
தழட்ட சுபைக்கம் 

 

 “பன்மநளமழனப்ட்ட APIs (மெனலில் உள் நபைந்தழனல் 
பப்மளபைள்) உற்த்தழ மநனம்” 

 

 

ெர்வய ண்: 155Pt, நம ண். C-29B, ெழழகளட் மதளமழல் தும 

யளகம் - மெய்னளர் யட்டம் -II,   

கழபளநம்: நளத்தூர்  

தளலுகள: மயம்ளக்கம்  

நளயட்டம்: தழபையண்ணளநம 

 நளழம்: தநழழ் ளடு 

 

M/s. குவளல் ர்நள மலல்த்வகர் ழமபவயட் லிநழமடட்  

 

தழட்ட மெனல்ளடு  2006 EIA அழயழப்பு நற்பொம் அதன் தழபைத்தங்கழன்டி 5(f)-

மெனற்மக ஆர்களழக் மகநழக்கல்ஸ் உற்த்தழ, யமக - “B1” கவழ் உள்து 

 

சுற்பொச்சூமல் ஆவளெகர் 

லூர்ட் ன்யழவபள வகர் ெழஸ்டம்ஸ் தழனளர் ழபொயம் 

NABET ெளன்ழதழ் ண். NABET/EIA/1922/RA 0172 13/10/2022 யமப மெல்லுடினளகும் 

 

ஜூன் 2022 
 



1. தழட்ட ழன்ணழ 

M/s. குவளல் ளர்நள மலல்த்வகர் ழமபவயட் லிநழமடட் ழபொயநளது தது  
பன்மநளமழனப்ட்ட APIs உற்த்தழ யெதழமன ெர்வய ண்: 155Pt, ழளட் ண். C-29B (2.50 

க்கர்), SIPCOT மதளமழல் யளகம் - மெய்னளர் கட்டம்-II, நளத்தூர் கழபளநம், மயம்ளக்கம் தளலுக்கள, 

தழபையண்ணளநம நளயட்டம், தநழழ்ளடு நளழத்தழல் அமநக்கப்ட்ட உள்து. தழட்டநளது SOI 

ழ யமபப்ட தளள் ண். 57P/9, P/10, P/13 & P/14 இல் 12°43'52.01"N & 79°40'43.63"E (மநன 

எபைங்கழமணப்புகள்) இமடவன உள்து. 

இந்த பன்மநளமழனப்ட்ட தழட்டநளது 750 TPA உற்த்தழ தழம உள்டக்கழனது நற்பொம் 

இந்ததழட்டம் அட்டயமண ண் 5(f), யமக B1 அதளயது மெனற்மக களழந இபெளனங்கழன் கவழ் 

யபைகழது. 
 

2. தழட்ட இடம் 

இந்த தழட்ட இடம் ெர்வய ண்: 155Pt, ழளட் ண். C-29B (2.50 க்கர்), SIPCOT மதளமழல் 

யளகம் - மெய்னளர் கட்டம்-II, நளத்தூர் கழபளநம், மயம்ளக்கம் தளலுக்கள, தழபையண்ணளநம 

நளயட்டத்தழல் அமநக்கப்ட்ட உள்து. தழட்ட இடம் களஞ்ெழபுபத்தழலிபைந்து சுநளர் 8.25 கழநவ )N (
மதளமயழல் அமநந்துள்து நற்பொம் அபைகழலுள் வதெழன மடுஞ்ெளம )NN-48 – மடல்லி –

களஞ்ெழபுபம் -மென்ம ≈ (15.61  கழநவ )NNN (இல் உள்து .நளழ மடுஞ்ெளம )HN 116 

களஞ்ெழபுபம்-யந்தயளெழ)   ≈ 0.51கழநவ )N . ( களஞ்ெழபுபம் கழமக்கு பனழல் ழமனம் ≈12.47  கழநவ )NNE (
ஆகும் . தழட்ட தத்தழன் உனபம் கடல் நட்டத்தழலிபைந்து ெபளெளழ 85-88 நவ. 

 

2.1 தழட்ட இடத்தழன் பக்கழன அம்ெங்கள் 

அட்டயமண 1 தழட்ட தத்தழன் பக்கழன அம்ெங்கள் நற்பொம் சுற்ழபெள் அம்ெங்கள் 

யளழமெ 

ண் 
குழப்புகள் யழயபங்கள் 

1 தளயப தம் அட்ெவபமக 12°43'52.01"N (மநன எபைங்கழமணப்புகள்) 

2 தளயப தம் தவர்க்கவபமக 79°40'43.63"E (மநன எபைங்கழமணப்புகள்) 

3 தழட்ட தத்தழன் உனபம் ~85-88  நவ, கடல் நட்டத்தழலிபைந்து ெபளெளழ  உனபம் 

4 
தற்வளமதன ழ 
னன்ளடு 

மதளமழல்தும 

5 
அபைகழல் உள் 

மடுஞ்ெளம 

)NN-48 – மடல்லி –களஞ்ெழபுபம் -மென்ம ≈ (15.61  கழநவ )NNN(  

)HN 116 களஞ்ெழபுபம்-யந்தயளெழ)   ≈ 0.51கழநவ )N(  

6 
அபைகழலுள் பனழல் 

ழமனம் 
களஞ்ெழபுபம் கழமக்கு பனழல் ழமனம் ≈12.47  கழநவ )NNE(  

7 
அபைகழலுள் யழநள 
ழமனம் 

மென்ம ெர்யவதெ யழநள ழமனம் ≈ 57.62 கழநவ (ENE) 

8 

 

அபைகழலுள் குடினழபைப்பு 

 

கழபளநம் ~  தூபம் தழமெ 

நக்கள் மதளமக 

கணக்மகடுப்பு 2011  

டி நக்கள் மதளமக 

நங்கள்   0.40  கழநவ W 767 
 



 

2.2 மெனல்ளட்டின் அவு 

ெந்மதத் வதமயமனப் பூர்த்தழ மெய்பெம் யமகனழல், ஆண்டுக்கு 750 மநட்ளழக் டன் உற்த்தழ தழன் 

மகளண்ட புதழன ஆமமன தழபையண்ணளநம நளயட்டம், மயம்ளக்கம் தளலுக்கள, நளத்தூர் 

கழபளநத்தழல் உள்  SIPCOT மதளமழல்தும யளகம்-மெய்னளர் கட்டம்-IIனழல்  ழளட் ண். C-29B, 

ெர்வய ண். 155Ptனழல் அமநக்க பன்மநளமழகழவளம். மநளத்தம் ழநளது 2.90 க்கர் ஆகும்.  

பன்மநளமழனப்ட்ட தனளளழப்புகழன் ட்டினல் நற்பொம் அயற்ழன் அவுகள் அட்டயமண 2 இல் 

மகளடுக்கப்ட்டுள் 

அட்டயமண 2 பன்மநளமழனப்ட்ட தனளளழப்புகழன் யழயபம் 

1. EC கழம யபைம் மளபைட்கள் 

யளழமெ 

ண் 
மளபைட்கள் CAS ண் 

மநளத்தம் 

(TPA)  
நபைந்து னன்ளடு 

9 அபைகழல் உள் கபம் களஞ்ெழபுபம் ≈8.25 கழநவ )N(  

10 வர் ழமகள் 

வர் ழமகள் ~  தூபம்  கழநவ தழமெ 

நங்கள்  ளழ 0.1 SSW 

வெளதழனம்ளக்கம்  ளழ 0.79 E 

நளநண்டூர்  மதளட்டி 1.73 WNW 

பொட்டி  ளழ 2.7 SSE 

மட்டப்வட்மட ஏமட 3.52  N 

மெய்னளபொ ஆபொ 6.45  SSE 

ளல் ஆர் தழ 7.06  N 

அதநந்தண்டம் களல்யளய் 7.13  SSE 

ெபண்மட  ளழ 7.63 W 

மெயழலிவநடு  ளழ 8.44 N 

தண்டமப  களல்யளய் 8.72  W 

ஆதயளக்கம்  ஏமட 9.59  ESE 

வயகயதழ ஆபொ 10.09  NNE 

உத்தழபவநபர்  மதளட்டி 10.93  SSE 

புதுப்வட்மட  ளழ 13.18 NE 
 

11 

களப்பு களடு நற்பொம் 

ளதுகளக்கப்ட்ட 

களடுகள் 

நபைதம் களப்பு களடு ≈12.07 கழநவ (ESE) 

