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திட்ட சுருக்கம் 

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டு அறிக்கக 

4329 MT/MONTH ஒட்டு பலகக மற்றும் தடுப்பு 
பலககககை உற்பத்தி செய்வதற்காக 21250 KG/DAY 
உற்பத்தி திறன் சகாண்ட ககப்டிவ் க ாெனம் (ச ெின்) 

ஆகல முன்சமாழியப்படுகிறது. 

HG Industries Limited (HGIL) 
(முன்னர் ஹிமாலயா கிரானனட்ஸ் லிமிடெட் என அனைக்கபட்ெது) இது கிரீன்லாம் இண்ெஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்டின் 

துனை நிறுவனமாகும்) 

அகமந்துள்ை இடம் 

ெர்கவ எண்: 139/2A2, 139/2B, 139/3, 140/1A2, 140/1B, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 

140/6, 140/7, 140/8, 146/1, 146/3B & 146/4 

கி ாமம்: பாஞ்ொலம், கமல்கபட்கட (P.O) 

தாலுகா: திண்டிவனம் 

மாவட்டம்: விழுப்பு ம் 

[ToR வழங்கப்பட்டது: SEAC-TN/F.No.9416/2022/5(f)/ToR-1270/2022; 08.10.2022] 

[சுற்றுச்சூழல் அளவுருகளுக்கான கண்காணிப்பு காலம்: ஜூன் 2022 to ஆகஸ்ட் 
2022] 

[ககாப்பு எண்: EHSL/EIA-PH/5(f)/01/Nov/2022] 

சுற்றுச்சூழல் ஆகலாெகர் 

 

அகொக் நகர், சென்கன – 68 

(NABET/EIA/2225/IA 0098| Validity up to 24.06.2025) 

டிெம்பர் 2022 
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1. அறிமுகம்: 
தி/ள். HG இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடடட், முன்னர் ஹிமாலயா கிரானனட்ஸ் 
லிமிடடட் என அனழக்கபட்டது. இது கிரீன்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 

லிமிடடட்டின் துனண நிறுவனமாகும். தி/ள். HG இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடடட் 

தற்கபாது 4329 MT/MONTH ஒட்டுப் பலனக மற்றும் தடுப்பு பலனககனள 

உற்பத்தி டெய்வதற்காக 21250 KG/DAY உற்பத்தி திறன் டகாண்ட ககப்டிவ் 
கராெனம் ஆனல முன்டமாழிந்துள்ளனர். இது விழுப்புரம் மாவட்டம், 

திண்டிவனம் தாலுக்கா, கமல்கபட்னட (P.O), பாஞ்ொலம் கிராமத்தில், ெர்கவ 

எண்: 139/2A2, 139/2B, 139/3, 140/1A2, 140/1B, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 

140/7, 140/8, 146/1, 146/3B & 146/4 - ல் அனமந்துள்ளது. ஒட்டு பலனக மற்றும் 
தடுப்புப் பலனககளின் கதனவ நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால், 
உள்நாட்டு ெந்னத மற்றும் ஏற்றுமதி ெந்னத ஆகிய இரண்டிலும் உள்ள 

கதனவ வழங்கல் இனடடவளினய ெந்திக்க HGIL நிறுவனம் இத்திட்டத்னத 
முன்டமாழிந்துள்ளது. 
 
ஆரம்பத்தில் திட்ட டமாழிவு ஒட்டுப் பலனக உற்பத்தி வெதிக்காக மட்டுகம 

(EC அல்லாத வனக) திட்டமிடப்பட்டது. அதற்காக தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு 

வாரியத்திடமிருந்து 25.10.2021 கததியில் உத்தரவு ஆனண (CTE No). 

2101240864569 டபறப்பட்டது. தற்கபாதுள்ள திட்டத்தளத்தில் இருந்த பனழய 
டகாட்டனககள் மற்றும் கட்டிடங்கள் இடிக்கப்பட்டு, இடிக்கப்பட்ட கட்டிட 
கழிவுகள் திட்டத்தளத்திற்கு உள்களகய ெமன்படுத்துவதற்காக 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 

டவளிச்ெந்னதயில் ஒட்டுப் பலனக தயாரிப்புகனளத் தயாரிப்பதற்கான 

மூலப்டபாருட்களின் (கராெனம்) விற்பனன வினல அதிகரித்ததின்  

காரணமாக, 21250 கிகலா/நாள் திறன் டகாண்ட மூன்று வனகயான கராென 
உற்பத்தி டெய்ய இந்நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. 
 

டெப்டம்பர் 14, 2006 கததியிட்ட சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 
அறிக்னகயின்படி, கராெனம் உற்பத்திக்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 
கதனவப்படுகிறது, அகதெமயம் ஒட்டுப் பலனக மற்றும் தடுப்புப் பலனக 
உற்பத்தி டெய்வதற்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கதனவயில்னல. 

முன்டமாழியப்பட்ட திட்டமானது 5(f) பிரிவின் கீழ் 'B' , வனகப்பாட்டின் கீழ் 
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வருவதால், திட்ட நடவடிக்னக டதாடங்கும் முன் மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க 

மதிப்படீ்டு ஆனணயத்திடமிருந்து (TN-SEIAA) அனுமதி டபறப்பட கவண்டும். 
 

அந்த அறிவிப்பின் அடிப்பனடயில், TOR விண்ணப்பமானது மாநில 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு ஆனணயத்திடம் 20.07.2022 அன்று 

ெமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்பனடயில் ஆய்வு டெய்து மக்கள் கருத்து 

ககட்பு கூட்டம் நடத்தப்பட கவண்டும் என்ற நிபந்தனனயின் கீழ் TOR 

வழங்கப்பட்டது. சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களுகான கண்காணிப்பு காலமானது 

ஜூன் 2022 முதல் ஆகஸ்ட் 2022 வனர நடத்தப்பட்டது. TOR இல் 
டகாடுக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தனனகளின் படி சுற்றுச்சூழல் தாக்க அறிக்னக தயார் 
டெய்யப்பட்டு மக்கள் கருத்துக்ககட்பிற்காக ெமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. பின்னர் 
மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆனணயத்தில் பரிெீலனன 
டெய்யப்படும். 

 

திட்ட தைத்தின் சுற்றுச்சூழல் அகமப்பு (15 கிமீ சுற்றைவில்) 

வ. 

எண். 
விைக்கம் விவ ங்கள் 

1 அட்ெகரனக 12°15'37.17"N 

2 தீர்க்ககரனக 79°40'54.03"E 

3 திட்ட தளத்தின் உயரம் ~57m ெராெரி கடல் மட்டத்திற்கு கமல் 

4 
அருகில் உள்ள 
டநடுஞ்ொனல 

NH - 45 (டென்னன - திருச்ெி) அருகில், W 

5 
அருகிலுள்ள ரயில் 
நினலயம் 

பாஞ்ொலம் ~1.98 Km, NE 

6 
அருகிலுள்ள விமான 
நினலயம் (உள்நாட்டு) 

பாண்டிச்கெரி விமான நினலயம், ~35.14 Km, 

SSE 

7 
அருகிலுள்ள விமான 
நினலயம் (ெர்வகதெ) 

டென்னன ~ 94.42 Km, NNE 

8 
அருகில் உள்ள 
கிராமம் கமல்கபட்னட  ~560 m, N 

9 அருகில் உள்ள நகரம் திண்டிவனம்: ~2.71 Km, WSW 

10 அருகிலுள்ள மாநகரம் பாண்டிச்கெரி: ~34.24 Km, SSE 

11 
பாதுகாக்கப்பட்ட 
வனப்பகுதிகள் சேவூர் RF ~ 5.75 km (ESE) 

12 நினனவுச்ெின்னங்கள் 
பல்லவாப் பானற டவட்டப்பட்ட ககாவில், 

கீழ்மாவிலங்னக, ~ 10.80 Km, NW 

ெீனத குனக ~ 8.81 Km, SE 

 நீர்நினலகள் 
வ 
எ
ண் 

சபயர் 

தூ 
ம் 

(~km) 

திகெ 
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1 கால்வாய் 14.26    N 

2 டநடுங்கல் ஆறு 12.04 NNE 

3 
வடமணிப்பாக்கம் 
ஓனட 

10.32 N 

4 கால்வாய் 9.46 N 

6 இனடயாலம் ஆறு 14.60 NE 

7 ஓங்கூர் ஆறு 14.94 NE 

8 ொரம் ஆறு 5.09 NE 

9 ஏரி ஓனட 5.13 SW 

10 டகாண்டமூர் ஆறு 8.39 S 

11 கமல்கபட்னட ஏரி 0.30 ENE 

12 பாஞ்ொலம் ஏரி 0.48 NNW 

13 ெலவாடி குளம் 1.02 SSW 

14 விட்டலாபுரம் ஏரி 1.42 SSE 

15 கட்டனள குளம் 4.56 SE 

16 பிரம்மகதெம் ஏரி 11.33 SE 

17 
கமட்டுப்பானளயம் 
ஏரி 

11.49 SSE 

18 
ஓமந்தூர் அருகக 

உள்ள ஏரி 
9.15 S 

19 
அன்னம்புத்தூர்  

அருகக உள்ள ஏரி 
8.23 S 

20 காகவரிப்பாக்கம் ஏரி 3.53 SW 

21 
ஜக்கம்கபட்னட 

அருகக உள்ள ஏரி 
7.48 SW 

22 
ெிங்கனூர் அருகக 

உள்ள ஏரி 
7.78 SW 

23 
கபாத்கதரி/கிடாங்க
ல் ஏரி 

5.02 SW 

24 
பட்டணம் அருகக 

உள்ள ஏரி 
2.98 

WS

W 

25 
கமல்பாக்கம் அருகக 

உள்ள ஏரி  
3.07 NW 

26 
பட்டணம் அருகக 

உள்ள ஏரி 
4.89 W 

27 
புலியூர் அருகக 

உள்ள ஏரி 
2.40 NNW 

28 
னவரபுரம் அருகக 

உள்ள ஏரி 
5.85 NNW 

29 
டகாடியம் அருகக 

உள்ள ஏரி 
8.75 NW 

30 
புறங்கனர அருகக 

உள்ள ஏரி 
2.65 NNE 

31 
ஒலக்கூர் அருகக 

உள்ள ஏரி 
6.13 NNE 
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32 
எட்டிப்பட்டு அருகக 

உள்ள ஏரி 
9.64 N 

33 
கரெங்கள் அருகக 

உள்ள ஏரி 
9.59 NE 

 

 

2. திட்ட விைக்கம்: 
தி/ள். HG இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடடட் விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் 

தாலுக்கா, கமல்கபட்னட (P.O), பாஞ்ொலம் கிராமத்தில், ெர்கவ எண்: 139/2A2, 

139/2B, 139/3, 140/1A2, 140/1B, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 140/7, 140/8, 146/1, 

146/3B & 146/4ல் அனமந்துள்ளது. திட்டத்தளமானது அட்ெகரனக 12°15'37.17"N  

இல் மற்றும் தீர்க்ககரனக 79°40'54.03"E இல் அனமந்துள்ளது. இது டென்னன- 

திருச்ெி கதெிய டநடுஞ்ொனலயின் (NH-45) கமற்கு தினெயில் அனமந்துள்ளது. 

