சதொழக 2,56,306 ஆகும். இவற்றில் ஆண்கள் மற்றும் சபண்கள் முழறமய 50% ஆக உள்ைைர். 

ஆய்வுப்பகுதியின் ெரொெரி படிப்பறிவு விகிதம் 65.74% ஆகும். சதொழிைொைர்கள், 

குறுந்சதொழிைொைர்கள் மற்றும் சதொழிைொைர் அல்ைொமதொர் சமொத்த மக்கள் சதொழகயில் 

முழறமய 32.77%, 9.77%  மற்றும் 56.57% ஆக உள்ைைர்.  ஆய்வுப்பகுதியில் தொழ்த்தப்பட்ட 

மற்றும் பைங்குடியிை மக்கள் முழறமய 19% மற்றும் 2% ெதவிகிதம் உள்ைைர். இதன் மூைம், 

ஆய்வுப்பகுதியின் சமொத்த மக்கள் சதொழகயில் 21% மக்கள், ெமூகத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய 

நிழையில் உள்ைைர் எை அறியப்படுகிறது. 

3.8 நிைப்பயன்பொடு 

செயற்ழகக்மகொள் புழகப்பட பதிவுகளின் படி, கட்டிடங்கள் அடங்கிய பகுதி, சமொத்த ஆய்வு 

பரப்பில் 7.55% ஆக உள்ைது. நீர் நிழைகள் 6.76% இடத்ழதப் பிடித்துள்ைை. விவெொய நிைம் 

ஆய்வுப்பகுதியில் 49.29% ஆக உள்ைது. 13.63% பரப்பைவொைது தரிசு நிைமொக உள்ைது. 

2011 ஆம் ஆண்டின் மக்கள் சதொழக பதிவுகளின் படி, பொெை வெதி செய்யப்பட்ட நிைம் 2958.07 

சஹக்மடரொகவும், பொெை வெதி செயப்படொத நிைம் 2471.51 சஹக்மடரொகவும் உள்ைது. 

விவெொயம் செய்யத் தகுந்த தரிசு நிைம் 419.5 சஹக்மடரொக உள்ைது.  விவெொயம் செய்ய இயைொத 

நிைம் ஆய்வுப்பகுதியில் 902.75 சஹக்மடரொக உள்ைது.  

4.0 எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் வமோண்ரமத் திட்ெம் 

 

4.1 கட்டுமானக் காேம் 

 

ஆலை விரிவாக்கக்பணியில் குலறந்ே அளமவ கட்டுமான பணிகள் 

தமற்மகாள்ளப்படவுள்ளன. ஆலகயால் கட்டுமானத்தின் தபாது ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் 

ோக்கங்கள் குறுகிய காைமுலடயோகவும், ேற்காலிகமானோகவும் உள்ளது.  

 

மண்ணின் மீோன ோக்கம் 

 

உத்மதசிக்கப்பட்ட விரிவொக்கப்பணியின் தபாது ோவர வலககள், தமைடுக்கு மண் 

ஆகியவற்றிற்கு சிற்சிை பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது இருப்பினும், தமைடுக்கு மண் 

கட்டுமானத்தின் தபாது, ஆலையில் பசுலமப் தபார்லவ அலமக்கவும், பள்ளங்கலள 

தமடாக்கவும் பயன்படுத்ேப்படும்.   
 

கட்டுமானத்தின் தபாது ஏற்படும் சிை ோக்கங்கலளத் ேவிர்த்து,  ஆலைப் பகுதியில் தவறு சபரிய 

விலளவுகள் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. 

 

காற்றின் மீோன ோக்கம் 

 

ஆலைக் கட்டலமப்பின் தபாது ஏற்படும் உமிழ்வுகளின் முக்கிய காரணிகளாக இருப்பலவ 



= 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- க ோயம்புத்தூர் மோவட்டம், கமட்டுப்போளையம் வட்டம், 

சிக் தோசம்போளையம் கிரோமத்தில் அளமந்துள்ை என்சி அவைாவமட்டிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் 

நிறுேனத்தின் உத்வதசிக்கப்பட்ெ விரிோக்கம் 

டெயல்திட்ெச் சுருக்கம் 
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இயந்திரங்களின் இயக்கம், மற்றும் கட்டுமானப் பணிகளின் தபாது ஏற்படும் தூசு.  இந்த 

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

இருப்பினும் இத்ோக்கமானது குறுகிய காைமுலடயோகவும் ஆலை எல்லைக்கு உட்பட்தட 

இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

சூழலியல் மீோன ோக்கம் 

 

ஆலைப்பகுதியில் விரிவாக்க கட்டுமானப் பணிகலள தமற்மகாள்ள குறுகிய நிைத்திலன 

ஆயத்ேமாக்க தவண்டியுள்ளது..  மண்ைரிப்லபத் ேடுக்க ேண்ணீர் மேளித்ேல், ேளம் அலமத்ேல் 

ஆகிய வழிமுலறகள் பின்பற்றப்படும். ஆகதவ நிைச்சூழலியல் மீது யாமோரு அபொயகரமான 

ோக்கமும் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை.  

 

 சமூக மபாருளாோரத்தின் மீோன ோக்கம் 
 

பல்தவறு திறன் மிகுந்ே மோழிைாளர்கள் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்லகயில் தேலவப்படுவார்கள். 

இேன் மூைம் தெரடி மற்றும் மலறமுக தவலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும், அழவ உள்ளூர் 

மக்களுக்கு தகுதியின் அடிப்பழடயில் முன்னுரிழம வழங்கப்படும் மற்றும் மக்களின் 

மபாருளாோர நிலை உயர வழி வகுக்கும். 

