சுற்றுச்சுழல் தாக்க மதிப்பீட்டு சுருக்கம்
முன்மமாழியப்பட்டசிமமன்ட்அரைக்கும்உற்பத்திஆரைOPC/PPC/PSC-ஆண்டுக்கு 1.6 மில்ைியன்டன்)-வரக (பி)

சிமெண்ட்மதொழிற்ச்சொலைஅலெக்கதிட்டமுன்வலைவு
(திட்டம் 3 (ஆ) வலகபி 1 இஐஏஅறிவிப்புெற்றும்அதன்திருத்தங்களின்படிசிமென்ட்மதொழிற்சொலை)
வழங்கியவர்

M/s.ஜாசன் இன்ஃப்ைா பிரைவவட் ைிமிமடட்

சர்வவஎண் 1015/8, 1016/11 பி, 1017/3 பி, 4 பி, 5, 6 பி, 1019/2 ஏ 2, 2 பி 1, 2 பி 2, 2 பி3 , 3
ஏ, 3 பி, 1018/1, 2,1022 / 1, லகைொசபுைம் கிைொெம்,
ஒட்டபிதொைம் தொலுகொ, தூத்துக்குடி ெொவட்டம்,
தெிழ்நொடு

அறிக்லக தயொரித்தது

1.முன்னுரை
M/s.ஜசொன்இன்ஃப்ைொபிலைவவட்ைிெிமடட் (வஜஐபிஎல்), சர்வவஎண் 1015/8,
1016/11 பி, 1017/3 பி, 4 பி, 5, 6 பி, 1019/2 ஏ 2, 2 பி 1, 2 பி 2, 2 பி3 , 3 ஏ, 3
பி,

1018/1,

2,1022

/

1,

தூத்துக்குடிெொவட்டம்,
முழுலெயொன

லகைொசபுைம்கிைொெம்,
தெிழ்நொடு

சிமென்ட்

முன்மெொழிகிறது.

ஒட்டபிதொைம்தொலுகொ,

ஆகியவற்றில்

உற்பத்தி

ஆலை

கிரீன்ஃபீல்ட்

ஒன்லற

சொதொைணவபொர்ட்வைண்ட்சிமென்ட்

வபொர்ட்வைண்ட்மபொவசொைொனொசிமென்ட்
`வபொர்ட்வைண்ட்ஸ்ைொக்சிமென்ட்

நிறுவ

(OPC)

(பிபிசி)

(பிஎஸ்சி)

/
/

தயொரிக்கஆண்டுக்கு

1.6

ெில்ைியன்டன் மகொள்ளளவு மகொண்ட ஒரு புதிய முழுலெயொன சிமென்ட்
உற்பத்தி

ஆலை

அலெக்க

லகயொளப்படவவண்டிய

முக்கிய

முன்மெொழிவு.
மூைப்மபொருட்கள்

இந்ததிட்டத்தில்
கிளிங்கர்,

ஸ்ைொக்,

ஜிப்சம், ஃப்லளஆஷ் வபொன்றலவ.
முன்மெொழியப்பட்ட திட்டம் 14/09/2006 வததியிட்ட சுற்றுச்சூழல் வன
ெற்றும்

கொை

நிலைெொற்ற

அறிவிப்பின்படிவலக
எனவவ,

B1

–

அலெச்சகத்தின்

அட்டவலண

தெிழ்நொட்டின்

எண்

3

ெொநிைசுற்றுச்சூழல்

(MoEF&
(b)

CC)

EIA

இன்கீ ழ்வருகிறது.
பொதிப்புெதிப்பீட்டு

ஆலணயத்திடம் (SEIAA) சுற்றுச்சூழல் அனுெதி (EC) மபறவவண்டும்.MoEF&
CC

அறிவிப்பின்படி,

நவனெயெொக்கல்
ீ

எந்தமவொரு

திட்டங்கள்

புதிய

அல்ைது

அல்ைது

விரிவொக்கம்

நடவடிக்லககள்

ெற்றும்

சுற்றுச்சூழல்

அனுெதிமபறுவது

கட்டொயெொகும்.இது

புதிதொகதயொரிக்கப்பட்ட

முழுலெயொன சிமென்ட் அலைக்கும் (OPC / PPC / PSC) ஆலை ஆண்டுக்கு
1.6 ெில்ைியன்டன்ஆகும்.
வெற்கூறிய

சூழ்நிலைகளில்,

மபறுவதற்கொன

ஆதைவொளர்

நடவடிக்லககலளத்

அன்றுநலடமபற்ற

122

வது

SEAC

சுற்றுச்சூழல்

மதொடங்கினொர்.

கூட்டத்தில்

ToR

அனுெதி
10.12.2018

வகொருவதற்கொன

முன்மெொழிவுலவக்கப்பட்டது.11.01.2019 அன்று நலடமபற்ற 336 வது SEIAA
கூட்டத்தில் SEAC பரிந்துலைத்தபடி இந்ததிட்டம் கருதப்பட்டது. கடிதம் எண்
SEIAA –TN / F.No.6576 / SEAC- CXXII / 3 (b) / ToR-600/2019 வததியிட்ட 11.01.2019
ெற்றும் விரிவொன கைந்துலையொடலுக்குப்பிறகு, கூடுதல் ToR உடன் EIA
அறிக்லகலயத்

தயொரிப்பதற்கொன

நிலையொன

ToRக்கு

உட்பட்டுமபொது

ஆவைொசலனயுடன் ToRஐ வழங்க அதிகொைம்முடிவுமசய்தது.
விரிவொன
தயொரிப்பதற்கும்

ஆய்வுகலள
சிமென்ட்

வெற்மகொள்வதற்கும்,

ஆலைத்துலறக்கொன

EIA

NABET

அறிக்லகலயத்
அங்கீ கொைம்மபற்ற

EIA ஆவைொசகருக்குதிட்ட ஆதைவொளைொல் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்வபொதுள்ள

சுற்றுச்சூழல்

அனொைிசிஸ்ெற்றும்

திட்டத்திற்கொன

பிறதகவல் வசகரிப்பு ஆகியலவ NABL அங்கீ கொைம் மபற்ற ஆய்வகத்தொல்
வெற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளன.