இதன் அருகானமயில் ~ 1.98km டதானலவில் வடகிழக்கு தினெயில் 

பாஞ்ொலம் ரயில் நிலயமானது அனமந்துள்ளது மற்றும் ~ 35.14km 
டதானலவில் டதன்கிழக்கு தினெயில் பாண்டிச்கெரி விமான நிலயமானது 
அனமந்துள்ளது. 
 

திட்ட சுருக்கம்: 

வ 
எண் 

விைக்கம் முன்சமாழியப்பட்ட விவ ங்கள் 

1 உற்பத்தி டபாருட்களின் வனக 
ஒட்டு பலனக உற்பத்தியின் ககப்டிவ் 
நுகர்வுக்கான டெயற்னக கராெனம் 

2 
உற்பத்தி டபாருட்கள் - 3 கராெனம் 
எண்ணிக்னக (KG/DAY) 

21250 

3 ஒட்டுப் பலனக (MT/MONTH) 4303 

4 தடுப்புப் பலனக (MT/MONTH) 26 

5 டமாத்த நிலப்பரப்பு (ACRE) 14.76 

6 டமாத்த கட்டிடப்பரப்பளவு (m2) 32,832.69  

7 டமாத்த நீர் கதனவ (KLD) 127.52 

8 மறுசுழற்ெி டெய்யப்பட்ட நீர் (KLD) 55.54 

9 புதிய நீர் (KLD) 71.98 

10 நீர் ஆதாரம் தனியார் விற்பனனயாளர்கள் 

11 கழிவுநீர் உற்பத்தி in KLD (Effluent) 0.24 

12 கழிவுநீர் உற்பத்தி in KLD (Sewage) 55.3 

13 
கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு அனமப்பு 
மற்றும் திறன் 

1 KLD of ETP (ZLD Concept) 

14 கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு அனமப்பு  60 KLD of STP 

15 
மின் ெக்தி (KVA) ஆதாரம்: 

TANGEDCO 
2745 

16 மின் ஆக்கி -DGs (KVA) 1 x 2000 & 2 x 750 
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17 காற்று அழுத்தி (m3/min) 6 x 5.5 

18 
TFH (டவப்ப திரவ சூகடற்றும் 
ொதனம் (Lakh Kcal) 

1 x 100 

19 டீெல் (Lts/Day/DG) 800 

20 மர துண்டுகள் TFH (T/MONTH) 2125 

21 
TFH எண்டணய் (LITRE/YEAR) - 
எரியக்கூடியது அல்ல 

800 

22 எண்னணபனெப்டபாருள் (KG/YEAR)  200 

23 நிரந்தர ஊழியர்கள் (Nos) 980 

24 தற்காலிக ஊழியர்கள் (Nos) 200 

25 
திடக்கழிவு (KG/DAY)- 
கட்டுமானத்தின் கபாது 

90 

26 
திடக்கழிவு (KG/DAY)- 
டெயல்பாட்டின் கபாது 

444 

27 திட்டச் டெலவு ககாடிகளில் (INR) 111.14** 

28 
சுற்றுச்சூழல் கமலாண்னம திட்டம் 
(EMP) டெலவு (ககாடிகளில்) 

2.70 

29 
கராெனம் உற்பத்தி டெலவில் CER 

(Lakhs) 
5.5 

குறிப்பு:  ** டமாத்த திட்ட டெலவு Rs. 111.14 ககாடி (கராெனம்: INR.3.63 ககாடி and EC அல்லாத 
தயாரிப்புகள்: 107.51 ககாடி 

 

முன்சமாழியப்பட்ட உற்பத்தி சபாருட்கள்: 
வ 

எண் 
உற்பத்தி சபாருட்கைின் சபயர் அலகுகள் 

உற்பத்தி 
அைவு 

சுற்றுசூழல் அனுமதி கதகவப்படும் உற்பத்தி சபாருட்கள் 

1 
மாற்றியனமக்கப்பட்ட பிகனால் கராெனம் 

(டரெின்) 
KG/DAY 8775 

2 
டமலனமன் யூரியா ஃபார்மால்டினஹட் 

கராெனம் (டரெின்) 
KG/DAY 8075 

3 யூரியா ஃபார்மால்டினஹட் கராெனம் (டரெின்) KG/DAY 4400 

சமாத்தம் 21250 

சுற்றுசூழல் அனுமதி கதகவப்படாத உற்பத்தி சபாருட்கள் 

1 ஒட்டுப் பலனக TON/MONTH 4303 

2 தடுப்புப் பலனக TON/MONTH 26 

சமாத்தம் 4329 

குறிப்பு: 

• தனிப்பட்ட கராென தயாரிப்பு அளவு, ெந்னத கதனவக்கு ஏற்ப மாறுபடலாம். 
ஆனால் மூன்று உற்பத்தி டபாருட்களின் டமாத்த அளவும் 

முன்டமாழியப்பட்ட டமாத்த அளனவ விட (21250 கிகலா / நாள்) அதிகமாக 
இருக்காது. 

• டதாழிற்ச்ொனலயில் உற்பத்தி டெய்யப்படும் கராெனம் (டரெின்) தனது ஒட்டுப் 
பலனக மற்றும் தடுப்புப் பலனக பயன்பாட்டிற்காக 
எடுத்துக்டகாள்ளப்படுகிறது. இருந்தடபாழுதிலும் டதாழிற்ச்ொனலயில் 
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உற்பத்தி டெய்யப்படும் டபாருட்கள் டதாழிற்ச்ொனலயின் பராமரிப்பு மற்றும் 
அவெர காலங்களில் கதக்கி னவக்க முடியாது என்பதாலும் அதன் 
ஆயுட்காலம் குனறயும் என்பதாலும் அதன் துனண நிறுவனங்களுக்கு 
மாற்றப்படும் அல்லது மற்ற டதாழிற்ச்ொனலகளுக்கு விற்கப்படும். 

• தனிப்பட்ட ஒட்டுப் பலனக மற்றும் தடுப்புப் பலனக தயாரிப்பு அளவு, ெந்னத 
கதனவக்கு ஏற்ப மாறுபடலாம். ஆனால் இரண்டு உற்பத்தி டபாருட்களின் 

டமாத்த அளவும் முன்டமாழியப்பட்ட டமாத்த அளனவ விட (4329 

MT/MONTH) அதிகமாக இருக்காது. 

 
உற்பத்தி செய்முகற: 

• HGIL நிறுவனம் புதிய டதாழில்நுட்ப டெய்முனற உபகரணங்களின் 
உதவியால் மாற்றியனமக்க பட்ட கராெனம் தயாரிக்க உத்கதெித்துள்ளது. 
இதன் மூலம் கதனவப்படும் கராென அளவும் மூல டபாருட்களின் அளவும் 
டபருமளவில் குனறயும். 

• உற்பத்தி கலனின் வடிவனமப்பு மற்றும் கமல் உனர என்பது  
மூலப்டபாருட்களின் இழப்னப அவெர காலங்களில் கலனில் ஏற்படும் 
மாறுதல்கனள கட்டுப்படுத்தும் விதமாக வடிவனமக்கப்பட்டுள்ளது. 
உற்பத்தியின் டபாது ஏற்படும் மாசு மற்றும் மூல டபாருட்களின் இழப்பனீட 
தடுக்க உற்பத்தி கலனன சுற்றி சுழற்ெி முனறயில் குளிர்ந்த நீர் டெலுத்த 
படுகின்றது இது கனரப்பானன குளிர்வித்து மறுசுழற்ெிக்கு அனுப்புகிறது. 

• தினமும் நிகழும் சுத்திகரிப்பினன தவிர்ப்பதற்காக ஒவ்டவாரு வனக 
கராெனத்திற்கும் பிரத்கயக உற்பத்திக் கலன் டபாருத்தப்பட்டுள்ளது, இதன் 
மூலம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட வாராந்திர நீனர அடுத்த டதாகுதி கராெனத் 
தயாரிப்பில் பயன்படுத்தலாம். 