 

4.2 டெயல்பாட்டுக் காேம்  

 

மண்ணின் மீோன ோக்கம் 
 

உத்தேசிக்கப்படும் ஆலை விரிவாக்கத்தினால் மண்ணின் மீது ஏற்படும் ோக்கமானது 

கட்டுமானப் பருவத்திற்கு உரியோக இருக்கும். இத்ோக்கங்கள் ஆலை மசயல்பாட்டின் தபாது 

முற்றிலும் நீங்கிவிடும். ஆலை மசயல்பாட்டின் தபாது தமைடுக்கு மண்ணின் மீோன ோக்கம் 

ஆலை எல்லைக்கு உட்பட்தட இருக்கும் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

 

காற்றின் மீோன ோக்கம் 

 

ஆலையிலிருந்து மவளிப்படும் உமிழ்வுகலளக் மகாண்டு காற்றின் மீோன ோக்கம் 

ஆராயப்பட்டுள்ைது. ஆலை விரிவாக்கத்தினால் மிேக்கும் துகள், சல்ஃபர்- லட- ஆக்லசடு மற்றும் 

லெட்ரஜன்- லட- ஆக்லசடு ஆகியன முக்கிய காற்று மாசுக்காரணிகளாக மவளிப்படும். 

மவளிதயறும் உமிழ்வுகளின் அதிகபட்ச ேலரமட்ட அளவுகள் அட்ெேரை- 1.7 இல் 

ேரப்பட்டுள்ளது.  

அட்ெேரை-1.7 

டெறிவுகளின் அதிகபட்ெ தரைமட்ெ அளவுகள் 

 

மாசுக் 

காைணி 

டெறிவு (µg/m
3
) 

காற்று தை 

அளவுகள் 
 தற்வபாதய  

அளவு 

கூடுதல்முரற 

அளவு  

இறுதி 

அளவு  

PM10 73.0 5.65 78.65 100 
SO2 15.0 3.60 18.60 80 
NOx 25.0 5.65 30.65 80 

 

தமற்கண்ட முடிவுகள் மூைம், மிேக்கும் துகள்கள், சல்ஃபர்- லட- ஆக்லசடு மற்றும் லெட்ரஜன்- 

லட- ஆக்லசடின் குறுகிய காை 24 மணி தெர ேலரமட்ட மசறிவுகளின் அளவுகள் முலறதய 78.65 

18.60 மற்றும் 30.65   µg/m
3
. இந்ே அளவுகள் 0.5 கி.மீ., தூரத்தில் வடக்கு வடகிழக்கு திலசயில் 

காைப்படும்.. 

 

 நீரின் மீோன ோக்கம் 

 

உத்மதசிக்கப்பட்ட விரிவொக்கத்திட்டத்தின் ஒரு முழற தண்ணீர் மதழவ நொசைொன்றிற்கு 39.65 



= 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- க ோயம்புத்தூர் மோவட்டம், கமட்டுப்போளையம் வட்டம், 

சிக் தோசம்போளையம் கிரோமத்தில் அளமந்துள்ை என்சி அவைாவமட்டிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் 

நிறுேனத்தின் உத்வதசிக்கப்பட்ெ விரிோக்கம் 

டெயல்திட்ெச் சுருக்கம் 
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கி.லி மற்றும் திைெரி தண்ணீர் மதழவ நொசைொன்றிற்கு 35.44 கி.லி. ஆகும். சதொழிற்ெொழை 

பயன்பொட்டிற்கு   மதழவயொை நீர் அருகில் உள்ை பவொனி நதியிலிருந்து சபறப்படுகிறது. சிறந்ே 

மலழநீர் தசகரிப்பு திட்டங்களின் மூைம் பருவகாைங்களில் பசுலமப்தபார்லவக்கான நீர் 

பயன்பாடு ேவிர்க்கப்படுகிறது. ஆலகயால் பருவகாைங்களில் நீரின் பயன்பாடு 25.44 கி.லி ஆக 

குலறக்கப்படும். உத்தேசிக்கப்பட்ட விரிவாக்கதில் இயற்ழக கரிம நறுமைசபொருள்களின் 

உற்பத்தியில் இருந்து மவளிதயறும் 4.08 கிதைா லிட்டர் கழிவுநீர் உத்தேசிக்கப்படும் எஸ்.பி.டி 

மோழில்நுட்ப முலறயில் சுத்திகரிப்பு மசய்யப்படும். சகொதிகைனிலிருந்து சவளிமயறும் நீரொவி 

நீர் (8.18 கி.லி), மறுகழிவு நீர் (4.0 கி.லி) மற்றும் எஸ்.பி.டி சதொழில்நுட்ப முழறயில் 

சுத்திகரிக்கப்படும் நீர் (3.84 கி.லி) பசுழமப்மபொர்ழவக்கு பயன்படுத்தப்படும்.      

 

இேர மசயல்பாடுகளில் இருந்து மவளிதயறும் கழிவுநீர் பல் விலளவு ஆவியாக்கி (MEE) வழிதய 

மசலுத்ேப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்படும். அவ்வாறு சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் குளிர்ச்சி செயல்முழற 

மற்றும் நீர் உமிழ்விப்பொனிற்கு பயன்படுத்தப்படும். பல் விலளவு ஆவியாக்கியில் (MEE) இருந்து 

மவளிதயறும் 6.26 கிதைா லிட்டர் கழிவுநீர் சூரிய உைர்விப்பானில் சுத்திகரிப்பு மசய்யப்படும். 

4.80 கிதைா லிட்டர் சுகொதொர கழிவுநீர், தற்மபொதுள்ை கழிவுநீர் மெகரிப்பு சதொட்டி மற்றும் 

டிஸ்சபர்ைன் ட்சரன்ச் அழமப்பில் சுத்திகரிக்கப்படும். 

 

திடக் கழிவினால் ஏற்படும் ோக்கம் 

 

திடக்கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் அேன் தமைாண்லம முலறகள் அட்ெேரை- 1.8 இல் 

ேரப்பட்டுள்ளது 

அட்ெேரை- 1.8 

திெக் கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் வமோண்ரம 

 

ே. 