ஃமபவெொ

வைப்ஸ்

பிலைவவட்

ைிெிமடட்,

ஆய்வுக்கொைத்திற்கு 1 வெ 2019 முதல் 31 ஜூலை 2019 வலை.
ஆண்டுக்கு

1.6

ெில்ைியன்டன்

உற்பத்திதிறன்

மகொண்ட

முன்மெொழியப்பட்ட முழுலெயொனசிமென்ட்அலைக்கும் (OPC / PPC / PSC)
ஆலைக்கொனவலைவு

EIA

ஆய்வுஅறிக்லகToRஇல்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளநிபந்தலனகளுக்குஇணங்கதயொரி
க்கப்படுகிறது.
2. திட்டவிவைம்
முன்மெொழியப்பட்டதிட்டம்ெற்றும்இருப்பிடத்தின்மபொதுவொனஅம்சங்கள்அட்
டவலண 1 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அட்டவரை 1.1 - திட்டமசயல்பாட்டுவிளக்கம்
அம்சங்கள்

திட்டம்மசயல்பொடு

விவைங்கள்
முழுலெயொனசிமென்ட்அலைக்கும்

(OPC

/

PPC

PSC) ஆலைபுதிய / கிரீன்ஃபீல்ட்திட்டம்
வலக

பி 1 வலகதிட்டம் (B1 category)

அட்டவலணஎண்

3 (ஆ) – சிமென்ட் ஆலை

திட்டதளத்தின்இருப்பிடம்1015/8, 1016/11 பி, 1017/3 பி, 4 பி, 5, 6 பி, 1019/2
ஏ 2, 2 பி 1, 2 பி 2, 2 பி 3, 3 ஏ, 3 பி, 1018 / 1,2,
1022/1, லகைொசபுைம்கிைொெம்,
ஒட்டபிதொைம்தொலுகொ,
தூத்துக்குடிெொவட்டம்,தெிழ்நொடு.
ஜிவயொஆயத்மதொலைவுகள்
8 ° 51'18.01 "(N)
சிமென்ட்

77 ° 59'41.98" (E)

ஆலை

பகுதி

இந்திய

சர்வவ

வடொவபொஷீட் எண்.C43X13- 58H / 13 & C441 & 5 58L / 1 & 5

/

அம்சங்கள்

விவைங்கள்

திட்டஅளவு

உற்பத்திதிறன்

-

1.6

எம்எம்டிபிஏ

-

35

ஏக்கர்பைப்பளவில்முழுலெயொனசிமென்ட்
(பிஎஸ்சி / பிபிசி / ஓபிசி) அலைக்கும்ஆலை .
திட்டமசைவு

ரூ .120 வகொடி

திட்டதளம்

கட்டமைப்புகள் / கட்டிடபகுதி- 15.0 Acres
சாமைகள் ைற்றும் பார்க்கிங் பகுதி-8.4

Acres

கிரீன் பபல்ட்-11.6 Acres
பைாத்தம்- 35.0 Acres
CER மசைவு

ரூ .180ைட்சம்

திட்டத்தின்இடம்
முன்மெொழியப்பட்டபுதியதிட்டதளம்சர்வவஆஃப்இந்தியொவடொவபொஷீட்எண்

C43X13-

58H

/

13

&

C441

&

5

-58L

/

1

இல்வருகிறது.முன்மெொழியப்பட்டதிட்டத்தளம்கணக்மகடுப்புஎண்

&

5

1015/8,

1016/11B, 1017/3B, 4B, 5, 6B, 1019/2A2, 2B1, 2B2, 2B3, 3A, 3B, 1018/1, 2,1022/1,
லகைொசபுைம் கிைொெம், ஓட்டப்பிடொைம் தொலுகொ, தூத்துக்குடி ெொவட்டம்,
தெிழ்நொடு 35 ஏக்கர். திட்டதளத்தின்மபொதுவொனஇருப்பிடவலைபடம்படம்
2.1 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது.திட்டத்தளம் ஒருசிை புதர்கலளக் மகொண்ட
மவற்றுதரிசுநிைம்ெற்றும்புலகப்படங்கள்படம்2.2இல்மகொடுக்கப்பட்டுள்ள

ன.கூகிள்எர்த்மசயற்லகக்வகொள்படத்தில்திட்டதளத்தின்இடம்படம்

2.3

இல்மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
எங்கள்EIAகுழுவொல்வெற்மகொள்ளப்பட்டமுன்மெொழியப்பட்டதிட்டதளம்
குறித்தஆய்வு.

1

வெ

2019

முதல்

31

ஜூலை

2019

வலை

இல்நலடமபற்றதிட்டஆதைவொளர்ெற்றும்களஆய்வவொடுஒருங்கிலணந்துகள
வருலகஏற்பொடுமசய்யப்பட்டது.திட்டதளத்தின்புவியியல்ஒருங்கிலணப்புகள்
ஜி.பி.எஸ்சொதனம்

(கொர்ெின்

10

எக்ஸ்)

ஐப்பயன்படுத்திஎடுக்கப்பட்டன,

பின்னர்கூகிள்எர்த்ெீ துெிலகப்படுத்தப்பட்டுஅதன்மசயற்லகக்வகொள்படம்கொட்
டப்பட்டுள்ளது . அருகிலுள்ள தள அம்சங்கலளயும் 10கி.ெீ சுற்றளலவயும்
கொட்டும்

சர்வவ

ஆஃப்

இந்தியொ

வடொவபொஷீட்

முலறவய

படம்

2.4

இல்மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
திட்டதளத்தில் ெிலகப்படுத்தப்பட்ட புவி-ஆயங்கலள கொட்டும் கூகிள்எர்த்
மசயற்லகக்வகொள்படம்மகொடுக்கப்பட்டுள்ளதுபடம்2.5.தளதிட்டவடிவலெப்புெ
ற்றும்கிரீன்மபல்ட்தளவலெப்புபடம்2.6 இல்மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Project Site

படம்

2.1 – முன்பைாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தின் இருப்பிட வமைபடம்

படம்

2.2 – முன்பைாழியப்பட்ட திட்ட தள புமகப்படங்கள்

படம்

2.3 யு.எஸ்.ஜி.எஸ் எர்த் எக்ஸ்ப்ளளாைர்

படம் 2.4 - சர்வவ ஆப் இந்தியாவின் வடாமபாஷீட்வரைபடம்
5

- சி 43 எக்ஸ் 13, 14, சி 44 எஸ் 1 &

படம் 2.5 -

திட்டதளத்தின்மசயற்ரகக்வகாள்படத்தில்மிரகப்படுத்தப்பட்டஜிவயாஒருங்கிரைப்புகள்

N
W

E
S

படம் 2.6 - தளத்திட்டத்தின்தளவரமப்பு- முழுரமயானசிமமன்ட்அரைக்கும்ஆரை

முன்மமாழியப்பட்டதிட்டத்தின் சுற்றுச்சூழல்அரமப்பு
அருகிலுள்ளஅம்சங்களின்முக்கியஅம்சங்கள்ெற்றும்சுற்றுச்சூழல்அலெப்
புகீ வழஉள்ளஅட்டவலண 2.2 இல்மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அட்டவரை 2.2 -சிறந்தசுற்றுச்சூழல்அம்சங்கள்
அம்சங்கள்

விவைங்கள்

கிைொெம்,

லகைொசபுைம் (கி), ஒட்டபிதொைம் (தொலுகொ)

மதஹ்ஸில், ெொவட்டம், ெொநிை

தூத்துக்குடி (ெொவட்டம்), தெிழ்நொடு.