• இந்நிறுவனமானது டதாடர்ச்ெியான அடிப்பனடயில் உற்பத்தி 
டெயல்முனறயில் பயன்படுத்தப்படும் மூல டபாருட்கனள (கனரப்பான்) 
குனறப்பதற்கான அனனத்து ொத்தியக்கூறுகனளயும் ஆராயும்.  
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முன்சமாழியப்பட்ட திட்டச் செலவு (மதிப்பிடப்பட்டது): 
டமாத்த திட்ட டெலவு Rs. 111.14 ககாடி (கராெனம்: INR. 3.63 ககாடி மற்றும் 

சுற்றுசூழல் அனுமதி கதனவப்படாத உற்பத்தி டபாருட்கள்: 107.51 ககாடி) 

வ 
எண் 

விைக்கம் 

லட்ெம் (INR) 

சமாத்த 
நிகலயான 
சொத்து - 
ஒட்டு 
பலகக 

சமாத்த 
நிகலயான 
சொத்து - 

க ாென 
ஆகல 

ஒட்டுசமாத்த 
திட்ட செலவு 

1 நிலம் 11.33 0.00 11.33 

2 
நில கமம்பாடு / பிற 
துனண கவனலகள் 

138.67 0.00 138.67 

3 கட்டிடங்கள் 6169.78 68.37 6238.15 

4 
ஆனல மற்றும் 
இயந்திரங்கள் 

4022.76 257.82 4280.58 

5 

சுற்றுச்சூழல் கமலாண்னம 
திட்டம் (EMP) டெலவு (STP, 

ETP & APC) 

250.00 20.00 270.00 

6 

பிற டொத்துக்கள் 130.00 8.50 138.50 

திட்ட ஆகலாெனன 21.14 0.71 21.85 

ெட்டரீதியான அனுமதி 
மற்றும் தற்டெயல் 

7.00 8.00 15.00 

சமாத்தம் 10750.68 363.40 11114.08 

3. சுற்றுச்சூழல் விைக்கம்: 
மூன்று மாத கண்காணிப்புக்கான முதன்னம அடிப்பனட அளவுரு தரவு (அதாவது 

ஜூன் 2022 முதல் ஆகஸ்ட் 2022 வனர). கமலும் அரசு மற்றும் அதன் துனண 
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நிறுவனங்களிடம் இருந்து கெகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் நினல தரவு இதில் 
கூறப்படுகிறது. சுற்றுப்புறக் காற்றின் தரம், ஒலி, கமற்பரப்பு நீர், நிலத்தடி நீர் மற்றும் 
மண் ஆகியனவ எட்டு இடங்களின் ஆய்வு பகுதிகளில் கண்காணிக்கப்படுகிறது. 

I. காற்றின் சூழல்: 
      ஆய்வுக் காலத்திற்கான வானிகல த வு (ஜூன் 2022- ஆகஸ்ட் 2022) 

வ. 
எண் 

அைவுரு கூர் கநாக்கு 

1 ஆய்வு காலம் ஜூன் 2022- ஆகஸ்ட் 2022 

2 டவப்ப நினல 

அதிகபட்ெ டவப்பநினல: 38 0C 

குனறந்தபட்ெ டவப்பநினல:  24 0C 

ெராெரி டவப்பநினல: 33.8 0C 

3 ெராெரி ஈரப்பதம் 55.26 % 

4 ெராெரி காற்றின் கவகம் 2.79 m/s 

5 
ஆய்வு காலத்தில் காற்று வசீும் 
தினெ 

கமற்கு 

 

சுற்றுப்புறக் காற்றின் த ம்: 

மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய வழிகாட்டுதல்களின்படி அதன் ஆய்வுப் 
பகுதிக்குள் உள்ள எட்டு இடங்களில் பதினான்கு அளவுருக்கான காற்றின் தரம் 
கண்காணிக்கப்பட்டது. ஆய்வுக் காலத்தில் அனனத்து கண்காணிப்பு இடங்களிலும் 
அனனத்து அளவுருக்களும் கதெிய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்திற்குள் உள்ளன. கதெிய 
சுற்றுப்புற காற்றின் தரத் தரத்துடன் கொதிக்கப்பட்ட அளவுருக்களுக்கான 
முடிவுகளின் ஒப்படீ்டு ஆய்வின் அடிப்பனடயில், ஆய்வு டெய்யப்பட்ட இடங்களின் 
சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் ெராெரியாக இருப்பதாக விளக்கப்படுகிறது. இந்த விளக்கம் 
கண்காணிப்பிற்கு டதாடர்புனடய இடங்கள் மற்றும் அதன் ஆய்வுக் காலத்திற்கான 
முடிவுகனளக் கூறுகிறது. 

o PM10 (41.1- 64.6 µg/m³)  

o PM2.5 (15.2 – 26.3 µg/m³)  

o SO2 (6.3 – 15.4µg/m³)  

o NO2 (14 – 27.8 µg/m³) 

II. சுற்றுப்புற ஒலி: 

மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் வழிகாட்டுதலின் படி கண்காணிப்பு 

கமற்டகாண்ட அனனத்து நினலயங்களும் பகல் கநரத்திலும் (கானல 6:00 முதல் 

இரவு 10:00 வனர) இரவு கநரத்திலும் (இரவு 10:00 மணி முதல் கானல 6:00 மணி 
வனர) பதிவு டெய்யப்பட்ட ஒலி அளவு வரம்புகளுக்குள் இருக்கும். ஒலி மாசுபாட்டின் 
முக்கிய ஆதாரமானது ஆய்வு பகுதிக்கு அருகானமயில் அனமந்துள்ள 
டநடுஞ்ொனலயின் கபாக்குவரத்து மற்றும் வாகன இயக்ககம ஆகும். 
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o டதாழில்துனற பகுதிகளில் பகல்கநர மற்றும் இரவு கநர ஒலி அளவுகள் 

சுமார் 55.9 dB(A) மற்றும் 48.3 dB(A) ஆக இருந்தது, இது மத்திய 
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் பரிந்துனரக்கப்பட்ட வரம்புக்குள் 

உள்ளடங்கும்.( பகல் கநரத்தில் 75 dB(A) & இரவு கநரத்தில் 70 dB(A)). 

o குடியிருப்புப் பகுதிகளில் பகல்கநர ஒலி அளவுகள் சுமார் 49.5 dB(A) 

இலிருந்து 52.6 dB(A) வனர மாறுபடும் மற்றும் இரவு கநர ஒலி அளவுகள் 

சுமார் 40.6 dB(A) முதல் 42.5 dB(A) வனர மாறுபடுகின்றது. ஆய்வு காலத்தில் 
கமற்டகாண்ட கண்காணிப்பின்படி ஒலி அளவுகளின் தரவுகள் 
அனனத்தும் மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 

வரம்புக்குள் (பகல் கநரத்தில் 55 dB(A) & இரவு கநரத்தில் 45 dB(A)) 
இருப்பதாக குறிப்பிடப்படுகிறது 

III. சுற்றுப்புற நீர்: 

கமற்ப ப்பு நீர் 

o pH மதிப்பு 6.82 முதல் 7.7 வனர இருக்கும். 

o மின் கடத்துத்திறன் (EC) 397 µS/cm - 769 µS/cm. 

o குகளானரடின் வரம்புகள் 59.7 mg/l -105.3 mg/l. 

o ெல்கபட்டின் வரம்புகள் 10.6 mg/l முதல் 30.4 mg/l வனர இருக்கும். 

o டமாத்த கடினத்தன்னமயின் வரம்புகள் 74.7 mg/l முதல் 153.2 mg/l வனர 
இருக்கும். 

நிலத்தடி நீர் 

IS 10500:2012 இன் படி, கொதனன முடிவுகனள அதன் குடிநீர்த் தரத்துடன் ஒப்பிட்டுப் 
பார்த்ததன் அடிப்பனடயில்  ஆய்வு டெய்யப்பட்ட இடங்களில் உள்ள நீரின் தரமானது 
அதன் குடிநீர்த் தரத்திற்குள் உள்ளது என்று விளக்கப்படுகிறது. இந்த பகுப்பாய்வின் 
முடிவின் படி, இனவ குறிப்பிட்ட இடத்தில் கொதனன டெய்யப்பட்ட மாதிரியுடன் 

மட்டுகம டதாடர்புனடயனவ. நிலத்தடி நீர் மாசுபடுவனதத் தவிர்க்கவும், அதன் தரம் 
மற்றும் அளனவ கமம்படுத்தவும், மனழ நீனர கெகரிப்பது மற்றும் நிலத்தடி நீர் 
மட்டத்னத உயர்த்துவதற்கும் இது உதவியாக இருக்கும். 

o pH மதிப்பு 6.83 முதல் 7.95 வனர இருக்கும். (ஏற்றுக்டகாள்ளத்தக்க 

வரம்புகள்) 

o டமாத்த கனரந்த திடப்டபாருள் வரம்புகள்  839 mg/l முதல் 1274 mg/l வனர 
இருக்கும்.  (அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகள்) 

o குகளானரடின் வரம்புகள் 236.9 mg/l முதல் 346.8 mg/l வனர இருக்கும்.  

(அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகள்) 
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o ெல்கபட்டின் வரம்புகள்  124.6 mg/l முதல் 186.4 mg/l வனர இருக்கும். 

(அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகள்) 

IV. சுற்றுப்புற மண்: 

o மண்ணின்  pH மதிப்பு  6.8 முதல் 7.76 வனர இருக்கும். 

o மின் கடத்துத்திறன்  149 μm hos/cm முதல் 304 μm hos/cm வனர இருக்கும். 

o னநட்கராஜனின்  வரம்புகள் 176 mg/kg முதல் 314 mg/kg வனர இருக்கும். 

o பாஸ்பரஸின்  வரம்புகள்  48 mg/kg முதல் 102 mg/kg  வனர இருக்கும். 

o டபாட்டாெியத்தின்  வரம்புகள்  51 mg/kg முதல் 114 mg/kg  வனர இருக்கும். 