எண் 
திெக் கழிவு 

அளவுகள் 

(ென்/ேருெத்திற்கு) 
வமோண்ரமத் 

திட்ெம் 
விரிோக்க

த்திற்கு 

முன் 

விரிோக்க  

த்திற்கு  

பின் 

இேர திடக் கழிவுகள் 

1 
ஃப்தைாரல்/ ஸ்லபஸ் 

கழிவு 
73.8 79.13 

விவசாய நிைங்களில் உரமாக 

பயன்படுத்ேப்படுகிறது 

2 மமழுகு  0.085 0.107 
உள்ளூர் விநிதயாகஸ்ேருக்கு 

விற்கப்படுகிறது 

3 எரிக்கட்லட சாம்பல் 4.65 4.452 
விவசாய நிைங்களில் உரமாக 

பயன்படுத்ேப்படுகிறது 

அபாயகரமான கழிவுகள் 

1 

பல்தவறு 

மசயல்முலறயில் 

இருந்து வடிகட்டிய 

துகள்கள் 

4.8 15.68 

பொலிஎத்திலின் ழபகளிள்/மபரல்களில் 

மெகரிக்கப்பட்டு 

கும்மிடிப்பூண்டியிலுள்ை திடக்கழிவு 

சுத்திகரிப்பு மற்றும் சவளிமயற்றுதல் 

கிடங்கிற்கு அனுப்பப்படுகிறது. 

2 

கழிவுநீர் 

சுத்திகொரிப்பு 

நிழையத்திலிருந்து 

சவளிமயறும் கழிவு 

7.75 53.35 

3 ஆயில் கழிவு 0.25 0.80 

தற்கொலிக பொலிஎத்திலின் டிரம்களில் 

மெகரிக்கப்பட்டு 

கும்மிடிப்பூண்டியிலுள்ை திடக்கழிவு 

சுத்திகரிப்பு மற்றும் சவளிமயற்றுதல் 

கிடங்கிற்கு அனுப்பப்படுகிறது. 

ஆதாைம் :  என்சி அதராதமட்டிக்ஸ் பிழரமவட் லிமிசடட் 

 

 

 

 



= 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- க ோயம்புத்தூர் மோவட்டம், கமட்டுப்போளையம் வட்டம், 

சிக் தோசம்போளையம் கிரோமத்தில் அளமந்துள்ை என்சி அவைாவமட்டிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் 

நிறுேனத்தின் உத்வதசிக்கப்பட்ெ விரிோக்கம் 

டெயல்திட்ெச் சுருக்கம் 
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சூழலியல் மீோன ோக்கம் 

 

நிைச் சூழலியல் மீோன ோக்கம் 

நிைச் சூழலியல் மீோன ோக்கமானது மிேக்கும் துகள், சல்ஃபர்- லட- ஆக்லசடு மற்றும் 

லெட்ரஜன் ஆக்லசடு ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகளால் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. உத்மதசிக்கப்பட்ட 

விரிவொக்கதில் செயற்ழக/இயற்ழக கரிம நறுமணசபொருள்களின் உற்பத்தி ஆலையில் 

அலமக்கப்பட்ட புலகதபாக்கியிலிருந்து மிதக்கும் துகள், ெல்ஃபர்- ழட- ஆக்ழெடு மற்றும் 

ழநட்ரஜன் ஆக்ழெடு வாயுக்கள் காற்று மாசுக் காரணியாக மவளிப்படும். இேனால் ஏற்படும் 

ோக்கத்திலன அறிய காற்று டிஸ்மபர்சன் மாடலிங் பயன்படுத்ேப்பட்டது.  மாடலிங் முடிவுகள் 

மூைம், மாசுபாட்டின் அளவு, 2009 ஆம் ஆண்டின் தேசிய காற்று ேரக் கட்டுப்பாட்டு 

அளவுகளுக்கு மிகாமல் உள்ளது என அறியப்படுகிறது. 

 

 நீர் சூழலியல் மீோன ோக்கம் 
 

உத்தேசிக்கபட்ட விரிவாக்கதிட்டமானது, பூஜ்ய மவளிதயற்ற (Zero Liquid Discharge) முலறயில் 

மசயல்படுமாறு உருவாக்கப்படுவோல், நீர் சூழலியலுக்கு எந்ே ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாது என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

 ஒலி அளவுகளின் மீோன ோக்கம் 

 

ஆழையின் முக்கிய இழரச்ெல் ஏற்படுத்தும் கொரணிகள், குளிரூட்டி, மகாதிகைன், மேர்தமாதபக், 

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம், மின் ஆக்கி, மபாருள் ஏற்றுேல் மற்றும் இறக்கும் பகுதிகள் 

ஆகும். இந்த இயந்திரங்களுக்கு அருமக ஏற்படும் ஒலி அைவொைது 48-50 dB(A) என்ற அைவில் 

இருக்கும். ஒலி அழைப் பரவல் (Sound wave propogation) மபொன்ற கணித மொடலிங் 

சமன்சபொருழைக் சகொண்டு, உத்மதசிக்கப்பட்ட விரிவொக்க ஆழையின் ஒலிச் சிதறல் அைவுகள் 

கணக்கிடப்பட்டை.  இதன் மூைம் விரிவொக்கத்திட்ட செயல்பொட்டின் மபொது ஏற்படும் ஒலி 

அைவொைது 48-50 dB(A) என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இந்த அைவொைது, மத்திய மொசு 

கட்டுப்பொட்டு வொரியம் பரிந்துழரத்த ஒலி அைவுகளுக்குள்மை உள்ைது. 

 

மபாது சுகாோரம் மீோன ோக்கம் 

 

ஆலை இயக்கத்தின் தபாது மவளிதயறும் கழிவு மபாருட்கள் (புலகப்தபாக்கி உமிழ்வுகள், 

கழிவுநீர் மற்றும் திடக்கழிவுகள்)  மபாது சுகாோரத்தின் மீது சிறிது ோக்கத்லே ஏற்படுத்துவோக 

உள்ளது. எனினும் மவளிதயறும் கழிவுகளால் ஏற்படும் ோக்கமானது, குலறவாகதவ இருக்கும் 

எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

5.0 சுற்றுச்சூழல் வமோண்ரமத் திட்ெம் 

 

 கட்டுமானக் காைம் 

 

5.1 நிைச் சுற்றுச்சூழல் தமைாண்லம 

 

உத்தேசிக்கப்படும் விரிவாக்கத்திட்டத்தில் தோண்டப்படும் மண், முலறயாக தசமிக்கப்பட்டு 

சரிவுகலள ஸ்திரப்படுத்திட பயன்படுத்ேப்படும். ஆலைக்கட்டுமாைத்தின் தபாது எடுக்கப்படும் 

தமைடுக்கு மண், மரம் வளர்க்க உபதயாகப்படுத்ேப்படும்.  
 