12 

அழயழக்கப்ட்ட 

யயழங்கு ெபணளனம்/ 

சுற்பொச்சூமல் உணர்தழன் 

குதழகள் 

15 கழநவ சுற்யழல் இல்ம 



1  ஆஃப்வளக்ெெழன் 82419-36-1  250  

வதளல், தமபபபல், புவபளஸ்வடட் அல்து 

ெழபொவர் ளமத (ெழபொவர்ப்ம நற்பொம் 

ெழபொவபகங்கள்) நற்பொம் இடுப்பு அமற்ெழ 
வளய் நற்பொம் கழநழடினள நற்பொம்/அல்து 

வகளவளளழனள ஆகழனயற்ழன் ளக்டீளழனள 

மதளற்பொகலக்கு ெழகழச்மெனழக்க 

2  
ெழப்வபளஃப்வளக்ெெழன் 

மலட்வபளகுவளமபடு 
86393-32-0  200  

ழவநளழனள வளன் ளக்டீளழனளயளல் 

ற்டும் ெழ வளய்த்மதளற்பொகலக்கு 

ெழகழச்மெனழக்க அல்து தடுக்க; 

வகளவளளழனள (ளலினல் பவும் வளய்) 

நற்பொம் மடளய்டு களய்ச்ெல் 

3  வநளக்ஸிஃப்வளக்ெெழன் 
354812-41-

2  
100  

ழவநளழனள, நற்பொம் வதளல், நற்பொம் 

யனழபொ (யனழற்பொ குதழ) மதளற்பொ ெழகழச்மெ 

4  ளர்ஃப்வளக்ெெழன் 70458-96-7  200  குனழவளவளன் தண்டனழர் தழர்ப்ழகள் 

மநளத்தம் 750  -- 

 

2. EC கழம யபளத  மளபைட்கள் (CTE கடிதம் ண்:2101139965476 வததழ:01.09.2021) 
யளழமெ 

ண் 
மளபைட்கள் 

அவு 

(ண்கள்/ஆண்டு) 

நளத்தழமபகள் 

1 ளபளெழட்டநளல் 

ெபளெளழனளக மநளத்த 

அவு 

100000000 ஆகும் 

2 இப்பேபுபஃன் 

3 ெழப்வபளஃப்வளக்ெெழன் 

4 மெடிளழெழன் 

5 ப்மபட்ழவெளவளன் 

6 மடஸ்வளபளடடின் 

7 அம்வளடிமன் 

8 அட்மடவளவளல் 

9 ஃபுவபளஸ்மநடு 

10 ளழளழல் 

11 டிக்வளஃமளக் வெளடினம் 

12 ஃவளலிக் அநழம் 

13 ளழத்வபளமநெழன் 

14 அெழத்வபளமநெழன் 

15 வபளக்ஸித்வபளமநெழன் 

16 ெழழம் 

17 ஃமழமஃப்ளழன் 

18 ளர்ஃப்வளக்ெெழன் 

19 டிழடளவெளல் 

20 அமெக்வளஃமளக் 

21 குவளர்வெளக்ெவெளன் 

22 மகட்வடளவகளவெளல் 



23 ஃப்லவகளவெளல் 

24 மநட்வபளழடவெளல் 

25 ெழம்யளஸ்டளடின் 

26 டிளழமநத்வதளழளழம் 

27 ெல்மநவதளக்ெவெளல் 

28 அல்மண்டவெளல் 

29 வெளழனளெழட் 

30 ளழஃளம்ழெழன் 

31 மநட்ஃவளர்நழன் 

32 கழழநழழமபடு 

33 மபளக்லிமடு 

34 மடக்றளமநதளவெளன் 

35 கழழமன்கழளமநடு 

36 பளழடிடின் 

37 வடளம்மளழவடளன் 

38 மடர்ழளஃமன் 

39 எண்டளன்மெட்பளன் 

களப்ஸ்பேல்கள்: 

1 எவநப்பவறளல் (ன்ட்ளழக் பூெப்ட்ட துகள்களக) ெபளெளழனளக மநளத்த 

அவு 

12000000 ஆகும் 

2 ளன்வெளழபவெளல் (ன்ட்ளழக் பூெப்ட்ட துகள்களக) 

3 வடளம்மளழவடளன் 
 

 

ழத் வதமய 

வதமயனள ழப்பப்பு 2.90 க்கர் (10117.10 ெதுப நவட்டர்) ஆகும். இந்த பன்மநளமழனப்ட்ட 

தழட்டத்தழற்களக பன்மநளமழயபைக்கு SIPCOT இலிபைந்து எதுக்கப்ட்ட ழம். குதழ பழவு யழயபம் 

அட்டயமண 3 இல் மகளடுக்கப்ட்டுள்து 

அட்டயமண 3 ழப்பப்பு யழயபங்கள் 

ய. 
ண் 

ழ னன்ளடு மநளத்தம் (நவ 2) % 

1 

ழர்யளகம்/ஆர்&டி/ உணயகம்/ கழபேெழ 976.5 9.65 

வெநழப்புக் கழடங்கு 355 3.52 

உற்த்தழத் மதளகுதழ - உபையளக்கம்* 1191.7 11.77 

உற்த்தழத் மதளகுதழ-API 814.45 8.05 

னன்ளடு-வர் ஆம, மயற்ழடம், மளழனழனல், 

ட்டம, ழபளய்ர்- உபையளக்கம்* 
380.02 3.76 

னன்ளடு-வர் ஆம, மயற்ழடம், மளழனழனல், 

ட்டம, -API 
253.34 2.5 

கமபப்ளன் நவட்பு 171.2 1.69 

கமபப்ளன் வெநழப்பு, மதளட்டி 276.9 2.75 

யகுப்பு -A கமபப்ளன்கள் 
கழளஸ் A கமபப்ளன் 

வெநழப்பு இல்ம 

-- 



ETP-API 48 0.47 

கமழவுவர்* 48 0.47 

ETP- உபையளக்கம்* 30 0.30 

மகளதழகன் 147.3 1.45 

E.B னளர்டு 40 0.4 

2. ெளம (B) 1661.5 16.42 

3 சுமந நண்டம் ( C ) 3710.68 36.68 

மநளத்தம் (A+B+C) 10117.09 100 

*குழப்பு: இது ToR னன்ளட்டில் குழப்ழடப்டயழல்ம நற்பொம் யழளழயள மளழனழனல் நற்பொம் 

நபொயடியமநப்பு களபணநளக ழன்ர் வெர்க்கப்ட்டது. 

 

2.3 பப்மளபைட்கள் 

உற்த்தழக்குத் வதமயனள அமத்து பப்மளபைட்கலம் உள்லர் ெந்மதகழல் இபைந்து 

யளங்கப்டும். பப்மளபைட்கள் நற்பொம் படிக்கப்ட்ட மளபைட்கள் ெளம யமழனளக மகளண்டு 

மெல்ப்டும். மெனல்ளட்டில் னன்டுத்தப்டும் அமத்து இபெளனங்கலம் கழடங்கழல் ெளழனள 

வழள்கலடன் ழனநழக்கப்ட்ட குதழனழல் வெநழக்கப்டும். உற்த்தழ மெனல்பமக்கு 

னன்டுத்தப்டும் கமபப்ளன்கள் மதளட்டிகள் நற்பொம் டிபம்கழல் வெநழக்கப்ட்டு ளதுகளப்பு 

டயடிக்மககள் ழன்ற்ப்டும். 