ெொவட்டதலைலெயகம்

தூத்துக்குடி - 14 கி.ெீ - கிழக்குதிலச

IMD நிலையம்

தூத்துக்குடி - 14 கி.ெீ - கிழக்குதிலச

அதிகபட்சம். தற்கொைிக., ⁰C

41.1

குலறந்தபட்சம். தற்கொைிக., ⁰C

16.8

உறவினர்ஈைப்பதம்,%

52-80

ஆண்டுெலழ,.

625.8 ெி.ெீ

இடவியல்

மவற்று (Plain)

ெண்வலக

சொண்டிகளிெண் - SEA

அருகிலுள்ளநீர்அலெப்புகள்

வங்கொளவிரிகுடொ - 190 கி.ெீ - இ:
திருமநல்வவைிகொல்வொய் - 4.1 கி.ெீ - எஸ்
மசல்ைியநல்லூர்கொல்வொய் - 8.7 கி.ெீ - NW

அருகிலுள்ளமநடுஞ்சொலை

ெதுலை – திருமநல்வவைிலய இலணக்கும்
வதசியமநடுஞ்சொலை (என்.எச்- 7)

அருகிலுள்ளையில்நிலையம்

லகைொசபுைம்ஆர்.எஸ் - 0.80 கி.ெீ - டபிள்யூ

அருகிலுள்ளவிெொனதுலறமுகம்

தூத்துக்குடிவிெொனநிலையம் - 14.0 கி.ெீ வி
தூத்துக்குடிதுலறமுகம்

அருகிலுள்ளதுலறமுகம்

-

20

கி.ெீ மதன்கிழக்கு
இந்த்பைத்ெின்உற்பத்திநிலையம் –

அருகிலுள்ளமதொழில்

7

கி.ெீ –வடகிழக்குசிப்கொட்

-9.5

கி.ெீ

-

மதன்கிழக்கு
சொைிகுளம்ஆர்.எஃப்

அருகிலுள்ளவன

-

7.2

கி.ெீ

-

வடக்குதிலச

வைைொற்றுஇடங்கள்

10 கி.ெீ சுற்றளவில்எதுவும்இல்லை

திட்டதளம் - பகுதிஅறிக்ரக
தளத்தின்

மெொத்த

பைப்பளவு

35

ஏக்கர்ெற்றும்சொலை

/

ையிலுடன்நன்குஇலணக்கப்பட்டுள்ளது.தளபகுதிஉலடப்புஅட்டவலண 2.3
இல்மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அட்டவரை 2.3 தளபகுதிஉரடப்புவிவைங்கள்
S.No

நிைப்பைப்பின்

பயன்பாடு

(ஏக்கர்)%

1 கட்டிடபகுதி

15.00

43.0 %

2 சொலைகள்ெற்றும்பொர்க்கிங்பகுதி

8.4

24.0 %

3 மபருந்வதொட்டம் / கிரீன்மபல்ட்

11.6

33.0 %

35.0

100%

மமாத்தம்

சிமமண்ட் மசயல்முரற விளக்கம்
கிளிங்கர்,

ஜிப்சம்,

ஃப்மளஷ்,

ஸ்ைொக்

வபொன்ற

அலனத்து

மூைப்மபொருட்களும் ஒரு நிமையான விகித அளவில் எடுக்கப்படுகின்றன.
அவ்வொறு எடுக்கப்பட்ட மூை மபொருட்கலள மவொல்லுமெட்ரிக் பீடர்
வழியொக பக்மகட் எமைவவடொர்க்கு அனுப்பப்படுகிறது.
பின்னர் பக்மகட் எமைவவடொரில் இருந்து மவர்டிகள் வைொல் ெில் /
பொழ் ெில்க்க மூைப்மபொருட்கள் அனுப்பப்படுகிறது.
இங்கு

கைப்பு

மூைப்பபாருள்கள்

அமைக்கப்படுகிறது,

இந்த

கைலவலய சிமென்ட் என அலழக்கப்படுகிறது.
சிமென்ட் பின்னர் சிவைொஸ்களில் வசெிக்கப்பட்டு வதலவப்படும்வபொது
வபக் மசய்யப்படுகிறது.
ஆலை

ெற்றும்

தூசிவசகரிப்பொன்
மசய்யப்படும்

வசெிக்கும்

உள்ளது,

அலனத்து

கட்டுப்படுத்துவதில்

குழிகளுக்கு

அலைக்கும்
தூசிகலளயும்

மசயல்

முலறயொல்

உறிஞ்சுவதன்

முக்கியபங்குவகிக்கிறது.

மசயல்முலற வலைபடம் படம்

இலடயில்

உற்பத்தி

மூைம்

சிமென்ட்

ஒரு

ெொசு

உற்பத்தியின்

7 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தயாரிப்புகள்:
வதலவ ெற்றும் விநிவயொகத்தின் சந்லத பகுப்பொய்லவக்கருத்தில்மகொண்டு
வபொர்ட்வைண்ட்
மபொவஸொைனொ

ஸ்ைொக்

சிமென்ட்

சிமென்ட்

(பி.எஸ்.சி)

(பிபிசி)

ெற்றும்வபொர்ட்வைண்ட்

உற்பத்தி,

ெற்றும்வபொக்கு

வைத்துதளவொடங்களுடன் இலணந்து, ஆண்டுதிறன் 1.6 எம்.எம்.டி.பி.ஏ.

சிமென்ட்

ஆலையில்தயொரிக்கப்படும்

மபொருட்களின்வலககள்

அட்டவலண4 இல்பட்டியைிடப்பட்டுள்ளன.
அட்டவலண 4 - தயொரிப்புகளின்வலககள்
வரிலசஎண் சிமென்ட்வலக

மூைப்மபொருள்

1.

பி.எஸ்.சி.

கிளிங்கர் + ஜிப்சம் + ஸ்ைொக்

2

பிபிசி

கிளிங்கர்

+

ஜிப்சம்

பறக்கசொம்பல்
3.