5.2 காற்றுத்ேர தமைாண்லம 

 

உத்தேசிக்கப்பட்ட விரிவாக்க மசயற்லக/இயற்லக கரிம ெறுமை மபாருள்களின் உற்பத்தியில் 

ஆலை கட்டுமாைம், ேள அலமப்பு மற்றும் வாகனப் தபாக்குவரத்து ஆகிய 

ெடவடிக்லககளினால் மிேக்கும் துகள்கள் மற்றும் லெட்ரஜன்- லட- ஆக்லசடு ஆகியவற்றின் 

மசறிவுகள் அதிகரித்துக் காைப்படும். இேலனத் ேடுக்க முன்மமாழியப்படும் ேடுப்பு முலறகள்:  



= 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- க ோயம்புத்தூர் மோவட்டம், கமட்டுப்போளையம் வட்டம், 

சிக் தோசம்போளையம் கிரோமத்தில் அளமந்துள்ை என்சி அவைாவமட்டிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் 

நிறுேனத்தின் உத்வதசிக்கப்பட்ெ விரிோக்கம் 

டெயல்திட்ெச் சுருக்கம் 
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• கட்டுமானத் ேளத்தில் ேண்ணீர் மேளித்ேல்; 

• முக்கிய சாலைகளுக்கு ோர் பூசுேல்;  

• வாகனகங்கள் மற்றும் கட்டுமான இயந்திரங்கலள முலறயாக பராமரித்ேல்; மற்றும் 

• மரம் ெடுேல் 
 

5.3 ேண்ணீர் ேர தமைாண்லம 
 

அதிக மலழமபாழிவின் தபாது ஏற்படும் மண்ைரிப்பினால், ேண்ணீரில் அதிகளவில் மிேக்கும் 

திடப்மபாருள்கள் காைப்படும். வாகனம் மற்றும் கட்டுமான இயந்திர பராமரிப்பு 

பகுதியிலிருந்து மவளிதயறும் கழிவு நீரில் எண்மைய் மற்றும் கிரீஸின் அளவு மிகுந்து 

காைப்படும். பணியாளர் ேங்கும் பகுதியிலிருந்து மவளிதயறும் கழிவு நீரில் , உயிரி ஆக்சிஜன் 

தேலவ (BOD) அதிகமாக இருக்கும். இவற்லற லகயாள கீழ்கொணும் ெடவடிக்லககள் 

எடுக்கப்படும்: 
 

• வழிந்தோடும் மலழ நீரில் திடப் மபாருளின் அளலவக் குலறக்க மசடிமமன்ட்தடஷன் 

மோட்டி (Sedimentation tank) அலமத்ேல்; 

• வாகன பராமரிப்பு பகுதியில் எண்மைய் மற்றும் கிரீஸ் ேடுப்பு அலமப்புகலள 

அலமத்ேல்;மற்றும் 

• கழிவு நீலர பசுலமப் தபார்லவ அலமக்க பயன்படுத்துேல். 
 

5.4 ஒலி மாசு தமைாண்லம 

 

கட்டுமான இயந்திரங்கள் பயன்பாடு மற்றும் வாகனப் தபாக்குவரத்தினால் ஒலி மாசு அதிகரிக்க 

வாய்ப்புள்ளது. இேலனத் ேடுக்க கீழ்கொணும் ெடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும்: 
 

• ஒலி ஏற்படுத்திடும் பம்பு மற்றும் கம்ப்ரசருக்கு ஒலி ேடுப்பு அலமப்புகலள 

ஏற்படுத்துேல்; 

• வாகனங்கள் மற்றும் கட்டுமான இயந்திரங்கலள முலறயாக பராமரித்ேல்; 

• ஒலி மாலச ேடுக்க ஆலை எல்லைலயச் சுற்றி மரம் ெடுேல்; மற்றும் 

• பணியாளர்களுக்கு  காது பாதுகாப்பு சாேனங்கலள வழங்குேல்.  
 

5.5 சூழலியல் தமைாண்லம 
 

ஆலை அலமத்திடத் தேலவயான நிைம் திட்ட ஆேரவாளர் வசம் இருப்போல், மரங்கலள 

மவட்ட தவண்டிய அவசியம் ஏற்படாது. ஆகதவ, சூழலியல் மீது எவ்விே பாதிப்பும் ஏற்பட 

வாய்ப்பில்லை.  தமலும், பசுலமப் தபார்லவ உருவாக்கத்தின் மூைம் சூழலியல் மீது தெர்மலற 

விலளவுகதள ஏற்படும்.  
 

 மசயல்பாட்டுக் காைம் 
 

5.6 காற்று மாசு தமைாண்லம 

 

மசயற்லக/இயற்லக கரிம ெறுமைமபாருள்களின் உற்பத்தி ஆலையிலிருந்து மவளிதயறும் 

உமிழ்வுகள், மிேக்கும் துகள்கள் , சல்ஃபர்- லட- ஆக்லசடு மற்றும் லெட்ரஜன் ஆக்லசடுகளின் 

அளவுகள் அதிகரிக்கக் காரைமாகும். இவற்லறத் ேடுக்க பின்பற்றப்படும் வழிமுலறகள்:  
 

• உற்பத்திப்மபாருள் தசமிப்பு கிடங்கு முக்கிய மொசுபொடு ஏற்படுத்தும் பகுதியொகும்.  

• சிறந்த முழறயில் ஆழை சுகொதொர பரொமரிப்பு மூைம் தப்பிமயொடும் உமிழ்வுகழை 

கட்டுப்படுத்த இயலும். ெொழை மற்றும் தைங்கழை சிறந்த முழறயில் பரொமரிபதன் மூைம் 

தப்பிமயொடும் உமிழ்வுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும்.  

• ைொரிகள் மற்றும் வொகைங்கழை சிறந்த முழறயில் பரொமரித்து வொகை கொற்று மொசுபொடு 

கட்டுப்படுத்தப்படும்.  