V. உயிரியல் சுற்றுசூழல் : 

o இந்த பகுதியில் டபாதுவான விலங்குகள் உள்ளன. இந்திய நாய்கள், 

காட்டு மற்றும் வடீ்டுப் பூனன, இந்கதாகனெியன் குரங்கு வனககள் 

(RHESUS MACAQUE), வடீ்டுப் பசுக்கள், எருனமகள், கானளகள் மற்றும் 
ஆடுகள் கபான்ற பாலூட்டி இனங்கள்  காணப்படுகின்றன. இந்திய 
நாகப்பாம்பு, கட்டுவிரியன் மற்றும் பிற டபாதுவான பாம்புகள் மற்றும் 
கதாட்ட பல்லிகள்  கபான்ற  ஊர்வன இனங்கள்  காணப்படுகின்றன. 

o ஆய்வுப் பகுதியில் அனடயாளம் காணப்பட்ட இனங்களில் அரிய, உள்ளூர் 
இனங்கள் மற்றும் அழிந்து வரும் இனங்கள் எதுவும் இல்னல. 

VI. ெமூக சூழல்: 

o திட்டப் பகுதியின் டமாத்த மக்கள் டதானக 184327. ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள டமாத்த கிராமங்கள் 77 ஆகும். இப்பகுதியில் 92399 ஆண்கள் 

(50.13%) மற்றும் 91928 டபண்கள் (49.87%) உள்ளனர். பட்டியல் 

ொதியினரின் ெதவதீம் 29.28 மற்றும் பட்டியல் பழங்குடி ொதியினரின் 

ெதவதீம் 1.39 ஆகும். 

o ஆய்வுப் பகுதியின் கல்வியறிவு விகிதம் 69.66% ஆகும். ஆய்வுப் 

பகுதியில் 50% க்கும் அதிகமான டதாழிலாளர்கள் அல்லாதவர்கள் 
உள்ளனர். அதிகபட்ெ கவனல வாய்ப்புகனள உருவாக்க அதிக 
டதாழில்கனள நிறுவ கவண்டிய அவெியம் உள்ளது. 

4. எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்: 

I. காற்றின் சூழல்: 

காற்று மாசுபடுவதற்கான முக்கிய காரணங்கள் இரட்னட பரிமாண 

அறுனவ இயந்திரங்கள், அளவடீு மற்றும் மணல் அள்ளும் இயந்திரங்கள், 
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டவப்ப திரவ சூகடற்றும் ொதனம், டவளிகயறும் நீராவிகள்/கராென 

உற்பத்தி கலனில் இருந்து வரும் உமிழ்வுகள், மின் ஆக்கி (DG) மற்றும் 
கட்டுமான நடவடிக்னககள் ஆகும். 

டெயல்பாட்டு கட்டத்தின்கபாது சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் 
தாக்கத்னத கணிக்க புனக கபாக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. மத்திய 
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம்/சுற்றுச்சூழல் வனம் மற்றும் காலநினல 

மாற்றம் அனமச்ெகத்தால் பரிந்துனரக்கப்பட்ட AERMOD என்ற 
டமன்டபாருள் மூலம்  காற்று மாசுபடுதனல கணிக்கின்றனர். 

முன்டமாழியப்பட்ட புனக கபாக்கிகளின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட PM10, 

PM2.5, SO2, NOx இன் அதிகபட்ெ டெறிவு 11.5µg/m3, 6.9 µg/m3, 1.35µg/m3 மற்றும் 

7.39µg/m3 ஆகும். PM10, PM2.5, SO2, & NOx ஆகியவற்றுக்கான அதிகரிக்கப்பட்ட 

நில மட்ட டெறிவு 72.9 µg/m3, 32.2 µg/m3, 16.45 µg/m3 & 34.09 µg/m3. எனகவ, 

மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தரத்திற்கு உட்பட்டு, 

எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்பு மிகக் குனறவு என்று முடிவு டெய்யப்படுகிறது. 

காற்று மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள்: 

வ 
எண் 

மாசுபாட்கட 
உருவாக்குவதற்கான 

ஆதா ம் 

மாசுபடுத்தி 
காற்று மாசு 
கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்கககள் 

சவைிகயற்று 
புள்ைியின் 

உய ம் 

1 

இரட்னட பரிமாண 
அறுனவ 
இயந்திரங்கள் (2 

எண்கள்), அளவடீு 
மற்றும் மணல் 
அள்ளும் 
இயந்திரங்கள் (3 

எண்கள்) 

தூெி தூெி கெமிக்கும் னப 
வடிகட்டி  

- 

2 
சூடான அழுத்தி 
மற்றும் உலர்த்தி 

சூடான / 

ஈரமான 
காற்று 

சூடான மற்றும் 
ஈரப்பதமான 
காற்கறாட்டத்திற்கான 

புனக பட்டி/ புனக 
டவளிகயற்றி.  
கட்டிடத்தின் கூனர 
கமல் கண்காணிப்பு 
கருவி , ொளரமுடன் 
கெர்த்த பக்கவாட்டு 
கருவி , டெயல்முனற 
மற்றும் 
கூனரயிலிருந்து 
டவப்பத்னதத் தவிர்க்க 
16.4 மீ உயரம் டகாண்ட 
காப்பிடப்பட்ட கூனர 
அனமக்கப்படவுள்ளது 
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3 

மர அடிப்பனடயிலான 
டவப்ப திரவ சூகடற்றி 
(100 Lakh kg/Cal) 

SO2, NOx& 

PM 

மின்நினலய வழீ்படிவு 
கருவி 
டபாதுபுனககபாக்கியுட
ன் 
டபாருத்தப்பட்டுள்ளது 

  30m தனர 

மட்டத்திற்கு 
   கமல்                     

4 1 x 2000 KVA DG 
SO2, NOx& 

PM 

ஒலி அனடப்பான் 
மற்றும் 
டபாதுபுனககபாக்கி 

30m தனர 
மட்டத்திற்கு 

கமல் 5 2 X 750* KVA DG 

6 கராெனக் கலன் 

டெயல்மு
னற 
உமிழ்வுகள் 
/ 

ஆவியாகும் 
கரிம 
கெர்மங்கள் 
(VOC) 

கன்டடன்ெர் 

(கலனுக்குள்களகய 
வண்டல் 
கெமிக்கப்படும்) 

- 

7 

இரொயன 
னகயாளுதல்/திரவ 
மூலப்டபாருள் 
கலனுக்குள் 
மாற்றப்படுகிறது 

 

மூடினவக்கப்படும் 
கெமிப்பு டதாட்டிகளில் 
திரவ டபாருட்கனள 
கெமித்தல் மற்றும் 
மூடிய வனளய 
பரிமாற்ற அனமப்பு 

- 

8 

மூலப் 
டபாருட்னளக்     
னகயாளுதல் 

தூெி 

ொதாரண வளிமண்டல 
நினலயில் 
காற்கறாட்டத்துடன் 
கூடிய மூடிய 
அனறயில் தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு 
உபகரணங்களுடன் 
கெமிக்கப்படுகிறது 

- 

9 
கட்டுமான பணிகளின் 
கபாது 

டவளிகயறு
ம் தூெி 

தண்ணரீ் டதளித்தல் 
மற்றும் அதிக அடர்த்தி 
டகாண்ட பாலி 
எத்திலீன் கவர்கள் 
மூலம் டபாருட்கள் 
மூடப்படும் 

- 

 

II. சுற்றுப்புற நீர்: 
டெயல்பாட்டின் கபாது முன்டமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் தண்ணரீ் 
முக்கியமாக டெயல்முனற, டெயல்முனறயின்கபாது சுத்திகரிப்பதற்கு 

கதனவப்படும் தண்ணரீ், ககார் டவனரீ் ெிகிச்னெ(Core Veneer treatment), 

ஒட்டு பலனக பாதுகாப்பு ெிகிச்னெ, குளிரூட்டும் ககாபுரம், தீ நீர்ப் 
பயீ்ச்ெி, டவப்ப பரப்பி இயந்திரம், இழுனவ டவப்ப பரப்பி, தனரனய 
கழுவுதல், உணவகம், மனிதவளத்திற்கு கதனவயான தண்ணரீ் மற்றும் 
பசுனம வனளயம் கபான்றவற்றுக்கு முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படும். 
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கட்டுமான பணியின்கபாது 9.0KLD கழிவு நீர் உருவாகும் இது டெப்டிக் 
டாங்க் அதனன டதாடர்ந்து வரும் கழிவு நீர் கபாக்கு குழி வழியாக 
டவளிகயற்றப்படும். டெப்டிக் கடங்க் அவ்வப்கபாது சுத்தம் 
டெய்யப்படும். 

               நீர் மற்றும் கழிவு நீர் கமலாண்கம 

வ 
எண் 

விைக்கம் 

கழிவுநீர் 
உற்பத்தி 

(KLD) 

செயல்முகற 

1 

முன்டமாழியப்பட்ட 
கழிவுநீர் மற்றும் 
மனிதவள கழிவு 
நீரின் அளவு 
மற்றும் சுத்திகரிப்பு 
விவரங்கள் 

மனிதவள 
கழிவு - 

55.3 KLD 

மனிதவள கழிவு நீர் உற்பத்தி 55.3 KLD ஆக 
இருக்கும், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நினலயத்தில் 
(60 KLD) சுத்திகரிக்கப்படும் மற்றும் 
சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் (55.3 KLD) பசுனம 
வனளயம்  (50 KLD) மற்றும் கழிப்பனற 
கழுவுதலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது 
(5.3KLD). 
திடக்கழிவுகள் மட்க வவக்கப்பட்டு, உட்புற 
பசுனம வனளயத்திற்கு உரமாக மீண்டும் 
பயன்படுத்தப்படும். 

கழிவுநீர் - 

0.25 KLD  

டெயல்முனறயின் கபாது உருவாகும் 
கழிவுகள் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நினலயத்தில் 
(1 KLD) சுத்திகரிக்கப்படும். சுத்திகரிக்கப்பட்ட 
கழிவுநீர் (0.24 KLD) ஆனலயில் தனரனய 
சுத்தம்டெய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும். 
கபாக்குவரத்து கெமிப்பு மற்றும் அகற்றும் 
வெதி (TSDF) அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
மறுசுழற்ெியாளர்களுக்கு சூரிய ஆவியாதல் 
கெடு (Solar Evaporation Sludge) அனுப்பப்படும். 