 

2.4 தண்ணவர் வதமய 

கட்டுநள கட்டம்: 10 KLD (பம்- ெழப்களட்). 

 

மெனல்ளட்டுக் கட்டம்: பன்மநளமழனப்ட்ட அகுக்கள மநளத்தத் வதமய 75.3 KLD (EC-

49.3 & Non EC-26.0). ன்வர் வதமய 40.4 KLD (EC-26.4 & Non EC-14) SIPCOT இலிபைந்து 

மப்டும். பன்மநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழற்கள வர் வதமய ற்ழன யழயபங்கள் 

அட்டயமண-4னழல் மகளடுக்கப்ட்டுள். 

மெக்பேளழட்டி வகழன் 12.5 0.12 

மநளத்தம் (A) 4744.91 46.9 
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அட்டயமண 4 தண்ணவர் வதமய 

தண்ணவர் வதமய 

EC கழம யபளத  மளபைட்கள் (CTE-2021)- 

KLD 
EC கழம யபைம் மளபைட்கள்-KLD மநளத்த- KLD 

புதழன வர் 

நபொசுமற்ெழ 
மெய்னப்ட்

ட வர் 

மநளத்
த வர் 

புதழன வர் 

நபொசுமற்ெழ 
மெய்னப்ட்

ட வர் 

மநளத்
த வர் 

புதழ
ன 

வர் 

நபொசுமற்ெழ 
மெய்னப்ட்

ட வர் 

மநளத்
த வர் 

மகளதழகன் 0 2  2 0 14.5 14.5 0 16.5 16.5 

சுத்தழகளழக்கப்ட்ட வர்- 

DM வர் : 

உபையளக்கம்:மெனல்ப
ம நற்பொம் 

உகபணங்கள் சுத்தம் 

ஆர்&டி/ கழபேெழ 
மட் 

ஆமனன்ளடு 

5.0* 

(இதழல் 10 KLD 

ழபளகளழக்கப்ட்ட
து, 4.0 KLD 

மெனல்பம 

உகபணங்கம 

சுத்தம் 

மெய்யதற்கு) 

0 5.0 

15.0* 

(இதழல் 5 KLD 

ழபளகளழக்கப்ட்ட
து, 

மெனல்பமக்கு 

5.0 KLD, QC க்கு 

2.0 KLD நற்பொம் 

மட் ஆமக்கு 

3.0 KLD) 

0 15.0 20 0 20 

மட் ஆம 

னன்ளடு 
0 0 0 2 0 2 2 0 2 

குழபட்டும் 0 2 2 0 3 3 0 5 4 

ஸ்க்பப்ர் 0 0.8 0.8 2 0 2 2 0.8 2.8 

குடிவர் நற்பொம் ழ 
னன்ளடுகள் 

9 0 9 6 0 6 15 0 15 

சுமந நண்டம் 0 7.2 7.2 1.4 5.4 6.8 1.4 12.6 14 

மநளத்த 14 12.0 26 26.4 22.9 49.3 40.4 34.9 75.3 
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2.5 ெக்தழ நற்பொம் ளழமளபைள் வதமய 

நழன் வதமயமன TANGEDCO பம் பூர்த்தழ மெய்னப்டும். நழன்ெளபம் மெனலிமக்கும் வளது எபை 

DG மெட் வக்-அப் யர் வதமயனளக ழபொயப்டும். ஆற்ல் நற்பொம் ஆற்ல் வதமய யழயபங்கள் 

அட்டயமண 5 இல் யமங்கப்ட்டுள் 

அட்டயமண 5  நழன் ஆற்ல் நற்பொம் ளழமளபைள் வதமய 

 

2.6 நழதய வதமய 

ழமகள் ழபந்தபம் (ண்) தற்களலிகம் (ண்) மநளத்தம் (ண்) 

கட்டுநளம் 5 30 35 

மெனல்ளட்டு 

EC மெனல்பம 30 70 100 

EC அல்ளத மெனல்பம 100 100 200 

 

2.7 தழட்டச் மெவு 

நதழப்ழடப்ட்ட தழட்டச் மெவு INR. 900.05 ட்ெம். 

 

2.8 கபளட்ெழ தழடக்கமழவு உற்த்தழ நற்பொம் வநளண்மந 

பன்மநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழற்கள கபளட்ெழ தழடக்கமழவு உற்த்தழ நற்பொம் வநளண்மந 

அட்டயமண 6 இல் யழயளழக்கப்ட்டுள்து. 

அட்டயமண 6 கபளட்ெழ தழடக்கமழவு உற்த்தழ நற்பொம் வநளண்மந 

யளழமெ 

ண் 

 

கபளட்ெழ 
தழட கமழவு 

EC கழம யபைம் 
மெனல்ளடு 

(கழவள/ ளள்) 

EC கழம யபளத 
மெனல்ளடு (கழவள/ 

ளள்) 

மநளத்தம் 

(கழவள/ ளள்) 
அகற்பொம் பம 

1 களழநம் 54 27 91 உள்லர் 

ஞ்ெளனத்து 

யழயபங்கள் அவு பம் 

EC கழம யபைம் மளபைட்கள்: 

ெக்தழ வதமய 300 kVA TANGEDCO 

களத்தழபைப்பு யெதழ 1* 350 kVA ளழமளபைள்- டீெல் 

மகளதழகன் 

 
1x3.0 Ton/Hr வனள-ழளழக்மயட்ஸ் 

பய ோ-பிரிக்வெட்ஸ் 2.2 TPD உள்லர் யழழவனளகம் 

டீெல் வதமய 80 Liters / hr  
உள்லர் யழழவனளகம் 

EC கழம யபளத  மளபைட்கள் (CTE-2021): 

களத்தழபைப்பு யெதழ 1* 125 kVA ளழமளபைள்- டீெல் 

மகளதழகன் 

 
5 TPD ளழயளபெ 



யளழமெ 

ண் 

 

கபளட்ெழ 
தழட கமழவு 

EC கழம யபைம் 
மெனல்ளடு 

(கழவள/ ளள்) 

EC கழம யபளத 
மெனல்ளடு (கழவள/ 

ளள்) 

மநளத்தம் 

(கழவள/ ளள்) 
அகற்பொம் பம 

குப்ம 

மதளட்டிகள்  

2 கழநம் 36 18 54 

தநழழ்ளடு நளசு 

கட்டுப்ளட்டு 

யளளழனம்  
அங்கவகளழத்த  
நபொசுமற்ெழ 

மநனம் 

கட்டுநள கட்ட அவு - 5.0 கழவள/ளள் (மதளட்டிகள் பம் அப்புப்டுத்தப்ட்டது) 
 

2.9  அளனகபநள கமழவு உற்த்தழ நற்பொம் வநளண்மந 

தழட்டத்தழற்கள அளனகபநள கமழவு உற்த்தழ யழயபங்கள் அட்டயமண 7இல் 

மகளடுக்கப்ட்டுள். 