= 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- க ோயம்புத்தூர் மோவட்டம், கமட்டுப்போளையம் வட்டம், 

சிக் தோசம்போளையம் கிரோமத்தில் அளமந்துள்ை என்சி அவைாவமட்டிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் 

நிறுேனத்தின் உத்வதசிக்கப்பட்ெ விரிோக்கம் 

டெயல்திட்ெச் சுருக்கம் 
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5.7 நீர் மாசு தமைாண்லம 
 

• கழிவுநீர் மறுசுழற்சி / மறு உபதயாகம் மசய்வேற்கு முன் முலறயாக சுத்திகரிக்கப்படும். 

• சுத்ேம் மசய்யப்பட்ட கழிவுநீர், ஆலை மசயல்முலறக்கு பயன்படுத்ேப்படும்.  

• கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்டு பசுழம மபொர்ழவ மற்றும் ஆழை செயல்முழறக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் 

• கழிவுகள் மெமிப்பு பகுதியில் உட்பூச்சுகள் பூெப்பட்டு நிைத்தடி நீர் மொசுபொடு 

தவிர்க்கப்படும்.  

• வழிந்தோடி வரும் மலழநீர், மலழநீர் தசகரிப்பு உதபாதயாகம் அலமப்பில் 

தசமிக்கப்பட்டு அழவ ஆழையின் செயல்முழறக்கு பயன்படுத்தப்படும் .  

• தபாதுமான மலழநீர் தசகரிப்பு கட்டலமப்புகள் உருவாக்கப்படும்.   
 

5.8   ஒலி மாசு தமைாண்லம 
 

ஆலை மசயல்பாட்டின் தபாது, குளிரூட்டி, சகொதிகைன், சதர்மமொமபக், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு 

நிழையம், மின் ஆக்கி, சபொருள் ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்கும் பகுதிகள் ஆகியழவ அதிக ஒலி மாசு 

ஏற்படுத்தும் பகுதிகைொகும். அதிக இலரச்சலைக் குலறக்க உத்தேசிக்கப்படும் வழிமுலறகள்: 
 

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

தபான்ற பாதுகாப்புக் கருவிகலள வழங்குேல். 

• அதிக இலரச்சல் ஏற்படுத்தும் பகுதிகளில் ஒலி ேடுப்பு அலமப்புகலள அலமத்ேல்; 

• அடர்த்தியான பசுலமப் தபார்லவ உருவாக்குேல்; 
 

5.9 திடக் கழிவு தமைாண்லம 
 

• உத்மதசிக்கப்பட்ட விரிவொக்க உற்பத்தியில் 79.13 டன்/மொதம் என்கின்ற அைவில் 

ஃப்தபாரல்/ஸ்லபஸ் கழிவு சவளிமயற்றப்படும். அவ்வொறு சவளிமயறும் கழிவு 

விவெொய நிைங்களில் உரமொக பயன்படுத்தப்படுகிறது; 

• 0.107 டன்/மொதம் என்கின்ற அைவில் சவளிமயறும் சமழுகு கழிவு உள்ளூர் 

விநிமயொகஸ்தருக்கு விற்க்கப்படுகிறது; 

• உத்தேசிக்கப்பட்ட விரிவாக்க உற்பத்தியில் 4.452 டன்/மொதம் என்கின்ற அைவில் 

மரக்கட்ழட ெொம்பல் சவளிமயற்றப்படும். அவ்வொறு சவளிமயறும் கழிவு விவெொய 

நிைங்களில் உரமொக பயன்படுத்தப்படும்; 

• பல்மவறு செயல்முழறகளில் இருந்து சவளிமயறும் வடிகட்டிய துகள்கள் 15.68 

டன்/மொதம், பாலிஎத்திலின் லபகளில்/மபரல்களில் தசகரிக்கப்பட்டு 

கும்மிடிப்பூண்டியிலுள்ள திடக்கழிவு சுத்திகரிப்பு மற்றும் மவளிதயற்றுேல் கிடங்கிற்கு 

அனுப்பப்படுகிறது; 

• கழிவுநீர் சுத்திகாரிப்பு நிலையத்திலிருந்து மவளிதயறும் கழிவு 53.35 டன்/மொதம், 

லபகளில்/தபரல்களில் தசகரிக்கப்பட்டு கும்மிடிப்பூண்டியிலுள்ள திடக்கழிவு 

சுத்திகரிப்பு மற்றும் மவளிதயற்றுேல் கிடங்கிற்கு அனுப்பப்படுகிறது; 

• ஆயில் கழிவு 0.80 டன்/மொதம், ேற்காலிக பாலிஎத்திலின் டிரம்களில் தசகரிக்கப்பட்டு 

கும்மிடிப்பூண்டியிலுள்ள திடக்கழிவு சுத்திகரிப்பு மற்றும் மவளிதயற்றுேல் கிடங்கிற்கு 

அனுப்பப்படும். 
 

6.0 வபாக்குேைத்து ஆய்வு 
 

உத்தேசிக்கப்படும் நிறுவனம் சவள்ளிபொழையம்-சிறுமுழக ெொழைக்கு அருகொழமயில் 

அலமந்துள்ளது. மபாதுவாக வாகனங்கள் இருசக்கர வாகனங்கள், ஆட்தடா, கார், தபருந்து 

மற்றும் கனரக வாகனங்கள் என வலகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன. மோழிற்சாலைக்குத் தேலவயான 

மூைப்மபாருள்கலள இறக்குமதி மசய்யவும், உற்பத்தி மசய்யப்பட்ட மபாருட்கலள ஏற்றுமதி 



= 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- க ோயம்புத்தூர் மோவட்டம், கமட்டுப்போளையம் வட்டம், 

சிக் தோசம்போளையம் கிரோமத்தில் அளமந்துள்ை என்சி அவைாவமட்டிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் 

நிறுேனத்தின் உத்வதசிக்கப்பட்ெ விரிோக்கம் 

டெயல்திட்ெச் சுருக்கம் 
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மசய்யவும் வாகனங்கள் குலறந்ே அளவில் சாலைகள் பயன்படுத்ேப்படுகின்றன. ேற்தபாது 

உள்ள மவள்ளிபாலளயம்-சிறுமுலக சாலை தபாக்குவரத்து அளவு 117 PCU ஆக உள்ைது.  