III. ஒலி சூழல்: 

ஒலி மாசுபாட்டிற்கான முக்கிய மூல காரணங்கள் இயந்திரங்கள், மின் 
ஆக்கிகள், அமுக்கிகள், டவப்ப திரவ சூகடற்றி மற்றும் 
டெயல்பாட்டின்கபாது நடக்கும் வாகன இயக்கங்கள் (ஏற்றுதல்/ 
இறக்குதல்), உள்ளடீ்டுக் குழாய், தூண்டப்பட்ட வனரவு விெிறி, அழுத்த 
வனரவு விெிறி மற்றும் பிற டெயல்முனற ொதனங்களால் ஒலி மாசு/ 
இனரச்ெல் அதிகரிக்கலாம். ஆனல டெயல்பாட்டின்கபாது ஆனலனய 
சுற்றியுள்ள இனரச்ெல் சூழனல கட்டுப்படுத்த, ஆனலயில் 
எதிர்மனறயான தாக்கத்னத குனறக்க பின்வரும் நடவடிக்னககள் 
முன்டமாழியப்பட்டுள்ளன. 

✓ மின் ஆக்கியானது ஒருங்கினணந்த ஒலி அனடப்பான்களுடன் 

வழங்கப்படுகின்றன மற்றும் 30 மீ உயரத்தில் புனக கபாக்கி 
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மற்றும் காற்று அமுக்கிகள் ஒருங்கினணந்த ஒலி 
அனடப்பான்களுடன் வழங்கப்படுகின்றன. 

✓ அளவடீு மற்றும் மணல் அள்ளும் இயந்திரங்கள் 
உள்ளனமக்கப்பட்ட ஒலி பலனககள் டகாண்டு 
அனமக்கப்பட்டிருக்கும். 

✓ டதாழிற்ொனல கட்டிடம் மற்றும் வளாகத்னதச் சுற்றியுள்ள 

பகுதியில் இனரச்ெலின் தீவிரத்னதக் கட்டுப்படுத்த 33.07 ெதவதீம் 
பசுனம வனளயம் அனமக்கப்படும். 

✓ கதனவப்படும் இடங்களில் பாதுகாப்பு நடவடிக்னகயாக 
தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்படும். 

✓ இனரச்ெல் அளனவக் குனறப்பதற்கும் ஒலி மாசுபடுவனத 
கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பு நடவடிக்னககள் 
கமற்டகாள்ளப்படும். 

IV. திட மற்றும் அபாயக மான கழிவு கமலாண்கம 

                 நக ாட்ெி திடக்கழிவு கமலாண்கம: 

கட்டுமான பணியின்கபாது 

வ எண் வகக அைவு Kg/day அகற்றும் முகற 

1 
மக்கும் தன்னம 
டகாண்டது 67.5 உரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது 

2 
மக்காதத் தன்னம 
டகாண்டது 22.5 

தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 
வாரியத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
மறுசுழற்ேியாளர்களிடம் 
ககாடுக்கப்படும். 

Total 90.0 
 

செயற்பாட்டின் கபாது 

1 
மக்கும் தன்னம 
டகாண்டது 330.75 உரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது 

2 
மக்காத தன்னம 
டகாண்டது 110.25 

தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 
வாரியத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
மறுசுழற்ேியாளர்களிடம் 
ககாடுக்கப்படும். 

3 

கழிவுநீர் 
சுத்திகரிப்பு ஆனல 
கெடு 

3.0 உரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது 

சமாத்தம் 
444 
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       செயல்பாட்டின் கபாது உருவாகும் மற்ற திடக்கழிவுகள்: 

வ எண் 

திடக் 
கழிவுகைின்           

தன்கம 

கழிவுகைின் 
வகக 

அைவு 

(MTPM) 
ககயாளும் முகற 

1 

காகிதம் / 
அட்னட 
பலனக 

டதாழிற்ொனல 
கழிவு 0.2 

மறுசுழற்ெி அலகுகளுக்கு 

அனுப்பப்படும் 

2 
உலர்ந்த புல் 
இனலகள்  

திடக்கழிவு 1 
குழியில் ெினதந்தனத எருவாக 
பயன்படுத்தப்படுகிறது 

3 மர குப்னப 
டதாழிற்ொனல 

கழிவு 2125 
டவப்ப திரவ சூகடற்றி 
எரிடபாருள் 

4 ொம்பல் 
டதாழிற்ொனல 

கழிவு 170 
டெங்கல் உற்பத்தியாளர்களுக்கு 
அனுப்பப்படும் 

5 

காலியான 
ெிறிய 

பபீ்பாய்கள் 

(எண்களில்) 

டதாழிற்ொனல 
கழிவு 

10  

வியாபாரிகளுக்கு/ 
மறுசுழற்ெியாளர்களுக்கு 
விற்கப்படும் 

6 
ரப்பர் 
னகயுனறகள் எண் 48 

வியாபாரிகளுக்கு/ 
மறுசுழற்ெியாளர்களுக்கு 
விற்கப்படும் 

7 
கதால் னக 
னகயுனறகள் எண் 120 

வியாபாரிகளுக்கு/ 
மறுசுழற்ெியாளர்களுக்கு 
விற்கப்படும் 

 

வகக 
அபாயக மான 
கழிவு உற்பத்தி 

முன்சமாழியப்பட்ட
கவ 

அகற்றும் முகற 

34.3 யில் 
அட்டவனண 

–I 

கழிவுநீர் 
சுத்திகரிப்பு ஆனல 
கெடு (kg/day) 

~0.1 

கபாக்குவரத்து கெமிப்பு 
அகற்றும் வெதி மூலம் 
அகற்றப்படும் (TSDF) 

33.1 யில் 
அட்டவனண 

–I 

டகாள்கலன்கள் 
மற்றும் 
டகாள்கலன் 
பூச்சுகள் 
(Nos/annum) 

32 

முழுனமயான நச்சு 

நீக்கத்திற்குப் பிறகு, 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
நிறுவனங்களுக்கு விற்கப்படும் 

33.1 யில் 
அட்டவனண 

–I 

டகாள்கலன்கள் 
மற்றும் 
டகாள்கலன் 
பூச்சுகள் 
(Kg/annum) 

700 

முழுனமயான நச்சு 

நீக்கத்திற்குப் பிறகு, 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
நிறுவனங்களுக்கு விற்கப்படும் 

5.1 யில் 
அட்டவனண 

–I 

கழிவு எண்டணய் 
(kg/Year) 

200 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
மறுசுழற்ெி/முன்டெயலிகள் 

33.2 யில்  

அட்டவனண 
–I 

பருத்தி கழிவு 
(kg/Year)  

600 
வர்த்தகர்கள்/மறுசுழற்ெி மூலம் 
அப்புறப்படுத்தப்படும் 
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- 

பயன்படுத்தப்பட்ட 
மின்கலம்  
(Nos /annum) 

04 

மின் கழிவு கமலாண்னம 
விதிகள் 2016 இன் படி 
மறுசுழற்ெியாளர்கள்/ மின்கலம் 
உற்பத்தியாளர்கள்/ 
வியாபாரிகள் வாங்கும் 
அடிப்பனடயில் விற்கப்படும் 

அபாயக மான கழிவு உற்பத்தி மற்றும் கமலாண்கம: 

V. நிலச் சூழல்: 
ஆனல டெயல்பாட்டின்கபாது, நில சூழலுக்கு ஏற்படும் எதிர்மனறயான 
தாக்கத்னத குனறக்க பின்வரும் நடவடிக்னககள் 
முன்டமாழியப்பட்டுள்ளன. 

✓ கதாண்டப்பட்ட மண் அடித்தளப் பணிக்குப் பிறகு அகழியில் 
நிரப்பப்பட்டு, கதாட்டக்கனல கதனவக்காக கமல் மண் 
மீட்டடடுக்கப்படும். 

✓ கட்டுமானக் குப்னபகள் மற்றும் இடிப்புப் பணியின் குப்னபகள், 

உள் ொனலகனள ெமன் டெய்வதற்க்காக பயன்படுத்தப்படும். 

✓ நகராட்ெி திடக்கழிவுகள், அபாயமற்ற மற்றும் அபாயகரமான 
கழிவுகள் விதிமுனறகளின்படி அகற்றப்படும். 

✓ கழிவுநீனர சுத்திகரிக்க கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நினலயம் (ETP & 

STP) அனமக்கப்படும். எந்த கழிவுநீரும் கநரடியாக நிலத்தில் 
விடப்படுவதில்னல. 

✓ அபாயகரமான டபாருட்கள் வடிகால் அல்லது வளாகத்தில் 
டகாட்டப்படுவது தனடடெய்யப்படும்.  

✓ தற்டெயலான கெிவுகள் சுத்தம் டெய்யப்பட்டு, புகாரளிக்கப்பட்டு 
கண்காணிக்கப்படும். அபாயகரமான கழிவுகள் விதிமுனறப்படி 

அகற்றப்படும். 