ஓபிசி

கிளிங்கர் + ஜிப்சம்

+

ககககககககக
ளசைித்தல்

கககக
கககககககககக
கக

கககக
கககககககககக
கக

பபபப பபப
பபபப

பபபப
பப

ககககககக

கககக
ககககககக

ககககககககக
கககக
கககக
ககககககக

ககககககககக
கக ககககக

கககககக
கக

கககககக
கக கககக
கககக
ககககககக

கககககககக
கககக

படம்2.7 – சிமமன்ட் அரைக்கும் ஆரை- மசயல்முரற விளக்கம்

முன்மமாழியப்பட்டஉள்கட்டரமப்பு
மதாழில்துரறபகுதி (மசயைாக்கபகுதி)
அதனுடன்

மதொடர்புலடய

சிமென்ட்அலைக்கும்ஆலை

வசதிகளுடன்

அலெக்க

வதலவயொன

1.6

எம்டிபிஏ

உள்கட்டலெப்பு.

ஆலைகட்டிடங்கள்
ெில்ஹொப்பர்ஸ்,

/

கட்டலெப்பில்கிளிங்கர்சிவைொ,

சிமென்ட்ெில்

சிமென்ட்சிவைொஸ்,வபக்கிங்ஆலை

கட்டிடம்,
ெற்றும்

சிமென்ட்

ஃப்லளஷ்சிவைொ,

டிைக்ஏற்றுதல்

ஆகியலவ

அடங்கும்.
குடியிருப்புபகுதி (மசயைாக்கமற்றபகுதி)
சி.சி.ஆர்

ெற்றும்

ஆய்வகம்,

எலடபொைத்திற்கொன

நிர்வொககட்டிடம்,

கட்டுப்பொட்டுஅலற,

பட்டலற,

கலட,

பிைதொனவொயில்,சொலை

ெற்றும்
வடிகொல்ெற்றும்கூட்டுசுவர்வபொன்றமசயல்முலறஅல்ைொதகட்டிடங்கள்.
கிரீன்மபல்ட்
11.6ஏக்கர்

பைப்பளவில்

உள்ள கிரீன்மபல்ட்,

சட்ட எல்லைகளின்

படி

ஆலை எல்லைக்குள் உருவொக்கப்படும்.
நீர்வதரவ (நீர்ஆதாைம்மற்றும்வழங்கல்)
மெொத்த

நீர்வதலவ

நீர்நுகர்வு

100KLD

நிைத்தடிநீர்/புயல்நீர்ஓட்டம்.

தினசரி

பின்வரும்அட்டவலண

2.9

இல்நீர்செநிலையில்வழங்கப்படுகிறது.
அட்டவரை 2.9 - நீர்இருப்புவிவைங்கள்
S. No

உள்ள ீடு (KLD)

Total நீரின்ஆதொைம்

அவுட்புட் (KLD)

1

கிரீன்மபல்ட்வளர்ச்சி 70

வசெித்தெலழநீர் ஆவியொதல்இழப்பு 70

2

தூசிஒடுக்கம்

10

வசெித்தெலழநீர் ஆவியொதல்இழப்பு 10

3

குளிரூட்டல்

15

நிைத்தடிநீர்

ஆவியொதல்இழப்பு 15

4

மடொமெஸ்டிக்ட்

மெொத்தம் (KLD)

5
100

நிைத்தடிநீர்

உள்நொட்டுகழிவுநீர் 4
இழப்பு

1

இழப்பு (KLD)

100

ம

ொத்தநீ ரத
் தவை - 40KLD

ம

ொத்தநீ ர ்நுகர்வு –
100KLD

நிலத்தடி

நிலத்தடிநீ ர ்இழுப் பு
30 KLD

தனிநபர்நீர ்
ததவை

5 KLD

குளிர்வித்தல்
15 KLD

வழநீ ரத
் ெகரிப் புமதொே்
டி
70 KLD

நீ ர ் மதளித்தல்
(

ொசு குவைப் பு)
–10 KLD

இழப் பு
1 KLD
மெப் டிக்தேங்
4 KLD

மறுசுழற் ச ்சி
7.5 KLD (50%)

படம் 2.8 – நீர்நுகர்வுசெநிலையில்விளக்கப்படம்

பசுவ
அரண
் – 70
KLD

மரழநீர்வசகரிப்புமுரற
முன்மெொழியப்பட்டமதொழில்ெலழநீர்வசகரிப்புக்குநிைத்தடிநீர்வசெிப்புெற்றும்
ெறுபயன்பொட்டுமுலறலயபின்பற்றுகிறது.
திட்டத்தளத்திற்குள்ெலழயின்வபொதுஅதிகப்படியொனஓடும்நீர்கிரீன்மபல்ட்பகு
திக்குபயன்படுத்தப்படும்.
கட்டிடத்தின்சுற்றளவில்மபொருத்தெொனஇடத்தில்மபர்வகொவைஷன்குழிஅலெந்
துள்ளது.
கூலைவெைிருந்துெலழநீர்வசெிப்புமதொட்டியில்வசகரிக்கப்பட்டுவதலவக்வகற்ப
ெீ ண்டும்பயன்படுத்தப்படும்.
முன்மெொழியப்பட்டமதொழிலுக்குவதலவயொனமெொத்தநீர் 40 வக.எல்.டி.

சிமமன்ட் அரைக்கும் மசயல்முரறயிைிருந்து மவளிவயறும் தூசுகள்
சிமென்ட்

அலைக்கும்

பிரிவில்

இருந்து

எதிர்பொர்க்கப்படும்

ெொசு

பொர்ட்டிகுவைட்வெட்டர் (பி.எம்) ஆகும்.
டிைக் இறக்குதல் (டிப்பர்), கிளிங்கர் ஹாப்பர், கிளிங்கர் ஸ்ளடாளைஜ் சிளைா,
கிளிங்கருக்கு ஃபீடர்கமள எமட, ஜிப்சம் ைற்றும் ஃப்மள ஆஷ் ஸ்ளடாளைஜ்
சிளைாவுக்கு திட ஓட்ட ைீ ட்டர், கிளிங்கர் அமைக்கும் ஆமை, சிபைன்ட்
குழிகள் ைற்றும் பபாதி இயந்திைம் ஆகியவற்றில் இருந்து மவளிவயறும்
தூசுகள் மபொருத்தப்பட்ட பொக் பில்டர் மூைெொக ளசகரிக்கப்படுகிறது.