உத்மதசிக்கப்பட்ட பின் மபொக்குவரத்து 120 PCU (117+3=120 PCU) ஆகும்.  

 

 மோழிற்சாலைக்குத் தேலவயான மூைப்மபாருள்கலள இறக்குமதி மசய்யவும், உற்பத்தி 

மசய்யப்பட்ட மபாருட்கலள ஏற்றுமதி மசய்யவும் கனரகவாகனங்கள் தேலவ 

அத்தியாவசமொகிறது. ஆலகயால் முன்மமாழியப்பட்ட ெவீனலமயமாக்கைால் கனரக 

வாகனங்களின் எண்ணிக்லகயில் ஒரு சிறிய மாற்றத்லே ஏற்ப்படுத்துவோக இருக்கும் மற்றும் 

இவற்றால் ஏற்படும் விலளவு குலறவாக காைப்படும். வாகனங்களில் உள்ள இயந்திரங்களில் 

எரிமபாருள்  எரிந்து சல்ஃபர் ழட ஆக்லஸடு, லெட்ரஸ் ஆகலஸடு மற்றும் துகள் உமிழ்வுகலள 

மவளிதயற்றுகின்றன. இவ்வாறு மவளிதயறும் மாசுக்கள், சிறந்ே தமைாண்லம திட்டத்தின் 

மூைம் கட்டுப்படுத்ேப்படும். 
 

• தபாக்குவரத்திற்க்கு உபதயாகிக்கப்படும் வாகனங்களின் இயந்திரங்கழை 

மாற்றியலமப்பேன் மூைம் மவளிதயறும் மாசுக்களின் அளவு குலறக்கப்படும். 

• குலறந்ே சல்ஃபர் மற்றும் அதிதவக திறன் மகாண்ட டீசல் பயன்படுத்ேப்படும். 

• குறிப்பிட்ட காை இலடமவளியில் வாகனங்களின் மாசு பரிதசாேலன மசய்து பராமரிப்பு 

தமற்க்மகாள்ளப்படும். 
 

7.0 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு த் திட்ெம் 
 

உத்தேசிக்கப்பட்ட விரிவொக்க திட்டத்தில் நிறுவப்படும் மாசுத் ேடுப்பு கருவிகள் மற்றும் 

வழிமுலறகளின் மசயல்பாட்டிலனக் கண்காணிக்க சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

அவசியமாகிறது. சுற்றுச்சூழல் காரணிகளின் மாதிரிகள் தசகரிப்பு மற்றும் ஆய்வுகள், மத்திய 

மற்றும் மாநிை மாசு கட்டுப்பாடு வாரியங்களின் பரிந்துலரகளின் படி தமற்மகாள்ளப்படும். 

காற்று, ஒலி, தமற்பரப்பு மற்றும் நிைத்ேடி நீர் மாதிரிகள் மற்றும் அலவ தசகரிக்கப்படும் 

இடங்கள்  மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் பரிந்துலரகளின் படி ெலடமபறும்.   
 

7.1 சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு ஒதுக்கப்படும் மோலக 
 

திட்டத்தின் மமாத்ே மதிப்பீடு ரூ. 8 மகொடி ஆகும். இதில் 20% சேவிகிேத் மோலகலய, அோவது 

ரூ. 1.6 மகொடி, மாசுக் கட்டுப்பாடு, பசுலமப் தபார்லவ விரிவொக்கம், மலழநீர் தசகரிப்பு மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு அலமப்புகள் ஏற்படுத்திட பயன்படுத்ேப்படும். தமலும் விபரங்கள் 

அட்ெேரை-1.9 இல் ேரப்பட்டுள்ளது. 
 

அட்ெேரை-1.9 

சுற்றுச்சூழல் போது ோப்பிற்கு ஒதுக் ப்படும் டதோள  

வ. 

எண் 
விபரம் 

மூலத  டசலவு 

(ரூ. லட்சங் ளில்) 

டதோடர் டசலவு 

(ரூ. லட்சங் ளில்) 

1 கொற்று மொசுத் தடுப்பு அழமப்புகள் 25.0 5.0 

2 தண்ணீர் மொசுத் தடுப்பு அழமப்புகள் 95.0 30.0 

3 சுற்றுச்சூைல் கண்கொணிப்பு 10.0 7.0 

4 
பசுழமப் மபொர்ழவ, மழைநீர் மெகரிப்பு 

மற்றும் இதர அழமப்புகள் 

30.0 5.0 

டமோத்தம் 160.0 47.0 

 

பசுலமப் தபார்லவ உருவாக்கம் 
 

ஆலைப்பகுதியில் 0.950 மெக்தடர் பரப்பளவில் (25.13%) பசுலமப் தபார்லவ அலமப்பு 

ஏற்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. மமலும் 1.35 சஹக்மடர் பரப்பைவில் (35.7%) பசுழமப்மபொர்ழவ 

விரிவொக்கம் செய்யப்படும்.  மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் பரிந்துலரயான ஆலைப் 

பரப்பில் 33% பசுலமப் தபார்லவ பகுதி உறுதி மசய்யப்படும். மமலும் விரிவொக்கதிலும் சிறந்ே 

முலறயில் பசுலமப் தபார்லவ பரொமரிக்கப்படும். 