VI. உயிரியல் சுற்றுசூழல்: 
திட்ட ஆய்வு பகுதிக்குள் முன்டமாழியப்பட்ட திட்டம் காரணமாக 
நிலப்பரப்பு உயிரியலில் தாக்கம் ஏற்படுவதற்கான ொத்தியமான 
ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்னல. பசுனம வனளயத்துடன் கூடிய காற்று 
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ொதனங்கள், காற்று மாசுபாட்டின் டவளியடீ்னட 
அதிக அளவில் கட்டுப்படுத்தும். இந்த தணிப்பு நடவடிக்னககளால், 
இப்பகுதியின் சூழலியல் பாதுகாக்கப்படும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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✓ திட்ட தளத்தில் இருந்து 1௦ கிமீ டதானலவில் சுற்றுச்சூழல் 

உணர்திறன் பகுதிககளா, வனவிலங்கு ெரணாலயங்கள் அல்லது 
கதெிய பூங்காக்கள்/உயிர்க்ககாள இருப்புக்கள் அல்லது ஈரநிலங்கள் 
அல்லது முக்கியமான பறனவப் பகுதிகள்/ வனவிலங்குகளின் 
இடம்டபயர்வு தாழ்வாரங்கள் எதுவும் இல்னல. 

✓ னமயப் பகுதி திட்டமிடப்படாத நிலம் ஆகும். இது 
தனினமப்படுத்தப்பட்ட முட்புதர்கள் மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு கனளகளால் 

அரிதாககவ மூடப்பட்டிருக்கும். மரங்கள் அல்லது BSI யின் 

அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளான உயிரினங்கள் எதுவும் இல்னல. னமயப் 

பகுதியில் இருந்து 5 கிகலாமீட்டருக்குள் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் 

இல்னல. கட்டுமான பணிகளால் திட்ட தளத்தில் இருக்கும் 

தாவரங்கனள இழக்க கநரிடும். 

✓ கட்டுமான பணியின் கபாது அலகியல்மதிப்பு கமம்படுத்த/கட்டுக்குள் 
னவக்க கட்டுமானத்தில் கபாது உருவாகும் தூெி துகள்கனள 

கட்டுப்படுத்த  டமல்லிய துணித்தினரயிட்டும் நனடபானதயில் 
நீர்டதளிப்பான் மூலம் நீர் டதளித்தும் கட்டுப்படுத்தப்படும். இது மட்டும் 
அல்லாது பசுனம வனளயங்கனள உருவாக்கி அதன் மூலமாகவும் 
கட்டுப்படுத்த நடவடிக்னக எடுக்கப்படும். 

VII. பசுகம வகையம் உருவாக்கம்: 

HG டதாழிற்ொனல லிமிடடட் 59744.41 ெதுர.மீ. (14.76 ஏக்கர்) பரப்பளவில் 

ககப்டிவ் கராென (டரெின்) ஆனலனய முன்டமாழிந்துள்ளது. 

திட்டத்தளத்தின் டமாத்த பரப்பளவில் இருந்து 33.07% (19761.42 Sq. m)  

ெதவதீம் பசுனமவனளய கமம்பாட்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

கமலும் திட்ட வளர்ச்ெியின் கபாது 2400 மரக்கன்றுகள் 

உரினமயாளர்கள் நடப்படும். ஏற்கனகவ திட்டத்தளத்தில் 183 டபரிய 

மரங்களும் 50 ெிறிய மரங்களும் தக்கனவக்கப்படும். வனத் துனறயின் 

ஆகலாெனனயின் கபரில் கவறு ஏகதனும் டபாருத்தமான தாவர 
இனங்கள் கெர்க்கப்படலாம். 

 

இந்த கநாக்கத்திற்காக INR 10.0 லட்ெம் மூலதனச் டெலவு ஒதுக்கப்படும் 

மற்றும் INR 0.5 லட்ெம் பசுனம வனளயம் கமம்பாடு மற்றும் 

டதாடர்ச்ெியான பராமரிப்பு டெலவினங்களுக்காக ஒதுக்கப்படும். 
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VIII. ெமூக சபாருைாதா  சூழல்: 
✓ முன்டமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி ஒரு பட்டா நிலம் ஆகும். 

தி/ள். HG இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடடட், முன்னர் ஹிமாலயா 

கிரானனட்ஸ் லிமிடடட் என அனழக்கபட்டது. இது கிரீன்லாம் 
இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடடட்டின் துனண நிறுவனமாகும். திட்டத் 
தளமானது குடியிருப்புப் பகுதியிலிருந்து டதானலவில் 
அனமந்திருப்பதால் குடியிருப்பு இடப்டபயர்ச்ெி கதனவயில்னல. 
எனகவ, மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடிகயற்றப் பிரச்ெினனகள் 

எதுவும் எதிர்பார்க்கப்படவில்னல.  

✓ நகர மற்றும் கிராம திட்டமிடல் இயக்குநரகத்தின் 
பதிவுகளின்படி இந்நிலம் திட்டமிடப்படாத பகுதி என 
வனகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

✓ முன்டமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் 
ெமூக-டபாருளாதார சூழ்நினல மாற்றப்படும். 

✓ இத்திட்டத்தின் மூலம் கட்டுமான பணியின் கபாதும் (200 

எண்கள்)  ஆனல டெயல்பாட்டின் கபாதும் (1500 -2000 எண்கள்) 

உள்ளூர் மக்களுக்கு ெமூக-டபாருளாதார பயன்களாக கநரடி 
கவனலவாய்ப்பும் மனறமுக பயன்களும் வழங்கப்படும். 

✓ மாநிலத்தில் உள்ள உள்ளூர் மக்கள், விவொயிகள், வாகன 
ஓட்டிகள், தச்ெர்கள், டதாழிலாளர்கள் மற்றும் பிற வணிகங்கள் 
மற்றும் துனணத் டதாழில்களுக்கான கவனலவாய்ப்னப 

உருவாக்குகிறது. 

✓ ெிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான டபாறியியல் துனண 
நிறுவனங்கனள நிறுவ இது வழிவகுக்கின்றது. 

✓ ெமூக கவளாண் காடுகளில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் ஒட்டு 
பலனக, அத்தனகய மரங்கனள நடுவதற்கு விவொயிகனள 
ஊக்குவிக்கும் மற்றும் கூடுதல் வருமானத்னத வினளவிக்கும். 

✓ HGIL ஆனது 1.5 % (5.5 இலட்ெம்) கராென ஆனல திட்டச் 

டெலவில் (ரூ.363.40 லட்ெம்), கபரு நிறுவன சுற்றுச்சூழல் 

கபாறுப்பின் (CER) இன் கீழ் அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு 

(பாஞ்ொலம் & கமல்கபட்னட) ஒதுக்கீடு டெய்துள்ளது. 
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5. மாற்று ஆய்வுகள்: 
திட்டத்தைம்: 

திட்ட தளம் ஏற்கனகவ ஹிமாலயா கிரானனட்ஸ் லிமிடடட் என்ற 
டதாழில்துனற பயன்பாட்டில் இருந்தது. ஏற்கனசவ திட்டத்தளத்தில் 
இருக்கும் ககாட்டவககள் (ஹிமாலயா கிரானனட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்)  
மற்றும் கட்டிடங்கள் (ஊழியர்கள் குடியிருப்பு தவிர), 
அகற்றப்பட்டுவிட்டன. கமலும் ககப்டிவ் கராென வெதி மற்றும் ஒட்டுப் 
பலனக மற்றும் தடுப்புப் பலனக தயாரிப்பதற்குத் கதனவயான 
தளவனமப்பு திருத்தப்பட்டுள்ளது. 
 

ஒட்டுப் பலனக தயாரிப்புகனள தயாரிப்பதற்கான மூலப்டபாருட்களின் 
(கராெனம்) அதிக வினல காரணமாக, அகத பகுதியில் ககப்டிவ் 
கராெனம் உற்பத்தி டெய்வதற்கான வெதினய ஆனல உரினமயாளர் 
முன்டமாழிந்துள்ளார். 

மின்ெக்தி: 

திட்டத்திற்கு கதனவயான டமாத்த மின் கதனவ 2745 KVA ஆக 

இருக்கும், இது TANGEDCO இலிருந்து டபறப்படும். TOR யில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, 50 ெதவதீ ஆற்றல் நுகர்வு புதுப்பிக்கத்தக்க 

ஆற்றல் (சூரிய ஆற்றல்) மூலம் டபறப்படும் என 
முன்டமாழியப்பட்டுள்ளது.  பிரதான கட்டிடக் டகாட்டனக சூரிய தகடு 
தாங்குவதற்கு ஏற்றவாறு வடிவனமக்கப்பட்டுள்ளது. புதுப்பிக்கும் 

ஆற்றல் மூலமாக சூரிய தகடு படிநினல வாரியாக நிறுவுவனத HGIL 

ஆராயும். 

 

6. சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 
சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கான திட்டத்தின் முக்கிய கநாக்கம், ெரியான 
கநரத்தில் மற்றும் டதாடர்ந்து, சுற்றுச்சூழல் நினலனமகளில் ஏற்படும் 
மாற்றங்கனளக் கண்காணிப்பது மற்றும் சுற்றியுள்ள சுற்றுச்சூழனலப் 

பாதுகாக்க ெரியான கநரத்தில் நடவடிக்னக எடுப்பதாகும். MoEF & CC & CPCB 

வழங்கிய வழிகாட்டுதல்களின்படி சுற்றுச்சூழல் மாதிரி மற்றும் கண்காணிப்பு 

டெய்யப்படும். சுற்றுச்சூழல் கமலாண்னமக்கான வரவு டெலவு பட்டியல் 

தயாரிக்கப்பட்டு கதனவக்ககற்ப அவ்வப்கபாது திருத்தப்படும். டமாத்த திட்ட 
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டெலவு Rs. 111.14 ககாடி (கராெனம்: INR.3.63 ககாடி மற்றும் சுற்றுசூழல் 

அனுமதி கதனவப்படாத உற்பத்தி டபாருட்கள்: 107.51 ககாடி. சுற்றுச்சூழல் 

கமலாண்னமத் திட்டத்தின்  படி, முன்டமாழியப்பட்ட மூலதனச் டெலவு  

ரூ. 2.70 ககாடி. சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு டெலவு ரூ. 15,75,000 / ஆண்டுக்கு. 