அட்டயமண 7 அளனகபநள கமழவு உபையளக்கம் நற்பொம் வநளண்மந 

மளபைட்கழன் மனர் துமண தமப்பு 

மநளத்தம் (TPA) 

அகற்பொம் பம EC கழம 
யபளத 
மெனல்ளடு 

EC கழம 
யபைம் 
மெனல்ளடு 

5. கழந/மெனற்மக 

ண்மணமன நெகு 

ண்மணனளகப் 

னன்டுத்தும் 

மதளமழல்தும 

மெனல்ளடுகள் 

5.1 - னன்டுத்தப்ட்ட / 

மெயமழக்கப்ட்ட 

ண்மணய் 

5.0 litres 100 liters 

தநழழ்ளடு நளசு 
கட்டுப்ளட்டு 
யளளழனத்தளல்  
அங்கவகளழக்கப்ட்ட  

நபொசுமற்ெழ பகயர் 
ழபொயங்கலக்கு 
அதப்ப்டும் 

5. கழந/மெனற்மக 

ண்மணமன நெகு 

ண்மணனளகப் 

னன்டுத்தும் 

மதளமழல்தும 

மெனல்ளடுகள் 

5.2 -ண்மணய் மகளண்ட 

கமழவுகள் / ச்ெங்கள் 
- 10 liters 

Collection and storage 

disposal for co-

processing 
20.கமபப்ளன்கழன் 

உற்த்தழ/மதளமழல்து
ம னன்ளடு 

20.3 யடிகட்டுதல் 

ச்ெங்கள் 
- 10000 liters 

28. 

நபைந்துகள்/நபைந்துகள் 

நற்பொம் சுகளதளபப் 

ளதுகளப்புப் 

மளபைட்கழன் 

உற்த்தழ/ 

28.2 மெயமழத்த 

யழமபேக்கழ 
28.3 மெயமழத்த களர்ன் 

இல்ம 
இல்ம 

0.76 MT 

தநழழ்ளடு நளசு 
கட்டுப்ளட்டு 
யளளழனத்தளல்  
அங்கவகளழக்கப்ட்ட  

நபொசுமற்ெழ பகயர் 
ழபொயங்கலக்கு 
அதப்ப்டும் 



உபையளக்கம் 

மெயமழத்தது களழந 

கமழவுகள் 
- 1.08 MT 

வெகளழக்கப்ட்டு, 

ழன்ர் TWML, 

கும்நழடிப்பூண்டி பம் 

அப்புப்டுத்தப்ட்ட
து. 

28.நபைந்துகள்/நபைந்து
கள் நற்பொம் சுகளதளபப் 

ளதுகளப்புப் 

மளபைட்கழன் 

உற்த்தழ/ 
உபையளக்கம் 

 28.5 வததழ 
களளயதழனளது 

28.4 தள்லடி 

யழயபக்குழப்பு நபைந்து 

28.6 மெயமழத்த 

கமபப்ளன்கள் 

 

200 kg 

200 kg 

- 

 

500 kg 

 

 

829.5 MT 

தநழழ்ளடு நளசு 
கட்டுப்ளட்டு 
யளளழனத்தளல்  
அங்கவகளழக்கப்ட்ட  

நபொசுமற்ெழ பகயர் 
ழபொயங்கலக்கு 
அதப்ப்டும் 

35. இந்த 

அட்டயமணனழல் 

உள் 

மெனல்பமகழல் 

இபைந்து 

மயழவனற்ப்டும் 

களற்பொ, வர், கமழவு வர் 

நற்பொம் மளதுயள 

மதளமழல்தும 

கமழவுவர் சுத்தழகளழப்பு 

நற்பொம் சுத்தழகளழப்பு 

35.3 கமழவுவளழல் இபைந்து 

பெளன கெடு 

 

35.3 MEE உப்புகள் 

50 kg 

100 kg 

1000 kg 

20000 kg 

வெகளழக்கப்ட்டு, 

ழன்ர் TWML, 

கும்நழடிப்பூண்டி பம் 

அப்புப்டுத்தப்ட்ட
து. 

33. அளனகபநள 

கமழவு இபெளனங்கள் 

/ மயற்பொ மகளள்கன் 

மகனளலயதற்கு 

னன்டுத்தப்டும் 

பீப்ளய்கள், 

மகளள்கன்கம 

அகற்பொதல் 

33.1 அளனகபநள 

கமழவுகள்/பெளனங்களல் 

நளசுடுத்தப்ட்ட 

அப்புப்டுத்தப்ட்ட 

மகளள்கன்கள்/பீப்ளய்க
ள் மர்கள் 

பீப்ளய்கள் 

500 nos 

500 kg 

பீப்ளய்கள் 

1000 nos 

500 kg 

தநழழ்ளடு நளசு 
கட்டுப்ளட்டு 
யளளழனத்தளல்  
அங்கவகளழக்கப்ட்ட  

நபொசுமற்ெழ பகயர் 
ழபொயங்கலக்கு 
அதப்ப்டும் 

மயற்பொ மகள் 1000 Nos 3200 Nos 

மயற்பொ மகள் 

ெப்மனர்களல் 

தழபைம் டுக்கப்டும் 

 

3. அடிப்மட  சுற்பொச்சூமல் கூபளய்வு  

சுற்பொச்சூமல் தளக்க நதழப்பீட்டிற்கள அடிப்மட தபவு களம்-ஜயளழ 15, 2022 பதல் ப்பல் 15, 

2022 யமப. 

 

3.1 தண்ணழன யளழனல் சூமல்  

தண்ணழன யளழனல் சூமல் யழயபங்கள் அட்டயமண 8 இல் மகளடுக்கப்ட்டுள். 
அட்டயமண 8 ஆய்வுக் களத்தழன் தண்ணழன யளழம தபவு 

யளழமெ ண் அவுபை கயழப்பு 

1. மயப் ழம 
அதழகட்ெ மயப்ழம  :38.0 º  C  

குமந்தட்ெ மயப்ழம :22 ºC 



ெபளெளழ மயப்ழம : 28.57ºC 

2. ெபளெளழ ஈபப்தம் 77.99% 

3. ெபளெளழ களற்ழன் வயகம் 3.15 m/s 

4. வநவளங்கழன களற்ழன் தழமெ 
கழமக்கு  
மதன் கழமக்கு  

 

3.2 சுற்பொப்பு களற்ழன் தபம் 

ஜயளழ 15, 2022 பதல் ப்பல் 15, 2022 யமபனழள ஆய்வு களத்தழல் நத்தழன நளசுக் 

கட்டுப்ளட்டு யளளழன யமழகளட்டுதல்கழன்டி 8 இடங்கழல் 12 அவுபைக்கலக்கு சுற்பொப்பு 

களற்ழன் தபம் கண்களணழக்கப்ட்டது. அதன் அடிப்மட ழமகள், 

 PM10 42.42 µg/m³ இலிபைந்து 68.54 µg/m³ யமப, 

 PM2.5 17.45 µg/m³ இலிபைந்து 31.89 µg/m³ யமப, 

 SO2 6.76 µg/m³ இலிபைந்து 14.88 µg/m³ யமப, 

 NO2 14.61 µg/m³ இலிபைந்து 30.7 µg/m³ யமப, 

அமத்து அவுபைக்கலம் ஆய்வுக் களத்தழல் அமத்து கண்களணழப்பு இடங்கழலும் 

மதளமழல்தும, யணழகம் நற்பொம் குடினழபைப்புப் குதழகலக்கள வதெழன சுற்பொப்பு களற்ழன் தப 

ழமகழன் ழர்ணனழக்கப்ட்ட யபம்புகழன்டி உள். 

3.3 சுற்பொப்பு இமபச்ெல் தபம் 

ஆய்வுப் குதழக்குள் 8 இடங்கழல் எலி அவுகள் கண்களணழக்கப்ட்ட. 

 மதளமழல்தும குதழனழல் கல் வப இமபச்ெல் அவுகள் 57.9 dB(A) நற்பொம் இபவு 

வபத்தழல் 53.2 dB(A) ஆக இபைந்தது. இது நத்தழன நளசுக் கட்டுப்ளட்டு 

யளளழனத்தளல் யமபனபொக்கப்ட்ட யபம்ழற்குள்ளக உள்து (75 dB(A) கல் 

வபம் , 70 dB(A) இபவு வபம்). 