= 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- க ோயம்புத்தூர் மோவட்டம், கமட்டுப்போளையம் வட்டம், 

சிக் தோசம்போளையம் கிரோமத்தில் அளமந்துள்ை என்சி அவைாவமட்டிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் 

நிறுேனத்தின் உத்வதசிக்கப்பட்ெ விரிோக்கம் 

டெயல்திட்ெச் சுருக்கம் 
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8.0 கபரிடர் கமலோண்ளமத் திட்டம் 
 

உத்மதசிக்கப்பட்ட விரிவொக்க மசயற்லக/இயற்லக கரிம ெறுமணமபாருள்களின் உற்பத்தி 

ஆழை இருப்பிடம் மற்றும் அதழைச் சுற்றியுள்ை பகுதிகளில் ஏற்படும் அவெர நிழைகளின் 

அபொயகரமொை விழைவுகழை ெமொளிக்க மபரிடர் மமைொண்ழமத் திட்டம் 

உருவொக்கப்பட்டுள்ைது. இத்திட்டதின் முக்கிய குறிக்மகொைொைது, உத்மதசிக்கப்பட்ட 

விரிவொக்க திட்டம் மற்றும் சவளிப்புற மெழவகழைக் சகொண்டு, கீழ்கண்டவற்ழற அழடவது: 
 

• விபத்தில் சிக்கியவர்களின் மீட்பு மற்றும் அவர்களுக்கு மருத்துவ உதவிகழை 

வைங்குதல்; 

• பொதிக்கப்படொதவர்கழைப் பொதுகொத்தல்; 

• சுற்றுச்சூைல் மற்றும் பிற செொத்துகளுக்குச் மெதம் ஏற்படுவழதக் குழறத்தல்; 

• விபத்திழை ஆரம்பத்திமைமய தடுத்து அதழை கட்டுப்பொட்டுக்குள் சகொண்டு வருதல்; 

• இறந்தவர்கழை அழடயொைப்படுத்துதல்; 

• இறந்தவர்களின் உறவிைர்களுக்கு மதழவயொை உதவிகழை வைங்குதல்; 

• ஊடகங்களுக்கு முழறயொை தகவல்கழை வைங்குதல்; 

• பொதிக்கப்பட்ட இடத்திழை முழறயொக மறுசீரழமத்தல்; 

• விபத்து ஏற்பட கொரணமொைவற்ழற ஆரொய, மவண்டிய வெதிகள் மற்றும் 

உபகரணங்கழை வைங்க நடவடிக்ழக மமற்சகொள்ளுதல்; 
 

8.1 டதோழில்சோர் போது ோப்பு மற்றும் சு ோதோர வழிமுளை ள் 
 

கட்டுமொைம் மற்றும் செயல்பொடு ஆகிய இரு கொைகட்டங்களிலும், சதொழில்ெொர் பொதுகொப்பு 

மற்றும் சுகொதொரம் முக்கியத்துவம் சபறுகிறது. 
 

கட்டுமொைக் கொைம் 
 

கட்டுமொைத்தின் மபொது ஏற்படும் விபத்துகள் மற்றும் இழரச்ெல் ஆகியை சதொழில்ெொர் 

சுகொதொரப் பிரச்ெழைகழை உருவொக்கும். இதழைத் தடுக்க முழறயொை பொதுகொப்பு 

உபகரணங்கள் பணியொைர்களுக்கு வைங்கப்படும். மமலும், விபத்துகழை  தடுக்க 

இயந்திரங்கள் மிகக் கவைமொக ழகயொைப்படும். 
 

செயல்பொட்டுக் கொைம் 
 

இக்கொைத்தில் சதொழில்ெொர் சுகொதொர சிக்கல்களுக்கு முக்கிய கொரணியொக இருப்பழவ ஆழையில் 

உருவொகும் அதிக இழரச்ெல் ஆகும். இதழைத் தடுக்க செவிப் பொதுகொப்பு கருவிகள் 

மவழையொட்களுக்கு வைங்கப்படும். விபத்துகளின் மபொது கொயமுற்றவருக்கு சிகிச்ழெ அளிக்க 

மவண்டிய மருத்துவ வெதிகள் ஆழைக்குள் ஏற்படுத்தப்படும். ஆழையில் பணிபுரியும் 

அழைவருக்கும் மருத்துவ பரிமெொதழை வருடந்மதொறும் மற்றும் பணி முடிந்து செல்லும் 

தருவொயிலும் மமற்சகொள்ைப்படும். 
 

9.0 திட்ெத்தின் நன்ரமகள் 
 

உத்தேசிக்கப்பட்ட விரிவொக்க ஆலையின் மூைம், பகுதியின் அடிப்பலட உள்கட்டலமப்பு 

மற்றும் சமுகக் கட்டலமப்பில் முன்தனற்றம் ஏற்படும். தமலும், இத்திட்டத்தின் மூைம் பகுதி 

மக்களுக்கு கட்டுமானம் மற்றும் மசயல்பாடு ஆகிய இரு காைங்களிலும் பல்தவறு ென்லமகள் 

ஏற்படும்.  
 

10.0 கூட்டோண்ளம சமூ ப் டபோறுப்புக் ட ோள்ள  
 

என்சி அமரொமமட்டிக்ஸ் பிழரமவட் லிமிசடட் நிறுவைம் சுற்றியுள்ை மக்களின் ெமூக, 

சபொருைொதொர மற்றும் ஆமரொக்கியத்தின் மமம்பொட்டிற்கொக கூட்டொண்ழம ெமூகப் சபொறுப்புக் 

சகொள்ழகயின் அடிப்பழடயில் 109.50 ைட்ெம் ரூபொயில் பல்மவறு செயல்கழை 



= 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- க ோயம்புத்தூர் மோவட்டம், கமட்டுப்போளையம் வட்டம், 

சிக் தோசம்போளையம் கிரோமத்தில் அளமந்துள்ை என்சி அவைாவமட்டிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் 

நிறுேனத்தின் உத்வதசிக்கப்பட்ெ விரிோக்கம் 

டெயல்திட்ெச் சுருக்கம் 
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மமற்சகொண்டுள்ைது. அவற்றின் விவரங்கள் அட்டவளை 1.10 ல் சகொடுக்கப்பட்டுள்ைை. 

மமலும் இப்பகுதிகளின் முன்மைற்ற வைர்ச்சிக்கு பை திட்டங்கழை முன்சமொழிகிறது, 

அவற்றில், அருகிலுள்ை பள்ளிகளுக்கு பொதுகொப்பொை குடிநீர்  வைங்குதல்,  அரசு பள்ளிகளில் 

உட்கட்டழமப்பு வெதிகழை மமம்படுத்துதல் மற்றும் சிக்கதொெம்பொழையத்தில் உள்ை குடிநீர் 

குைொய்கழை மறுசீரழமப்பு செய்தல் ஆகியழவ அடங்கும். முன்சமொழியப்பட்ட விரிவொக்க 

ஆழையில் கூட்டொண்ழம ெமூகப் சபொறுப்புக் சகொள்ழகக்கொக 20 ைட்ெம் ரூபொய் (2.5%) 

ஒதுக்கப்படும் அவற்றின் விவரங்கள் அட்டவளை-1.11 இல் சகொடுக்கப்பட்டுள்ைை. 