முன்மெொழியப்பட்ட மசயல்பொட்டின் APC நடவடிக்லககளின் இடம் படம் 9

கொற்று உெிழ்வு விவைங்கள் அட்டவலண 6 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளன.
SPM உெிழ்லவக் கட்டுப்படுத்த பொக் பில்டர் கள்<30 mg / Nm3 வழங்கப்படும்.

அட்டவலண

6-

சிமென்ட்

அலைக்கும்

மசயல்முலறயிைிருந்து

மவளிவயறும் தூசு
ெொசுபடுத்தும்உ
வ.
மவளிவயறும்ெிழ்வு, (கிைொம் /
இலணக்கப்பட்அடுக்குஉமவளிவயற்றவொயுவின்
எ
வவகம், (ெீ மநொடி)
/
டஅடுக்கு
யைம், (ெீ )மவப்பநிலை, (° C)
ண்
வி)
NO
PM SO2
X
1 2

x110

TPH

ball
40

80

14

1.5

-

-

15

160

12

1.1

1.2

1.6

mill
2 3X 500 KVA

காற்று மாசுகட்டுப்பாட்டு அரமப்பு
சிமென்ட் அலைக்கும் மசயல்முலறயிைிருந்து எழும் கொற்று உெிழ்லவக்
கட்டுப்படுத்த, பொக் பில்டர்கலள நிறுவுவது பரிந்துலைக்கப்படுகிறது.
புள்ளி மூைங்களில்

பொக்

பில்டர்களின்

இடம்

கீ வழ

உள்ள

அட்டவலண

7

இல்மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது:
அட்டவலண

7

–

மவளிவயறும்

தூசுகள்

ெற்றும்

ெொசுகட்டுப்பொட்டு

நடவடிக்லககள்
தூசுகள் மவளிவயறும் பகுதி

ெொசுகட்டுப்பொட்டுநடவடிக்லககள்

ஃப்லளஷ்டிைக்இறக்குபவர்,

2 - பொக் பில்டர்

ஃப்லளஷ்டிைக்இறக்குபவர்கன்வவயர்,
சிவைொடொப்பிற்கு
கிளிங்கர்டிைக்இறக்குபவர்

1 – பொக் பில்டர்

மபல்ட்கன்வவயருக்கொனடி.டி

(ஸ்ைொக்,

ஜிப்சம்,

பொண்ட்
ஆஷ்&நிைக்கரி)
குளம்சொம்பல்,

ஜிப்சம்,

நிைக்கரி,
1 – பொக் பில்டர்

மபட்வகொக்ெற்றும்ஸ்ைொக்டிைக்இறக்குபவர்
கிளிங்கர்மதொட்டிசிவைொடொப்பொக்கர்ஏர்ஸ்லைடு 1 – பொக் பில்டர்
கிளிங்கர்மதொட்டிபிரித்மதடுத்தல்மபல்ட்கன்வவயர்
1 – பொக் பில்டர்
OPC / PPC / PSC silo topசிவைொடொப்பிற்கு
சிமென்ட்ஆலைதீவனம்கிளிங்கர்ஹொப்பர்
சிமென்ட்ஆலைஜிப்சம்

/

குளம்சொம்பல்

1 – பொக் பில்டர்
/

ஸ்ைொக்ஹொப்பர்
சிமென்ட்ெில்லபவடு
ீ (அடுக்குஉயைம் - 40 ெீ )

1 – பொக் பில்டர்

சிமென்ட்ெில்மவன்டிங்பொல்ெில்

(அடுக்குஉயைம்

- 30 ெீ )
சிமென்ட்ெில்ஹொப்பர்பிரித்மதடுத்தல்

4 – லசக்வளொன் மசப்பவைட்டர்

ெில்ெறுசுழற்சிசுற்றுெறுசுழற்சிகட்டிடம்

1 – மசயல்முலற பொக் பில்டர்

ைிஃப்ட்ெறுசுழற்சிகட்டிடத்லதநிைொகரிக்கவும்

1 – பொக் பில்டர்

சூறொவளிகொற்றுஸ்லைடு&

BE

SFM

&தயொரிப்பு

க்குகீ வழ
பி.எஸ்.சிசிவைொடொப்

2 – பொக் பில்டர்

OPC / PPC / PSC silo bin
சிமென்ட்சிவைொஉணவளிக்கும்உயர்த்தி

1 – பொக் பில்டர்

சிவைொஉணவளிக்கும்உயர்த்திதுவக்க

1 – பொக் பில்டர்

வபக்கிங்ஆலைமெொத்தஏற்றுதல்வசெிப்புமதொட்டி1 – பொக் பில்டர்
மதொடர்ச்சியொனகைலவ

1 – பொக் பில்டர்

பொக் பில்டர் மெொத்தஎண்ணிக்லக

16

லசக்வளொன் மசப்பவைட்டர் மெொத்தஎண்ணிக்லக4

Bag
Filt

Bag
Filt

Gypsum

Clinker

Cyclo
ne 1
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Cyclo
ne2

Bag
Filt

Cement mill feed

Cyclo
ne3

Bag
Filt

Separato

Bag
Filt

Bag
Filt

Cement Silo

Cement

Elevator

Fly ash Silo

Bag
Filt

Collection

Bag
Filt

Clinker
Unloadin

Packer

Fly Ash Unloading
Bag
Filt
Packing Line

Bag
Filt

Mixing

Fly ash Silo

Cement Silo
Bag
Filt

Bag
Filt

Cement Mill

Ball Mill

Bag
Filt

Cyclo
ne4

Bag
Filt
Packing Line

Packing
Plant

படம் 2.9- முன்மெொழியப்பட்டஆலையில் APC நடவடிக்லககளின்இடம்

Bag
Filt

Bag
Filt

திடக்கழிவுவமைாண்ரம- மதாழில்துரறகழிவுவமைாண்ரம
உத்வதசகிளிங்கர்அலைக்கும்பிரிவில்இருந்துமதொழில்துலறகழிவுநீர்எதுவும்உ
ருவொக்கப்படொது.
ஆலையில்இருந்துஉள்நொட்டுகழிவுநீர்எஸ்.டி.பி.யில்சுத்திகரிக்கப்படும்ெற்று
ம்சுத்திகரிக்கப்பட்டநீர்கிரீன்மபல்ட்வளர்ச்சிெற்றும்தூசிஒடுக்கபயன்படும்.
அட்டவரை 2.12- அட்டவரை8- திடக்கழிவுஉற்பத்தி
விளக்கம்