 குடினழபைப்புப் குதழகழல் கல் வப இமபச்ெல் அவுகள் 50.7 dB(A) இலிபைந்து 

53.1 dB(A) யமப நற்பொம் இபவு வப இமபச்ெல் அவுகள் 40.2 dB(A) பதல் 43.3 

dB(A) யமப இபைந்தது. ஆய்வுக் களத்தழன் க அயதளழப்புகள், நத்தழன நளசுக் 

கட்டுப்ளட்டு யளளழனத்தளல் யமபனபொக்கப்ட்ட யபம்ழற்குள்ளக உள்து (55 

dB(A) கல் வபம், 45 dB(A) இபவு வபம்). 

3.4 வநற்பப்பு வளழன் தபம் 

ஆய்வுப் குதழக்குள் 8 இடங்கழல் வநற்பப்பு வளழன் தபம் கண்களணழக்கப்ட்டது. 

 வெகளழக்கப்ட்ட வநற்பப்பு வர் நளதழளழகழல் மலட்பஜன் அனழச்மெழவு 6.82 

பதல் 7.89 யமப இபைந்தது. அமத்து நளதழளழகலம் IS 2296:1992 யபம்ழற்குள் 

உள்து. 



 வெகளழக்கப்ட்ட வநற்பப்பு வர் நளதழளழனழன் மநளத்த கமபந்த தழடப்மளபைட்கழன் 

(TDS) நதழப்பு 1307 mg/l பதல் 2064 mg/l யமப இபைந்தது. 

 வெகளழக்கப்ட்ட வநற்பப்பு வர் நளதழளழனழன் மநளத்த கடித்தன்மந நதழப்பு 214.9 

mg/l பதல் 760.8 mg/l யமப இபைந்தது. 

 வெகளழக்கப்ட்ட வநற்பப்பு வர் நளதழளழனழன் உனழர்வயதழனழனல் ஆக்ஸிஜன் வதமய 

(BOD) நதழப்பு 1.2 mg/l பதல் 6.7 mg/l யமப இபைந்தது. 

 வெகளழக்கப்ட்ட வநற்பப்பு வளழன் நளதழளழகழல் வயதழனழனல் ஆக்ஸிஜன் வதமய 

(COD) நதழப்பு 10.6 பதல் 31.6 mg/l யமப இபைந்தது. 

 வெகளழக்கப்ட்ட வநற்பப்பு வளழன் நளதழளழகழல் க உவளகங்கழன் மெழவு IS 

2296:1992 யபம்புகலக்குள் உள்து. 

3.5 ழத்தடி வர் தபம் 

ஆய்வுக் களத்தழல் 8 இடங்கழல் ழத்தடி வளழன் தபம் கண்களணழக்கப்ட்டது.  

 ஆய்வுப் குதழனழன் ழத்தடி வர் நளதழளழகழல் மலட்பஜன் அனழச்மெழவு யபம்பு 

6.8 நற்பொம் 7.86 இமடவன இபைந்தது. pH யபம்பு IS 10500:2012 இன் 

அதநதழக்கப்ட்ட யபம்ழற்குள் உள்து. 

 வெகளழக்கப்ட்ட ழத்தடி வர் நளதழளழனழன் மநளத்த கமபந்த தழடப்மளபைள் யபம்பு 

714 mg/l பதல் 1251 mg/l யமப இபைந்தது. அமத்து நளதழளழகலம் IS 10500: 

2012 இன் அதநதழக்கப்ட்ட யபம்ழற்குள் உள். 

 குவளமபடு உள்டக்கத்தழன் ற்பொக்மகளள்க்கூடின யபம்பு 250mg/l நற்பொம் 

அதநதழக்கப்ட்ட யபம்பு 1000 mg/l ஆகும். ஆய்வுப் குதழனழல் வெகளழக்கப்ட்ட 

ழத்தடி வர் நளதழளழகழல் குவளமபடு உள்டக்கம் 198.90 mg/l பதல் 379.40 

mg/l யமப இபைந்தது. அமத்து நளதழளழகலம் IS 10500:2012 இன் 

அதநதழக்கப்ட்ட யபம்ழற்குள் உள். 

 ெல்வட் உள்டக்கத்தழன் ற்பொக்மகளள்க்கூடின யபம்பு 200mg/l நற்பொம் 

அதநதழக்கப்ட்ட யபம்பு 400mg/l ஆகும். ஆய்வுப் குதழனழல் வெகளழக்கப்ட்ட 

ழத்தடி வர் நளதழளழகழல் ெல்வட் உள்டக்கம் 46.3 mg/l பதல் 157.8 mg/l யமப 

இபைந்தது. அமத்து நளதழளழகலம் IS 10500: 2012 இன் ற்பொக்மகளள்க்கூடின 

யபம்ழற்குள் உள். 

 மநளத்த கடித்தன்மந யபம்புகள் ழத்தடி வர் நளதழளழகலக்கு 272 mg/l பதல் 478 

mg/l யமப இபைந்தது. அமத்து நளதழளழகலம் IS 10500: 2012 இன் 

அதநதழக்கப்ட்ட யபம்ழற்குள் உள். 

 ஆய்வுப் குதழக்குள் வெகளழக்கப்ட்ட அமத்து ழத்தடி வர் நளதழளழகலம் IS 

10500:2012 குடிவர் தபழமகழன் யபம்ழற்குள் உள். 



3.6 நண்ணழன் தபம் 

 நண் நளதழளழகழன் மலட்பஜன் அனழச்மெழவு 6.8 பதல் 7.83 யமப இபைந்தது. 

 நண் நளதழளழகழன் கடத்துத்தழன் 167 பதல் 344 μmhos/cm யமப இபைந்தது. 

 வெகளழக்கப்ட்ட நண் நளதழளழகழல் மட்பஜன் உள்டக்கம் 94.3 mg/kg பதல் 

182.3 mg/kg யமப இபைந்தது. 

 ளஸ்பஸ் உள்டக்கம் 29.4 mg/kg பதல் 86.4 mg/kg யமப இபைந்தது. 

 மளட்டளெழனம் உள்டக்கம் 158.3 mg/kg பதல் 228.7 mg/kg யமப இபைந்தது. 

3.7 சூமலினல் 

10 கழநவ சுற்யழல் உள் தளயபங்கள் நற்பொம் யழங்கழங்கம ஆய்வு மெய்ன எபை கணக்மகடுப்பு 
டத்தப்ட்டது. அப்குதழ நக்கழடம் இபைந்து ெழ தகயல்கள் வெகளழக்கப்ட்ட. வெகளழக்கப்ட்ட 
அமத்து தபவுகலம் அந்த ழபளந்தழனத்தழன் தளயபங்கள் நற்பொம் யழங்கழங்கழல் நளசுளட்டின் 
தளக்கத்மத யழக்குயதற்களக யமகப்டுத்தப்ட்டுள். களட்டு மெடிகள் நற்பொம் னழளழடப்ட்ட 
னழர் மெடிகள் ற்ழன கணக்மகடுப்பு மெய்னப்ட்டு, கழமடக்கக்கூடின அமத்து தகயல்கலம் 

தழவு மெய்னப்ட்ட. 
 

க ஆய்யழன் வளது ந்த களட்டு ளலூட்டி இபம் வபடினளகக் களணப்டயழல்ம. ஆய்வுப் 
குதழமனச் சுற்ழ அமநந்துள் உள்லர் கழபளநயளெழகலடள மதளடர்பும் அந்தப் குதழனழல் 
களட்டு யழங்குகள் இபைப்மத உபொதழப்டுத்த படினயழல்ம. 
 