 

அட்டவளை-1.10 

கூட்டோண்ளம சமூ ப் டபோறுப்பு நடவடிக்ள  ளின் டசலவு விவரங் ள் 

 

வ. 

எண் 
டசயல்போடு வருடம் 

டெேவு 

(ரூ. ேட்ெங்களில்) 

1. மமட்டுப்பொழையம் அரசு சபண்கள் ஆரம்ப 

பள்ளியின் சுகொதொர வெதிகழை மமம்படுத்த 

மரொட்டரி கிைப் டிரஸ்ட்டிற்கு ஓதுக்கப்பட்ட 

சதொழக. 

2014-2015 2.50 

2. சவள்ளிபொழையம், குத்தரிபொழையம், 
மற்றும் கரட்டுமமடு பகுதிகளின் ஊரக 

வைர்ச்சி பணிக்கொக தழைவர் / மொவட்ட 

ஆட்சியருக்கு (மொவட்ட ஊரக வைர்ச்சி 

முகழம, மகொயம்புத்தூர்) அளிக்கப்பட்ட 

சதொழக. 

2015-2016 3.0 

3. பள்ளி கட்டிடம் கட்டுவதற்கொக 

மமட்டுப்பொழையம் மகொஜைொ பள்ளிகள் 

குழுவிற்கொக அளிக்கப்பட்ட சதொழக. 

2016-2017 80.0 

4. சபண்களிழடமய மொர்பக புற்றுமநொழய 

கண்டறிய சமொழபல் மமமமொகிரொம் பிரிழவத் 

சதொடங்குவதற்கொக பங்களிப்புத்சதொழக 

அளிக்கப்பட்டுள்ைது. இவற்ழற மரொட்டரி 

கிைப் மமட்டுப்பொழையம் ஏற்பொடு 

செய்துள்ைது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

2019-2020 24.0 

5. மகாதரானா காைங்களில் நிதி  உேவி 2020-2021 10.67 

டமோத்தம் 120.17 
ஆதாைம் :  என்சி அதராதமட்டிக்ஸ் பிழரமவட் லிமிசடட்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



= 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- க ோயம்புத்தூர் மோவட்டம், கமட்டுப்போளையம் வட்டம், 

சிக் தோசம்போளையம் கிரோமத்தில் அளமந்துள்ை என்சி அவைாவமட்டிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் 

நிறுேனத்தின் உத்வதசிக்கப்பட்ெ விரிோக்கம் 

டெயல்திட்ெச் சுருக்கம் 

 

விம்ொ வேப்ஸ் லிமிடெட், ஐதைாபாத்/ வகாயம்புத்தூர்                                                                                                          23 

அட்டவளை-1.11 

கூட்டோண்ளம சமூ ப் டபோறுப்புக் ட ோள்ள  
 

 

 

11.0 முடிவுரை 

 

உத்தேசிக்கப்பட்ட விரிவாக்க மசயற்லக/இயற்லக கரிம ெறுமைப்மபாருள்களின் உற்பத்தி 

ஆலையானது. சுற்றுச்சூழலின் மீது குறிப்பிட்ட அளவு ோக்கத்திலன ஏற்படுத்துவோக உள்ளது. 

இருப்பினும், இத்திட்டத்தின் மூைம், அப்பகுதியிலுள்ள மக்களுக்கு கட்டுமானம் மற்றும் 

மசயல்பாடு ஆகிய இரு காைகட்டங்களிலும் தவலைவாய்ப்புகள் சபருக்கி வொழ்க்ழக தரம் 

உயர வழிவகுக்கும். மமாத்ேத்தில், மாசுக் கட்டுப்பாடு மற்றும் ேடுப்பு ெடவடிக்லககலள 

முலறயாக கலடப்பிடிப்பேன் வொயிைொக, உத்தேசிக்கப்பட்ட விரிவொக்க திட்டமானது, 

சமூகத்திற்கு ென்லம விலளவிப்பதோடு, மசயற்லக/இயற்லக கரிம ெறுமணமபாருள்களின் 

தேலவலயப் பூர்த்தி மசய்து இப்பகுதி  மக்களின் வழ்வொதொரம் மற்றும் ொட்டின் மபாருளாோர 

முன்தனற்றத்திற்கு வித்திடும் வலகயில் அலமந்துள்ளது.  

வ. 

எண் 
டசயல்போடு 

முதலீடு 

(ரூ. 

ேட்ெங் ளி

ல்) 

 

2021-2022 

 

2022-2023 

 

2023-2024 

1 அருகிலுள்ள பள்ளிகளுக்கு பாதுகாப்பான 

குடிநீர்  வழங்குேல் 
3.0 3.0 

- - 

2 அருகிலுள்ள அரசு பள்ளிகளில் சுகொதொர வெதி, 

நூைகம், விழையொட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் 

நவீை வகுப்பழறகள் ஆகியவற்ழற 

ஏற்படுத்திக் மகாடுத்ேல் 

6.5 2.5 

 

 

2.0 

 

 

2.0 

3 சபொருைொதொரத்தில் பின்தங்கிய 

பிரிவிைர்களுக்கு உதவித்சதொழக வைங்குதல் 
5.0 1.65 

1.65 1.70 

4 சிக்கடசம்பாலளயத்தில் உள்ள குடிநீர் 

குழாய்கலள மறுசீரலமப்பு மசய்ேல் 
2.5 1.5 

1.0 - 

5 அருகில் உள்ள கிராமங்களில் சுகொதொர 

முகொம்கள் மமற்சகொள்தல் 
3.0 1.0 

1.0 1.0 

டமோத்தம் 20.0 9.65 5.65 4.70 
ஆதாைம் :  என்சி அதராதமட்டிக்ஸ் பிழரமவட் லிமிசடட்   