ஆலைகமெொத்தஅகற்றல்

கழிவுப்லபகள்,
TPA
ள்
மசைவழித்தஎண்மண
KL/Year
வசதெலடந்தலப
பயன்படுத்தியஈய- Nos/ ear
ய்
மபொதுஸ்கிைொப்
TPA
அெிைவபட்டரிகள்
(ைப்பர்,

12
ம்
2
60
10

உற்பத்தியொளருக்குவிற்கப்பட்டது
அங்கீ கரிக்கப்பட்டெறுசுழற்சிக்குஅனுப்பப்

அங்கீ கரிக்கப்பட்டெறுசுழற்சிக்குஅனுப்பப்
பட்டது
ெறுசுழற்சிமசய்பவர்களுக்குவிற்கப்படுகிற
பட்டது
து

மெட்டல்&எைக்ட்ரிக்
பல்வவறுகொற்றுெொசுகட்டுப்பொட்டுகருவிகளில்இருந்துவசகரிக்கப்பட்டதூசிஇந்
கல்)
தமசயல்பொட்டில்முழுலெயொகெறுசுழற்சிமசய்யப்படும். பயன்படுத்தப்பட்ட /
மசைவழித்தஎண்மணய்

(அபொயகைெொனகழிவு)

இயந்திைங்கள்,

சங்கிைிகள்வபொன்றவற்றில்உயவூட்டுவதற்குப்பயன்படுத்தப்படும்;
ெீ தமுள்ளஅளவு

CPCB

அங்கீ கரிக்கப்பட்டெறுசுழற்சிமசய்பவர்களுக்குவிற்கப்படும்.
ஆய்வுப்பகுதியில்,
அலனத்துெதிப்புகளும்சுற்றுப்புறகொற்றின்தைம்ெற்றும்அடுக்குஉெிழ்வுகளுக்கு
நிர்ணயிக்கப்பட்டவைம்புகளுக்குள்இருப்பலதக்கொணைொம்.
இப்பகுதியின்நீரின்தைம்குடிநீருக்கொனநிர்ணயிக்கப்பட்டஎல்லைக்குள்இருப்பது

கண்டறியப்பட்டுள்ளது.நிைத்தடிநீர்ெொதிரிகளின்தைம்நிர்ணயிக்கப்பட்டஎல்
லைக்குள்உள்ளது.
இலைச்சல்அளவுகள்வைம்பிற்குள்இருப்பதுகண்டறியப்பட்டுள்ளது.
ெண்ணில்நல்ைபி.எச்உள்ளதுெற்றும்நல்ைநீர்லவத்திருக்கும்திறன்உள்ளது.
அளவுருக்களின்ஆய்வுக்கொகஅடிப்பலடதைவுவசகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மபவெொவைப்ஸ்பிலைவவட்ைிெிமடட்.
முதல்ஆகஸ்ட்

ஃ

ஆய்வுக்கொைம்ஜூன்

2019

2019

வலை.

சுற்றுச்சூழல்அடிப்பலடதைவுஇதற்கொகமதொகுக்கப்பட்டுள்ளது:
நிைசுற்றுச்சூழல் (உடைியல், ெண், புவியியல்ெற்றும்
ஆல்,

அடிப்பலடஆய்வு

PM2.5,

PM10,

SO2,

NOx,

ெற்றும்

CO

வபொன்றபல்வவறுெொசுபடுத்திகளின்சுற்றுப்புறநிலைவதசியசுற்றுப்புறகொற்றுதை
ம்

(NAAQ)

தைநிலைகளொல்நிர்ணயிக்கப்பட்டவைம்புகளுக்குள்இருப்பலதக்குறிக்கிறது.
ஜிமசட்அடுக்குகளின்உயைம்அடுக்குகளில்இருந்துமவளிப்படும்ெொசுபொடுகலள
வளிெண்டைத்தில்திறம்படசிதறஉதவும்.எனவவ,
மசயல்பொட்டுகட்டநடவடிக்லககள்கொற்றின்தைத்தில்சிறிதளவுதொக்கத்லதஏற்ப
டுத்தும்என்றுஎதிர்பொர்க்கப்படுகிறது.
மபொதுெொசுபடுத்திகளொனபொர்ட்டிகுவைட்வெட்டர்

எனவவ,
(பிஎம்

10

&பிஎம்

2.5),

சல்பர்லடஆக்லசடு (எஸ்ஓ 2), சிஓ, ெற்றும்லநட்ைஜன்ஆக்லசடுகள் (NOX)
ஆகியலவஅனுெதிக்கக்கூடியவைம்புகளுக்குள்இருக்கும்என்றுஎதிர்பொர்க்கப்ப
டுகிறது. எனவவ, குலறந்தபட்சபொதகெொனதொக்கம்கணிக்கப்படுகிறது.
3.அடிப்பரடஆய்வு

NABL

அங்கீ கொைம்மபற்றஆய்வகத்தொல்சுற்றுப்புறகொற்று,

சத்தம்,

நீர்ெற்றும்ெண்ஆகியஅளவுருக்களின்ஆய்வுக்கொகஅடிப்பலடதைவுவசகரிக்கப்ப
ட்டுள்ளது. ஃமபவெொவைப்ஸ்பிலைவவட்ைிெிமடட். ஆய்வுக்கொைம் 1 வெ 2019
முதல்

31

ஜூலை

2019

வலை

சுற்றுச்சூழல்அடிப்பலடதைவுஇதற்கொகமதொகுக்கப்பட்டுள்ளது:
நிைசுற்றுச்சூழல் (உடைியல், ெண், புவியியல்ெற்றும்தொதுக்கள்); நீர்சூழல்
(நீர்வளம்ெற்றும்தைம்);
(வொனிலைெற்றும்சுற்றுப்புறகொற்றின்தைம்);
சுற்றுச்சூழல்சூழல்

கொற்றுசூழல்
சத்தம்சூழல்

(சத்தம்நிலை);

(ஆலைெற்றும்விைங்குகள்);

சிபிசிபிவழிகொட்டுதல்களின்படிசமூகமபொருளொதொைசூழல்
(ெக்கள்மதொலகெற்றும்மதொழில்வபொன்றலவ).
ஆய்வுப்பகுதியில்,
அலனத்துெதிப்புகளும்சுற்றுப்புறகொற்றின்தைம்ெற்றும்அடுக்குஉெிழ்வுகளுக்கு
நிர்ணயிக்கப்பட்டவைம்புகளுக்குள்இருப்பலதக்கொணைொம்.
இப்பகுதியின்நீரின்தைம்குடிநீருக்கொனநிர்ணயிக்கப்பட்டஎல்லைக்குள்இருப்பது
கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
நிைத்தடிநீர்ெொதிரிகளின்தைம்நிர்ணயிக்கப்பட்டஎல்லைக்குள்உள்ளது.
இலைச்சல்அளவுகள்வைம்பிற்குள்இருப்பதுகண்டறியப்பட்டுள்ளது.
ெண்ணில்நல்ைபி.எச்உள்ளதுெற்றும்நல்ைநீர்லவத்திருக்கும்திறன்உள்ளது.