களல்மடகள், பைமந, ஆடு, வகளமழ, யளத்து நற்பொம் ன்ழ வளன் களல்மடகள் ளல் 

மளபைட்கலக்களகவும், இமச்ெழக்களகவும், பட்மடக்களகவும் யழயெளன வளக்கத்தழற்களக 

யர்க்கப்டுகழன். மபைம்ளள களல்மடகள் நற்பொம் பைமநகள் உள்லர் யமகமனச் 
வெர்ந்தமய. இந்த குதழனழல் வகளமழப்ண்மணகள் மபைம்ளலும் களணப்டுகழன். 
இந்தழன யயழங்கு (ளதுகளப்பு) ெட்டத்தழன்டி, 1972 ஜயளழ 17, 2003 அன்பொ தழபைத்தப்ட்டது, 

ய யழங்குகள், மயகள் நற்பொம் தளயபங்கமப் ளதுகளப்தற்கும், சுற்பொச்சூமல் நற்பொம் 

அமத உபொதழ மெய்பெம் வளக்கழல் அததடன் மதளடர்புமடன அல்து துமண அல்து 

தற்மெனள யழரனங்கலக்கும் யமங்குயதற்கள எபை ெட்டம் ஆகும். சுற்பொச்சூமல் ளதுகளப்பு. 

இந்தழன யயழங்கு (ளதுகளப்பு) ெட்டம், 1972 ளர்மயபெள் ெழ யழங்கழங்கமப் 

ளதுகளக்கழது. அட்டயமண I இல் யபைம் ளவயள கழளழஸ்வடடஸ் தயழப  மயகள் 

அட்டயமண IV இல் வெர்க்கப்ட்டுள். 

மளபைத்தநள டயடிக்மககள் நற்பொம் ளதுகளப்புத் தழட்டம் தனளளழக்கப்ட்டு, இமணப்பு-13 ஆக 

இமணக்கப்ட்டுள்து. 

3.8 ெபக மளபைளதளப சூமல் 

ஆய்வு குதழனழன் ெபக மளபைளதளப குழகளட்டிகள் கவவம உள் அட்டயமண 9இல் 
மகளடுக்கப்ட்டுள். 
 



அட்டயமண 9 ஆய்வு குதழனழன் ெபக மளபைளதளப குழகளட்டிகள் 

யளழமெ ண் யழயபங்கள் டிப்பு குதழ அகு 

0-5Km 

1.  
ஆய்வுப் குதழனழல் உள் கழபளநங்கள் நற்பொம் 

கபங்கழன் ண்ணழக்மக 
24 Nos. 

2.  மநளத்த குடும்ங்கள் 9192 ர்கள் 

3.  மநளத்த குடும்ங்கள் 37619 ர்கள் 

4.  குமந்மதகள் நக்கள் மதளமக (0-6 யனது) 4018 ர்கள் 

5.  ஸ்ெழ நக்கள் மதளமக 10588 ர்கள் 

6.  ST நக்கள் மதளமக 658 ர்கள் 

7.  மநளத்த வயம மெய்பெம் நக்கள் மதளமக 19746 ர்கள் 

8.  பக்கழன மதளமழளர்கள் 14869 ர்கள் 

9.  யழழம்புழம மதளமழளர்கள் 4877 ர்கள் 

10.  உமயர்கள் 4789 ர்கள் 

11.  யழயெளனத் மதளமழளர்கள் 8131 ர்கள் 

12.  வீட்டுத் மதளமழல்கள் 353 ர்கள் 

13.  நற் மதளமழளர்கள் 6473 ர்கள் 

14.  லத்தழவு மற் நக்கள் 24940 ர்கள் 

15.  டிப்ழயற் நக்கள் மதளமக 12679 ர்கள் 

5-10 Km 

16.  
ஆய்வுப் குதழனழல் உள் கழபளநங்கள் நற்பொம்  

கபங்கழன் ண்ணழக்மக 
83 Nos. 

17.  மநளத்த குடும்ங்கள் 25824 ர்கள் 

18.  மநளத்த நக்கள் மதளமக 103919 ர்கள் 

19.  குமந்மதகள் நக்கள் மதளமக (0-6 யனது) 10941 ர்கள் 

20.  ஸ்ெழ நக்கள் மதளமக 30839 ர்கள் 

21.  ST நக்கள் மதளமக 2061 ர்கள் 

22.  மநளத்த வயம மெய்பெம் நக்கள் மதளமக 54055 ர்கள் 

23.  பக்கழன மதளமழளர்கள் 39165 ர்கள் 

24.  யழழம்புழம மதளமழளர்கள் 14890 ர்கள் 

25.  உமயர்கள் 9733 ர்கள் 

26.  யழயெளனத் மதளமழளர்கள் 23772 ர்கள் 

27.  வீட்டுத் மதளமழல்கள் 3161 ர்கள் 

28.  நற் மதளமழளர்கள் 17389 ர்கள் 



யளழமெ ண் யழயபங்கள் டிப்பு குதழ அகு 

29.  லத்தழவு மற் நக்கள் 68493 ர்கள் 

30.  டிப்ழயற் நக்கள் மதளமக 35426 ர்கள் 

 

4. களற்பொ சூமலில் தளக்கம் 

பன்மநளமழனப்ட்ட மதளமழல்கழன் மெனல்ளட்டின் களபணநளக தமப நட்ட மெழமயக் கண்டழன 

AERMOD மநன்மளபைமப் னன்டுத்தழ களற்ழன் தப நளதழளழனளக்கம் மெய்னப்ட்டது. 

பன்மநளமழனப்ட்ட ளழமளபைள் யமக, உநழழ்வுகள் ற்ழன யழயபங்கள் EIA அழக்மகனழன் 

அட்டயமண 4-2 இல் மகளடுக்கப்ட்டுள். மெய்னப்ட்ட நளடலிங் அடிப்மடனழல், மநளத்த 

தமப நட்ட மெழவுகள் புள்ழ ப நற்பொம் யளழ பம் பமவன அட்டயமண 10 நற்பொம் 

அட்டயமண 11 இல் மகளடுக்கப்ட்டுள். 

அட்டயமண 10 புள்ழ பத்தழலிபைந்து மநளத்த மெழவு 

நளசுடுத்தும் 

மளபைள் 

அதழகட்ெம். 

அடிப்மட 

எப்ந்தம். 

(µg/m3) 

நதழப்ழடப்ட்ட 

அதழகளழப்பு 

எப்ந்தம். 

(µg/m3) 

மநளத்த 

எப்ந்தம். 

(µg/m3) 

NAAQ 

தபழமகள் 

(µg/m3) 

% அதழகளழப்பு 

PM10 68.54 0.25 68.79 100 0.36 

SO2 14.88  0.06 14.94 80 0.40 

NOx 30.7  0.59 31.29 80 1.92 

CO 610  9.31 619.31 4000 1.53 

HCL - 0.01 - - - 

HF - 0.02 - - - 

குழப்பு: HCL & HFக்கு NAAQ தபழமகள் துவும் இல்ம 

அட்டயமண 11 வளக்குயபத்தழல் இபைந்து மநளத்த மெழவு 

நளசுடுத்தும் 

மளபைள் 

அதழகட்ெ 

அடிப்மட 

மெழவு 

. (µg/m3) 

நதழப்ழடப்ட்ட 

அதழகளழப்பு 

மெழவு 

(µg/m3) 

மநளத்த மெழவு 

(µg/m3) 

NAAQ 

தபழமகள் 

(µg/m3) 

% 

அதழகளழப்பு 

PM10 68.54 0.23 68.77 100 0.34 

NOx 30.7  2.62 33.32 80 8.53 

CO 610 128.19 738.19 4000 21.01 

வநவ உள் அட்டயமணனழல் இபைந்து, பன்மநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழல் இபைந்து, PM10, PM 2.5, 

SO2 நற்பொம் NOx க்கள மநளத்த மெழவு NAAQ தபழமகலக்குள் உள்து ன்து 

மதழயளகழது. 