வ 
எண் 

கண்காணிப்பு 
பகுதி 

மாதிரி 
நிகலயங்கைின் 
எண்ணிக்கக 

மாதிரியின் 
அதிர்சவண் 

பகுப்பாய்வு செய்ய 
கவண்டிய 

அைவுருக்கள் 

1. வானினலயியல் ஒன்று 

மணிகநரம் 
மற்றும் தினெரி 
அடிப்பனடயில். 

காற்றின் கவகம் 
மற்றும் தினெ, 

டவப்பநினல, 

ஈரப்பதம், 

வளிமண்டல 
அழுத்தம், 

மனழப்டபாழிவு 

2. 
சுற்றுப்புற 
காற்றின் தரம் 

2 நினலயங்கள் 
(கீழ்க்காற்றில்) 

வாரம் 
இருமுனற 

24 மணிகநர 
காலம் 

PM10, PM2.5, SO2, VOC 
and NO2 

3. ஒலி 

4 (2- ஆனல 
வளாகத்தினுள் 

மற்றும் 2 - ஆனல 
வளாகத்தின் 
டவளிகய) 

ஒவ்டவாரு 
பருவத்திற்கும் 
ஒருமுனற 

சுற்றுப்புறச் ெமமான 
டதாடர்ச்ெியான ஒலி 
அழுத்த நினலகள் 
(Leq) பகல் மற்றும் 
இரவு கநரங்களில். 

4. 
திரவக் 
கழிவுகள் 

முக்கிய ஆனல 
கழிவுகள் மற்றும் 
கழிவுநீர் 

வாரந்கதாறும் 

pH, டவப்பநினல, 

கடத்துத்திறன், TSS, 

TDS, BOD.  

5. 

மின்னாக்கியில் 
இருந்து 
மாசுனவ 
டவளிகயற்றும் 
உபகரணம் 

மின்னாக்கியின் 
புனககபாக்கி காலாண்டு PM10, PM2.5, SO2 & CO 

6. 
வாகன 
உமிழ்வுகள் 

வாகனங்கள் 
நிறுத்துமிடம் 

வாகனங்கனள 
அவ்வப்கபாது 
கண்காணித்தல் 

காற்று உமிழ்வு 
மற்றும் ஒலி, PCU 

7. 

திடக்கழிவு / 
அபாயகரமான 
கழிவு 

HWM விதிகளுக்கு 
இணங்குவனதச் 
ெரிபார்க்கவும் 

அளவு மற்றும் 
தர கண்காணிப்பு 

அவ்வப்கபாது 
கண்காணிக்கப்படும் 

8. மண் 
திட்ட தளத்திற்குள் 

இரண்டு இடங்கள் 

வருடத்திற்கு 
ஒருமுனற 

இயற்பியல் 
கவதியியல் பண்புகள், 

ஊட்டச்ெத்துக்கள், கன 
உகலாகங்கள் 

9. 
நிலப்பரப்பு 
சூழலியல் 

திட்டத்னதச் சுற்றி 10 

கி.மீ 

மூன்று 
வருடங்களுக்கு 
ஒருமுனற 

தாவரங்களுக்கு 
ஏற்படும் 
ஆபத்திற்கான 
அறிகுறிகள் 
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10. 
டதாழில்ொர் 
சுகாதாரம் 

ஊழியர்களின் 
மருத்துவ 
பரிகொதனன 

நுனழவு நினல & 

ஆண்டுக்கு ஒரு 
முனற 

கவனலவாய்ப்புக்கு 
முந்னதய கொதனன – 

ககட்கும் திறன், 

பார்னவ, நிற 
குருட்டுத்தன்னம, 

மார்பு, ெிறுநீர், ெீரற்ற 
இரத்த ெர்க்கனர, 

காெகநாய்., 

புற்றுகநாய், எய்ட்ஸ், 

கல்லீரல் டெயல்பாடு 
கொதனனகள் (LFT), 
கண் பரிகொதனன, 

முழுனமயான இரத்த 
எண்ணிக்னக, மார்பு 
எக்ஸ்-கர குளுடாமிக் 
னபருவிக் 
டிரான்ஸ்மிகனஸ் 

(SGPT) and மல மாதிரி 
கலாச்ொர கொதனன 
etc. 
 

ஆண்டுக்கு 
ஒருமுனற <30 

வயது. 

நான்காண்டுக்கு 
ஒருமுனற 31- 40 

வயது. 

இரண்டாண்டுக்கு 

ஒருமுனற 41- 50 

வயது. 

ஆண்டுக்கு 
ஒருமுனற >50 

வயது. 

Periodical Checkup– 

ககட்கும் திறன், 

பார்னவ, நிற 
குருட்டுத்தன்னம, 

மார்பு, ெிறுநீர், ெீரற்ற 
இரத்த ெர்க்கனர, 

காெகநாய்., 

புற்றுகநாய், எய்ட்ஸ், 

கல்லீரல் டெயல்பாடு 
கொதனனகள் (LFT), 
கண் பரிகொதனன, 

முழுனமயான இரத்த 
எண்ணிக்னக, பல் 
எக்ஸ்கர, இரத்த 
கொனக, எக்ஸ்கர, 

ககட்கும் திறன், 

பார்னவ, நிற 
குருட்டுத்தன்னம, 

மார்பு, ெிறுநீர், ெீரற்ற 
இரத்த ெர்க்கனர, 

காெகநாய்., 
புற்றுகநாய், எய்ட்ஸ், 

கல்லீரல் டெயல்பாடு 
கொதனனகள் (LFT), 
கண் பரிகொதனன, 

முழுனமயான இரத்த 
எண்ணிக்னக (SGPT) 

மற்றும் மல மாதிரி 
கலாச்ொர கொதனன, 
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சுவாெக் கருவினயப் 
பயன்படுத்துவதற்கான 
மருத்துவ டபாருத்தம் 
கொதனன, பார்னவ etc 

11. 

ஒப்புதல் 
மற்றும் 
அங்கீகாரத்னதப் 
புதுப்பித்தல் 

உத்தரவுகளின்படி 

டெல்லுபடியாகும் 
காலாவதிக்கு 3 

மாதங்களுக்கு 
முன் 

டபாருந்தக்கூடிய 
ெட்டங்களின் கீழ் 
டெயல்பட ஒப்புதல் 
புதுப்பித்தல் 

12. 

சுற்றுச்சூழல் 
அனுமதி 
நிபந்தனனக்கு 
இணங்குதல் 

உத்தரவுகளின்படி 
6 மாதங்களுக்கு 
ஒருமுனற 

6 மாதாந்திர இணக்க 
அறிக்னககனள 
ெமர்ப்பித்தல் 

13. 
ெமூக 
டபாருளாதாரம் 

மக்கள் கருத்துககட்பு 
கூட்டத்தின் கபாது 
டகாடுக்கப்பட்ட 
உறுதிடமாழிகளின்படி 

ஆண்டுகதாறும் 

டதாழிலாளர்கள், 

கவனலவாய்ப்பு 
முனற, டபருநிறுவன 
ெமூக/ சுற்றுச்சூழல் 
டபாறுப்பு, வரவு 
டெலவு திட்டம்  etc. 

 

7. கூடுதல் ஆய்வுகள்: 
மக்கள் கருத்துககட்பு கூட்டம்:  

திட்டத்தளமானது அறிவிக்கப்படாத டதாழில்துனற பகுதி என்பதால் மக்கள் 

கருத்து ககட்பு கூட்டம் என்பது EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் அதன் 

திருத்தங்கள் மற்றும் அலுவலக குறிப்பானணயின்படி ஜூன் 3, 2009 
சததியிட்டதின் படி அவேியமாகிறது. TOR விண்ணப்பமானது மாநில 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆனணயத்திடம் 20.07.2022 அன்று 

ெமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்பனடயில் ஆய்வு டெய்து மக்கள் கருத்து 

ககட்பு கூட்டம் நடத்தப்பட கவண்டும் என்ற நிபந்தனனயின் கீழ் TOR 

வழங்கப்பட்டது.. TOR இல் டகாடுக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தனனகளின் படி சுற்று 

சூழல் தாக்க அறிக்னக தயார் டெய்யப்பட்டு மக்கள் கருத்துககட்பிற்காக 
ெமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. பின்னர் மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

ஆனணயத்தில் பரிெீலனன டெய்யப்படும். 

இடர் அைவிடல்: 

கதெிய தீ பாதுகாப்பு ெங்கத்தின் மதிப்படீு அளவு ஏழு மூலப்டபாருட்களின் 
திட, திரவ டபாருட்களின் மதிப்படீு மூன்னற விட குனறவாக இருப்பதால் 
இடர் அளவு மதிப்படீு டெய்யப்படவில்னல. கதெிய தீ பாதுகாப்பு ெங்கத்தின் 

மதிப்படீ்டு அளவுகளின் படி பீனால்-2, பார்மலின்-2,  ஆக்ஸாலிக் ஆெிட்-1 
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மற்றும் அெிட்டிக் ஆெிட்-0. மதிப்படீ்டு அளவுகளின் படி பீனால் பார்மலின் 

ஆக்ஸாலிக் ஆெிட் மற்றும் அெிட்டிக் ஆெிட் அதனால் ஆபத்து மற்றும் 
அனடயாள இடர் பாட்டின் மதிப்படீு உதவியுடன் தர இடர் மதிப்படீு 
டெய்யப்பட்டது மற்றும் கபாதுமான னகயாளுதல் நடவடிக்னககனள 

முன்டமாழிந்துள்ளனர்.  