4. பாதிப்புகள்அரடயாளம்காைல்மற்றும்அதன்தைிப்பு
நிைபயன்பொடுெற்றும்இடவியல்நிைபயன்பொட்டுமுலறகளில்எந்தெொற்றமும்
இருக்கொது.
அலனத்துமூைப்மபொருட்களும்ஒருமூடியஅலறயில்அல்ைதுமூடியமகொட்ட
லககளில்ெற்றும்வரிலசயொகவெற்பைப்பில்வசெிக்கப்படும்.
எனவவ,லீவகட்நலடமபறவொய்ப்பில்லை.
சிமென்ட்ஆலையில்உள்ளகொற்றுெொசுகட்டுப்பொட்டுகருவிகளில்வசகரிக்கப்பட்
டதூசுகள்ெறுசுழற்சிமசய்யப்படும்.

எனவவ,

எந்தமவொருதிடக்கழிவுகளும்அகற்றப்படவவண்டியதில்லை.

AERMOD

ஆல்,

அடிப்பலடஆய்வு

ெற்றும்

CO

PM2.5,

PM10,

SO2,

NOx,

வபொன்றபல்வவறுெொசுபடுத்திகளின்சுற்றுப்புறநிலைவதசியசுற்றுப்புறகொற்றுதை
ம்

(NAAQ)

தைநிலைகளொல்நிர்ணயிக்கப்பட்டவைம்புகளுக்குள்இருப்பலதக்குறிக்கிறது.
அவ்வொறுவழங்கப்பட்டடி.
ஜிமசட்அடுக்குகளின்உயைம்அடுக்குகளில்இருந்துமவளிப்படும்ெொசுபொடுகலள
வளிெண்டைத்தில்திறம்படசிதறஉதவும்.
எனவவ,
மசயல்பொட்டுகட்டநடவடிக்லககள்கொற்றின்தைத்தில்சிறிதளவுதொக்கத்லதஏற்ப
டுத்தும்என்றுஎதிர்பொர்க்கப்படுகிறது.
மபொதுெொசுபடுத்திகளொனபொர்ட்டிகுவைட்வெட்டர்

எனவவ,
(பிஎம்

10

&பிஎம்

2.5),

சல்பர்லடஆக்லசடு (எஸ்ஓ 2), சிஓ, ெற்றும்லநட்ைஜன்ஆக்லசடுகள் (NOX)

ஆகியலவஅனுெதிக்கக்கூடியவைம்புகளுக்குள்இருக்கும்என்றுஎதிர்பொர்க்கப்ப
டுகிறது. எனவவ, குலறந்தபட்சபொதகெொனதொக்கம்கணிக்கப்படுகிறது.

5. சுற்றுச்சூழல்வமைாண்ரமத்திட்டம்
காற்றுத்தைவுவமைாண்ரம
ெொசு

மவளிவயறு

ெொசுகட்டுப்பொடு
மநடுஞ்சொலைகளில்

வலத

கட்டுப்படுத்த

உபகைணங்கள்
நீர்மதளித்தல்

,ஒப்பந்த

பைொெரிக்கப்படும்
வபொன்று

சரியொன

அடிப்பலடயில்
,

வெலும்
பைொெரிப்பும்

பின்பற்றப்படும்.
அலணத்துவபொக்குவைத்துவகணங்களும்மசல்லுபடியொகும்சொன்றிதலழமகொண்
டுமசல்வதுஉறுதிமசய்யப்படுகின்றது.
சொலைகலளஒட்டிெற்றும்சிமெண்ட்ஆலளவளொகத்தின்எல்லைகளிலும்வதொ
ட்டங்கள்அலெக்கப்படும்.
நீர்வமைாண்ரம
நிைத்தடி

நீர்ெறுஊட்டத்தின்

எடுக்கப்படுகின்றது,

50%

ெட்டுவெ

நிைத்தடிநீைொக

வெலும்அலனத்துகட்டகழிவுநீலையும்ெறுஊட்டம்/

பயன்பொடு மசய்யப்படுகின்றது . அதனொல்

ெீ ள்

சிமெண்ட் ஆலையின் எந்தவித

கழிவுநீரும் உற்பத்திஆகொது.
ஒைிவமைாண்ரம
சிமெண்ட்வளொகம்ெற்றும்சொலைபக்கவொட்டில்வதொட்டங்கள்அலெக்கப்படுவ
தொல்இலைச்சலையும், தூசிலயயும்குலறக்கமுடிகின்றது.

அலையில்பயன்படுத்தும்எந்தவிதஉபகொைணத்தில்இருந்துஉருவொகும்இலைச்ச
ல்பொதகெொனவிலளவுகலளஏற்படுத்தொது.
ஆலையின்இருந்துமவளிவயறும்இலைச்சல்அவ்வப்வபொது
கண்கொணிக்கப்படும்
திடக்கழிவுவமைாண்ரம
சிமெண்ட்ஆலையில்திடக்கழிவுகள்எதுவும்உருவொகொது.
மதாழில்ஆவைாக்கியம்மற்றும்பாதுகாப்பு
மதொழிைொளர்களுக்கு

கூடுதல்

தனிநபர்

பொதுகொப்பு

உபகைணங்கள்

வழங்கப்படும் .
மதொழிைொளர்களுக்குஉடல்நைம்மதொடர்பொனபிைச்லனகள்இருப்பின்சரியொன
முலறயில்நிவர்த்திமசய்யப்படும்.
மதொழிைொளர்கல்சிைபயிற்சிகள்மூைம்சுகொதொைஅபொயங்கள்குறித்துவிழிப்புண
ர்வுஅறிவுலைகள்வழங்கப்படுகின்றது.
S.No. விளக்கம்

மூைதனமசைவு

மதொடர்ச்சியொனமசைவு

(ரூ. ைட்சம்)

(ரூ. ைட்சம்)

1.

டி.ஜிமசட்களுக்கொனஅடுக்கு

62

1.6

2.

சத்தம்ெொசுகட்டுப்பொடு - ஒைி

1.4

0.2

3.

இயற்லகலயைசித்தல்

18

2.7

4.

கழிவுநீர்வசகரிக்கும்மதொட்டி

15

1

5.