 

ழன்யபைம் தணழப்பு டயடிக்மககள் பன்மநளமழனப்ட்டுள்: 



 1x350 & 1x125 kVA நழன்ழனற்ழகள் 19 & 17நவ உனபம் மகளண்ட புமகவளக்கழ 

அமநக்கப்டும். 

 200 கழவள/நணழ நற்பொம் 1000 கழவள/நணழ மகளதழகன் ((சூளயழ தூெழ வெகளழப்ளன்) ) 

30நவ உனபம் மகளண்ட புமகவளக்கழ அமநக்கப்டும். 

 அமத்து மெனல்பம உநழழ்வுகம கட்டுடுத்த இபண்டு ழம ஸ்க்பப்ர்கள் 19நவ 

உனபம் மகளண்ட புமகவளக்கழ பன்மநளமழனப்ட்டுள். 

 

5. நளற்பொ த ளழெழம 

குவளல் ளர்நள தழட்டத்தழற்கள 3 தங்கமக் கபைத்தழல் மகளண்டது: 

• நணல்லூளழல் உள் ெழப்களட் மதளமழல் பூங்கள 

• தூத்துக்குடினழல் உள்  ெழப்களட் மதளமழல் பூங்கள 

• மெய்னளளழல் உள் ெழப்களட் மதளமழல் பூங்கள. 

பன்பொ இடங்கழல், மெய்னளளழல் உள் ெழப்களட் மதளமழல் பூங்கள தழட்டத்தழற்களக வதர்வு 

மெய்னப்ட்டுள்து. 

6. சுற்பொச்சூமல் கண்களணழப்பு தழட்டம் 

நத்தழன நளசுக்கட்டுப்ளட்டு யளளழனம் நற்பொம் சுற்பொச்சூமல் களடுகள் அமநச்ெகம் நற்பொம் பையழம 

நளற்த்தழன் யமழகளட்டுதலின்டி சுற்பொப்பு களற்ழன் தபம், வர் தபம், நண் நற்பொம் இமபச்ெல் 

மதளடர்ள கண்களணழப்பு அட்டயமண, யகுக்கப்ட்டு, தழட்டம் ழபொயப்ட்ட ழன்பு ழன்ற்ப்டும். 

7. மளது கந்தளய்வு 

சுற்பொச்சூமல் ளதழப்பு நதழப்பீட்டு யமபவு அழக்மக, மளது கந்தளய்வு டத்துயதற்களக தநழழ்ளடு 

நளசுக்கட்டுப்ளட்டு யளளழனத்தழடம் ெநர்ப்ழக்கப்டுகழது. 

 

8. புர்யளழ்வு நற்பொம் நவள்குடிவனற்ம் 

தழட்ட தம், தழபையண்ணளநம நளயட்டம் நற்பொம் தநழழ்ளடு நளழம், மெய்னளர் தளலுகள, SIPCOT 

மதளமழற்வட்மடனழல் அமநந்துள்து. வய புர்யளழ்வு நற்பொம் நவள்குடிவனற்ம் (R&R) 

மளபைந்தளது. 

 

9. சுற்பொச்சூமல் வநளண்மந தழட்டம் 

9.1 களற்பொ சூமல் 

 1x350 & 1x125 kVA நழன்ழனற்ழகள் 19 & 17நவ உனபம் மகளண்ட புமகவளக்கழ 

அமநக்கப்டும். 

 200 கழவள/நணழ நற்பொம் 1000 கழவள/நணழ மகளதழகன் (சூளயழ தூெழ வெகளழப்ளன்) 

30நவ உனபம் மகளண்ட புமகவளக்கழ அமநக்கப்டும். 



 அமத்து மெனல்பம உநழழ்வுகம கட்டுடுத்த இபண்டு ழம ஸ்க்பப்ர்கள் 19நவ 

உனபம் மகளண்ட புமகவளக்கழ பன்மநளமழனப்ட்டுள். 

 சுமந யமன வநம்ளடு நற்பொம் பளநளழப்பு களற்பொ நளசு அமயக் குமக்கும். 

9.2 ழர் சூமல் 

உற்த்தழ மெய்னப்டும் மநளத்த கமழவுவபைம் கமழவுவர் நற்பொம் மதளமழற்ெளம கமழவுவபளக 

ழளழக்கப்டும்.  

அட்டயமண 12 தழபய கமழவு வநளண்மந 

கமழவுவர் 

உபையளக்கப்ட்ட அவு 

(KLD) 

அகற்பொம் பம EC கழம 
யபளத 
மெனல்ளடு 

EC கழம யபைம் 
மெனல்ளடு 

சுனவதமய கமழவுவர் 7.2 5.4 

EC & EC அல்ளத தனளளழப்புகலக்கு: 

கமழவுவர் சுத்தழகளழப்பு ழமனம் (15 KLD) பம் 

சுத்தழகளழக்கப்டும். சுத்தழகளழக்கப்ட்ட கமழவுவர் 

ஆமக்குள் கழளவன் மல்ட்டிற்கு நவண்டும் 

னன்டுத்தப்டும். 

கமழவுவர் 

(மெனல்பமனழல் 

இபைந்து, மகளதழகன் 

நற்பொம் குழபட்டும் 

வகளபுபம் நற்பொம் DM 

ஆம 

ழபளகளழக்கப்ட்டது) 

5.0 19.4 

EC அல்ளத தனளளழப்புகலக்கு (CTE இன் டி): 

மகளதழகன், CT நற்பொம் கலவும் கமழவுகள் 5 

KLD ETP/RO பம் சுத்தழகளழக்கப்டும் நற்பொம் 

சுத்தழகளழக்கப்ட்ட கமழவுகள் னன்ளடுகலக்கு 

நவண்டும் னன்டுத்தப்டும். 

EC தனளளழப்புகலக்கு: 

மகளதழகன், உகபணங்கம கலவுதல், 

மெனல்பம, CT, மட் ஆம, ஸ்க்பப்ர், 

DMP ழபளகளழப்புகள் நற்பொம் R&D/Qc/Ad 

ஆகழனயற்ழலிபைந்து மயழவனபொம் கமழவுகள் 

ETP (20KLD) பம் UF நற்பொம் RO பம் 

சுத்தழகளழக்கப்டும். CT நற்பொம் ளய்ர் 

எப்மக்கு RO ஊடுபையல் 

னன்டுத்தப்டும். RO ழபளகளழப்பு MEE 

நற்பொம் ATFD பம் டத்தப்டும். ஊடுபையழ 
நவண்டும் னன்டுத்தப்டும் நற்பொம் ATFD 

இலிபைந்து உப்பு TSDF பம் அகற்ப்டும். 

மயழனழல் கமழவு வர் மயழவனற்ம் இபைக்களது நற்பொம் ஜவவபள லிக்யழட் டிஸ்ெளர்ஜ் (ZLD) கபைத்துக்கள் 

பலமநனளக மெனல்டுத்தப்டும். 



9.3 இமபச்ெல் சூமல் 

 நத்தழன / நளழ நளசுக்கட்டுப்ளட்டு யளளழனத்தழன் வதமயக்வகற் ஆம ல்மனழல் 

ெத்தம் அவு 75-70 dB (A)  யழட அதழகநளக இல்ம ன்மத உபொதழப்டுத்த 

அமத்து எலி உபையளக்கும் கபையழகலம் இனக்கப்டும். 