 
கபரிடர் கமலாண்கம திட்டம்: 

HGIL நிறுவனம் கபரிடர் கமலாண்னம திட்டத்னத உருவாக்கும் டபாழுது 

தளத்திற்கு உள்களயும் டவளிகயயும் ஏற்படும் ஆபத்தினன கருத்தில் 
டகாண்டு உருவாக்கப்பட்டது. கமலாண்னம அனமப்பு என்பது தளத்தின் 
முக்கிய கட்டுப்பாட்டாளர்கள், ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர்கள், முக்கிய 
பணியாளர்கள், அத்தியாவெியத் டதாழிலாளர்களின் அவெரகால 
பங்களிப்பினன கருத்தில் டகாண்டு உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் பிற 
உறுப்பினர்களாக அவெர கட்டுப்பாட்டு னமயம், பாதுகாப்புத் துனற, தீ 
கட்டுப்பாட்டு ஏற்பாடுகள், அவெரகால டவளிகயற்றம், கூடும் இடம், 
அனடயாள குறிப்பு, அவெர விளக்கு அனமப்பு, முதலுதவி ஏற்பாடு, மற்றும் 
பயிற்ெி மற்றும் மாதிரி பயிற்ெி என வனரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. 

சவைிப் கபரிடர் கமலாண்கம திட்டம்: 

டவளிப் கபரிடர் கமலாண்னம திட்டத்தின் அவெியம் என்பது 
எப்டபாழுடதல்லாம் டதாழிற்ொனலயின் நினலனம தனது கட்டுப்பாட்னட 
இழக்கின்றகதா அந்கநரங்களில் அரொங்க கபரிடர் கமலாண்னம உதவி 
கதனவப்படும். டவளிப்கபரிடர் கமலாண்னம காலகட்டத்தில் டதாடர்புடகாள்ள 
கவண்டிய அலுவலகங்கள் காவல் நினலயம், தீயனணப்பு நினலயம், அருகில் 
உள்ள மருத்துவமனனகள் ஆகியனவ உள்ளடங்கும். 

8. திட்டப் பயன்கள்: 
இத்டதாழிற்ொனலயினால் நிதி மற்றும் ெமூக சுற்று சூழல் கமம்பாடு மற்றும் 
கவனலவாய்ப்பு அதிகரிக்கும். இதனால் அருகில் உள்ள மக்களின் 

வாழ்வாதாரம் உயரும். 

நிதி நன்கமகள் 
✓ அரசுக்கு வருவாய் 

✓ எதிர்பார்க்கப்படும் ஆண்டு வருவாய் 425 ககாடிகள், திட்டமிடப்பட்ட 

ஆண்டு லாபம் 25.5 ககாடிகள். 
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ெமுதாய நன்கமகள்: 
✓ திட்டத் தளமானது குடியிருப்புப் பகுதியிலிருந்து டதானலவில் 

அனமந்திருப்பதால் குடியிருப்பு மாற்றம்/இடப்டபயர்ச்ெி கதனவயில்னல. 
✓ டதாழிற்ொனலக்கு கதனவப்படும் நிரந்தர ஊழியர்களின் எண்ணிக்னக 

980.  கட்டுமானத்தில் கபாது கதனவப்படும் கநர்முக மற்றும் மனறமுக 

டதாழிலாளர்களின் எண்ணிக்னக முனறகய 200  ஆகும். மாநிலத்தில் 

உள்ள உள்ளூர் மக்கள், விவொயிகள், வாகன ஓட்டிகள், தச்ெர்கள், 

டதாழிலாளர்கள் மற்றும் பிற வணிகங்கள் மற்றும் துனணத் 

டதாழில்களுக்கான கவனலவாய்ப்னப உருவாக்குகிறது. 

✓ HGIL ஆனது 1.5 % (5.5 இலட்ெம்) கராென ஆனல திட்டச் டெலவில் 

(ரூ.363.40 லட்ெம்), கபரு நிறுவன சுற்றுச்சூழல் கபாறுப்பின் (CER) இன் கீழ் 

அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு (பாஞ்ொலம் & கமல்கபட்னட) ஒதுக்கீடு 
டெய்துள்ளது. 

சுற்றுச்சூழல் நன்கமகள்: 

✓ டதாழிற்ொனலகளில் இருந்து டவளிகயறும் மாசுனவ கட்டுப்படுத்த 
மின்நினலய வழீ்படிவு கருவி மற்றும் தூெி கெமிக்கும் னப வடிகட்டி 
அனமக்கப்படும். 

✓ டதாழிற்ொனலகளில் இருந்து டவளிப்படும் தூசுகள் இனரச்ெல் மற்றும் 
அலகிற்காகவும் டதாழில் ொனலனய சுற்றி பசுனம வனளயம் 

அனமப்பதற்க்காக 33.07 % இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ டதாழிற்ொனல மற்றும் டதாழிலாளர்களின் பயன்பாட்டில் இருந்து 
டவளிகயறும் கழிவு நீனர சுத்திகரிக்க கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு 
நினலயங்கள் அனமக்கப்படும். சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரானது மறுசுழற்ெி 

மூலம் உபகயாகப்படுத்தப்படுகிறது. 

✓ மனழநீர் கெகரிப்பு திட்டம் டெயல்படுத்தப்படுவதின் மூலம் நீர் 
கதனவயின் அளவு குனறக்கப்படும். 

✓ டதாழிற்ொனலயில் இருந்து டவளிவரும் அபாய கழிவுகள், பிற 
கழிவுகள் மற்றும் திட கழிவுகள் ஆரம்ப நினலயிகலகய பிரித்டதடுத்து 
விதிமுனறகளின்படி அகற்றப்படும். 

✓ முன்டமாழியப்பட்டபடி மண் பாதுகாப்பு நடவடிக்னககள் டெயல்படுத்தப்படும். 
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9. சுற்றுச்சூழல் கமலாண்கம திட்டம்: 
          சுற்றுசூழல் கமலாண்னம திட்டத்தின் கநாக்கம் என்பது 
டதாழிற்ொனலயினால் ஏற்படும் ொத்தியமான சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகனள 
கண்டறிந்து அதன் வினளவுகனள குனறப்படதன்பகதயாகும். கட்டுமான கட்டத்தில் 
டபாருட்கள் மூடப்பட்ட லாரிகள் மூலம் டகாண்டு டெல்லப்படும். இனரச்ெல் 
தாக்கத்னத குனறக்க பசுனம வவளயம் உருவாக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படும். காற்றில் 
உள்ள தூசுக்களின் டெறினவ குனறக்க தண்ணரீ் டதளிப்பான் பயன்படுத்தப்படும். 

டதாழிலாளர்களுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்படும் மற்றும் 
முதலுதவி வெதிகள் நியமிக்கப்பட்ட இடங்களில் னவக்கப்படும்.  திட/அபாய 

கழிவுகள் திட கழிவு கமலாண்னம விதிகள் 2016 இன் படி னகயாளப்படும். ஒலியின் 

அளவுகள் அவ்வப்கபாது கண்காணிக்கப்படும் மற்றும் அரசு நிர்ணயித்த வரம்பிற்குள் 
இருப்பதாக உறுதி டெய்யப்படும். 

     மகழநீர் கெகரிப்பு: 

                 29092.78 மீ2 பரப்பளவு டகாண்ட கமற்கூனரயில் இருந்து டவளிகயறும் மனழ 

நீர், மனழ நீர் கெகரிப்பு திட்டத்தின் மூலம் கெமிக்கப்படும். கெமிக்கப்பட்ட மனழநீரின் 

அளவானது 566.1 KLD அதனன கெமிப்பதற்காக வழங்கப்பட்ட கெமிப்பு டதாட்டியின் 

அளவு 600 KLD. கெமிக்கப்பட்ட மனழ நீரானது பசுனம வனளய பயன்பாட்டிற்கும், 

டதாழிற்ச்ொனலயின் தனரனய கழுவுவதற்கு பயன்படும். டதாழிற்ச்ொனலனய சுற்றி 
அனமக்கப்பட்ட பசுனமவனளயம், திறந்தடவளி பகுதி மற்றும் வாகன நிறுத்தும் 

இடங்களில் 33 மனழ நீர் கெகரிப்பு குழிகள் அனமக்கப்படும்.  

கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதியின் மதிப்பு முனறகய STP –  

Rs. 25,00,000/- , ETP – Rs. 15,00,000/- காற்று மாசு கட்டுப்பாட்டுகளுக்காக  

Rs. 190,00,000/-  அபாயகரமான மற்றும் திடக்கழிவு கமலாண்னமக்காக Rs. 5,00,000 /- 

சுற்று சூழல் மற்றும் மனித வள கமம்பாட்டிற்காக Rs. 20,00,000 /- பசுனம 

வனளயத்திற்காக Rs. 10,00,000/- மனழநீர் கெகரிப்பிற்காக Rs.5,00,000/- மற்றும் 

டபருநிறுவன சுற்றுசூழல் டபாறுப்புகளுக்காக Rs. 5,50,000/- டதாழிற்ச்ொனல 

ஆரம்பித்த மூன்று வருடங்களுக்குள் கமற்டகாள்ளப்படும். 
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10. முடிவுக : 

        சுற்றுசூழல் கமலாண்னம திட்டம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்னககள் 
கமற்டகாள்வதில் மூலம் இந்த டதாழிற்ொனலயினால் கநர்மனறயான பயனுள்ள 
வினளவுககள ஏற்படும். இதனால் உள்ளூர் மக்களின் வாழ்வாதாரம் உயரும், 
கவனலவாய்ப்பு டபருகும், டதாழில் வாய்ப்பு உருவாகும், கபாக்குவரத்து கமம்படும். 

இடர் மதிப்பீட்டுடன் கூடிய அவெரகாலத் திட்டம் மற்றும் கபரிடர் கமலாண்னம 
திட்டத்தின் மூலம் டதாழில்ொர் அவெரகால நிலனமகனள னகயாளமுடியும். 

ஆககவ இத்திட்டத்தின் மூலம் டதாழில்துனறயினர் உள்ளூர் மக்கள் வருவாய் 
துனறயினர் என அனனவருகம பயனனடவார்கள் என்பனத இதன் மூலம் 
டதரிவித்து டகாள்கிகறாம். 

 