 கம்ப்பெர்கள் நற்பொம் DG மெட்கலக்கு எலி உமகள் உள். பன்மநளமழனப்ட்ட 

யழளழயளக்கத்தழற்கும் அவத டயடிக்மககள் ழன்ற்ப்டும் 

 0.92 க்கர் (ழப்பப்ழல் 36.68%) சுமந நண்டம் இமபச்ெல் தமடனளக 

மெனல்டும். 

 ெத்தத்தழன் யழமவுகள் நற்பொம் PPEகமப் னன்டுத்துயதன் பக்கழனத்துயம் 

குழத்து யழமழப்புணர்மய ற்டுத்த ணழனளர்கலக்குப் னழற்ெழ அழக்கப்டும். 

 

9.4 ழச் சூமல் 

 கமழவுவர் சுத்தழகளழப்பு ழமனம் கமழவுவமப சுத்தழகளழக்க பன்மநளமழனப்ட்டது நற்பொம் 

சுத்தழகளழக்கப்ட்ட கமழவுவர் மதளமழற்ெளமக்குள் சுமந நண்ட யர்ச்ெழக்கு 

னன்டுத்தப்டும். 

 கமழவுவமப சுத்தழகளழக்க பூஜ்ஜழன தழபய மயழவனற் தழட்டத்துடன் கூடின 

மதளமழற்ெளம கமழவுவர் சுத்தழகளழப்பு ழமனம் பன்மநளமழனப்டுகழது. வய 

தழட்ட யளகத்தழற்கு மயழவன சுத்தழகளழக்கப்ட்ட / சுத்தழகளழக்கப்டளத கமழவுவமப 

மயழவனற்ப்டளது 

 கபளட்ெழ தழடக்கமழவுகள் ழளழக்கப்ட்டு அங்ககக் கமழவுகள் வளல் ஞ்ெளனத்து 

மதளட்டிகழல் அகற்ப்டும். கழந கமழவுகள் TNPCB அங்கவகளழக்கப்ட்ட 

நபொசுமற்ெழனளர்கலக்கு அதப்ப்டும் 

 அளனகபநள கமழவுகள், அளனகபநள கமழவுகள் (வநளண்மந, மகனளலதல் 

நற்பொம் ல்ம தளண்டின இனக்கம்) தழபைத்த யழதழகள் 2016 இன் டி அகற்ப்டும். 

9.5 சுமந நண்ட வநம்ளடு 

சுமந யமன குதழ 3710.68 ெதுப நவட்டர் (36.68 %). கவவம கணக்கழடப்ட்டுள்டி சுநளர் 560 

நபங்கள் (எவ்மயளபை நபத்தழற்கும் இமடவன -2mx2m இமடமயழ) டப்டும்: 

அட்டயமண 13 களக்மகடுவுடன் தழபைத்தப்ட்ட ட்மஜட் அழக்மக: 

வயம அல்து 

மெனல்ளடு 
இங்கள் 2022-23 2023-24 

நபக்கன்பொகள் 

பூயபெம் நபம் 70 70 

புங்கம் நபம் 70 70 

வயப் நபம் 70 70 

நவலளகழ நபம் 70 70 

துமண மநளத்தம்- (INR) 2,50,000/- 2,50,000/- 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%8D-meaning-in-english


மநளத்தம்- (INR) 500,000/- 
 

9.6 சுற்பொச்சூமல் வநளண்மந மெவுத் தழட்டம் 

சுற்பொச்சூமல் வநளண்மந டயடிக்மககலக்களக 142.00 ட்ெம் பளய் பதச் மெவு 

எதுக்கப்ட்டுள்து. யழயபங்கள் அட்டயமண 14 இல் மகளடுக்கப்ட்டுள். 

அட்டயமண 14 சுற்பொச்சூமல் வநளண்மந மெவுத் தழட்டம் 

யளழமெ 

ண் 
கூபொகள் 

பத மெவு 

(INR ட்ெம்) 

இனக்க மெவு 

 (INR ட்ெம்) 

1  களற்பொ நளசு கட்டுப்ளடு 20.00 

16.0 

2  வர் நளசு கட்டுப்ளடு (கமழவுவர் சுத்தழகளழப்பு 
ழமனம், இனந்தழப ஆயழனளக்கழ) 

80.00 

3  அளனகபநள கமழவு வநளண்மந 5.00 

4  எலி நளசு கட்டுப்ளடு 5.00 

5  சுற்பொச்சூமல் கண்களணழப்பு 20.00 

6  மதளமழல்ெளர் ஆவபளக்கழனம் & னழற்ெழ 2.00 

7  சுமந நண்ட யர்ச்ெழ 5.00 

8  ெட்டப்பூர்ய இணக்கம் 5.00 

 மநளத்தம் 142.00 
 

9.7 மபைழபொய சுற்பொச்சூமல் மளபொப்பு  

1 வந, 2018 நற்பொம் மெப்டம்ர் 30, 2020 வததழனழட்ட சுற்பொச்சூமல் களடுகள் அமநச்ெகம் நற்பொம் 

பையழம நளற்த்தழன் அலுயக குழப்ளமணனழன்டி ப. 18.0 ட்ெம் அதளயது தழட்டச் 

மெயழல் 2.0% (INR. 900 ட்ெம்) தழட்டச் மெனளக்கக் களத்தழல் மபைழபொய சுற்பொச்சூமல் 

மளபொப்பு டயடிக்மககலக்களக எதுக்கப்ட்டுள்து. யழயபங்கள் அட்டயமண 15 இல் 

மகளடுக்கப்ட்டுள். 

அட்டயமண 15 மபைழபொய சுற்பொச்சூமல் மளபொப்பு மெனல்ளடுகலக்கள மெவுத் தழட்டம்  

யளழமெ 

ண் 

  

பன்மநளமழனப்ட்ட  மெனல்ளடு 

ஆண்டு யளளழனள மெவுத் தழட்டம் (INR 

ட்ெம்) 

2023-2024 2024-2025 2025-2026 

1 

அபசு வநல்ழமப் ள்ழ, வெளடினம்ளக்கம் 

 மக கலவுதல் அமநப்பு கட்டுநளம் 

 சுகளதளப யெதழ & குடிவர் ஆம. 

 தகம் & சூளழன எழ 

 ள்ழ ல்மனழல் அமயன்பே 

வதளட்டம் 

8  2  -  

2 அபசு ள்ழ, நளநண்டூர்  -  6 2  



 மக கலவுதல் அமநப்பு கட்டுநளம் 

 சுகளதளப யெதழ & குடிவர் ஆம. 

 தகம் & சூளழன எழ 

 ள்ழ ல்மனழல் அமயன்பே 

வதளட்டம் 

  மநளத்தம் 8 8 2 

  மநளத்த மெவு 18.0  

 

10. தழட்டப் னன்கள் 

 உள்லர் நக்கள் வயமயளய்ப்பு பம் வபடி ழதழப் ன்கமப் மபொயளர்கள். 

 நமபகநளக உள்லர் நக்கள் யழழவனளக எப்ந்தம் மபொயளர்கள். 

 அபைகழல் உள் குதழகழல் கல்யழமன வநம்டுத்த ழபொயம் ங்கழக்கும். 

 பன்மநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன் களபணநளக தம் நற்பொம் அமதச் சுற்ழபெள் ெபக 

ழமமநகழல் வர்நமனள தளக்கம் இபைக்கும். 

 ெந்மத நற்பொம் யணழக ழபொய யெதழகள் அதழகளழக்கும். 

 யளழகள் நற்பொம் யளழகள் பம் ங்கழப்மக் கபைத்தழல் மகளண்டு இந்த தழட்டம் 

நளழத்தழற்கும் ளட்டிற்கும் நழகவும் பக்கழனநளது. 

 இந்த தழட்டம் இந்தழன அபெழன் யழண்மயழ தழட்டங்கலக்கு ங்கழக்கும். 

 