தீயலணப்புஅலெப்புகள்

37

2.5

6.

ெலழநீர்வசகரிப்பு

3.5

0.44

136.9

மெொத்தம்

8.44

6. திட்ட நன்ரம
முன்மெொழியப்பட்ட

திட்டம்,

அதலன

சுற்றியுள்ள

பகுதிகளில்

சமூக

-

மபொருளொதொை வளச்சிக்க உதவுகின்றது. அதொவது மதொழில் முன்வனற்றம்,
தகவல் மதொழில்நுட்பம், கல்வி, வபொன்று .

பணிவொய்ப்பு

திறன்:

வவலைவொய்ப்பு

இந்த

திட்டத்தின்

மபறுவொர்கள்.

அலத

கீ ழ்

சுற்றுவட்ட

தவிர்த்து

கிைொெத்தில்

திட்டத்தின்

கீ ழ்

வவலைபொர்க்கும் மதொழிைொர்கள் ெற்றும் இதை ெக்களும் பயன்மபறுவர்

சி.இ.ஆர்

ெற்றும்

குழுெநிறுவனங்கள்/

சமூகநைம்:

சி.இ.ஆர்

அலெப்பின்

திட்டத்தின்

வளங்குன்றொ

அடிப்பலடயில்

வளர்ச்சி,

சமூகம்,

மபொருளொதொைம், சுற்றுசூழல் வபொன்ற மபொறுப்புக்கலள வலையறுக்கிறது.

 சிமென்ட் ஆலை அதன் மசயல்பொடுகளின் சுற்றுச்சூழல் பொதிப்லபக்
குலறப்பதன்

மூைமும்,

அதன்

குலறப்பதன்

மூைெம் சமூக ெற்றும் சசுற்றுசூழலை

முலறயில் பின்பற்றுகின்றது

வநர்ெலறயொன

சமூக

தொக்கத்லத
மபொறுப்பொன

 நீர்

வபொன்ற

இயற்லக

ஊக்குவிப்பதன்

மூைம்

வளங்கலள
மபொறுப்பொன

பொதுகொக்க

ஊழியர்கலள

வழியில்

வளர்ச்சிலய

அலடவலத இது வநொக்கெொகக் மகொண்டுள்ளது.
 தொவைத் தளத்லதச் சுற்றியுள்ள ெைத் வதொட்டம் அழலகக் கூட்டும்
ெற்றும்

சுற்றுச்சூழலை

வெம்படுத்தும்.

சி.இ.ஆர்

நடவடிக்லககலள

மசயல்படுத்த சிமென்ட் ஆலை அைசொங்கங்கள், தன்னொர்வ மதொண்டு
நிறுவனங்கள்

ெற்றும்

மபொதுெக்களுடன்

வநைடி

ஒத்துலழப்புடன்

இருக்கும்
 முன்மெொழியப்பட்ட
சுற்றியுள்ள

சிமென்ட்-அலைக்கும்

ெக்களின்

சமூக

ஆலை

மபொருளொதொை

1.6

எம்எம்டிபிஏ

நிலைலெகலள

வெம்படுத்தும்.

சி.இ .ஆர் நடவடிக்ரககள்

S.

மசயல்பொடு

No

CER

விளக்கம்

இடம்

மவவ்வவறுகழிவுகளுட

திட்டதளத்தி

மசயல்பொ
ட்டின்மச
ைவு
1.

சவரிெங்கை

50

S.

மசயல்பொடு

CER

விளக்கம்

இடம்

ன்டஸ்ட்பின்கலளநிறு

ைிருந்து

டஇடத்திைிரு

வுவதுலகயுலறகள்,

கி.ெீ தூைத்திற்

ந்து

ெொஸ்க்ெற்றும்கந்தல்எ

குள்ஆறுகிைொ

கி.ெீ தூைத்தில்

டுப்பவர்களுக்குபிறபொது

ெங்கள்வெவை

உள்ளகிைொெ

கொப்புநடவடிக்லககலள

குறிப்பிடப்பட்

ங்களுக்குதிட

வழங்கும்.

டுள்ளன

க்கழிவுவெ

கிைொெெக்களுக்குவிழிப்

ைொண்லெவச

புணர்வுதிட்டத்லத

தி

“எப்படி,

No

மசயல்பொ
ட்டின்மச
ைவு
ம்ெற்றும்திட்

ைட்சம்

5

5

ஏன்கழிவுகலளபிரிக்க
வவண்டும்”.
2.

திறன்வெம்பொ

30

திட்டத்தளத்லதச்சுற்றி

திட்டதளத்தி

டுெற்றும்பயி

ைட்சம்

யுள்ளெக்களின்திறலன

ைிருந்து

வெம்படுத்தலதயல்இய

கி.ெீ தூைத்திற்

ந்திைங்கள்வழங்கப்பட்டு

குள்ஆறுகிைொ

பயிற்சிஅளிக்கப்படும்

ெங்கள்வெவை

ற்சி

5

குறிப்பிடப்பட்

S.

மசயல்பொடு

CER

No

விளக்கம்

இடம்

மசயல்பொ
ட்டின்மச
ைவு
டுள்ளன

3.

திட்டதளத்தி

கணினிகள்,

திட்டதளத்தி

ப்மைொமஜக்டர்கலளவழ

ைிருந்து

கி.ெீ .

ங்குவதன்மூைம்ஸ்ெொர்

கி.ெீ தூைத்திற்

மதொலைவில்

ட்கிளொஸ்அலெப்புடன்ப

குள்ஆறுகிைொ

உள்ளபள்ளிக

ள்ளிகலளவெம்படுத்துத

ெங்கள்வெவை

ளில்மதொழில்

ல்.

குறிப்பிடப்பட்

ைிருந்து

30
5 ைட்சம்

நுட்பவெம்பொ

5

டுள்ளன

டு
4.

நூைகம்

35

கிைொெத்லதச்சுற்றியுள்ள திட்டதளத்தி

ைட்சம்

ெொணவர்கள்ெற்றும்கல்

ைிருந்து

வியறிவொளர்களின்கல்

கி.ெீ தூைத்திற்

வித்தைத்லதவெம்படுத்த

குள்ஆறுகிைொ

மபொதுநூைகம்நிறுவப்ப

ெங்கள்வெவை

ட்டுபைொெரிக்கப்படும்.

குறிப்பிடப்பட்

5

S.

மசயல்பொடு

No

CER

விளக்கம்

இடம்

மசயல்பொ
ட்டின்மச
ைவு
டுள்ளன
5.

இைவசெருந்

35

மசல்த்முகொம்கள்வருட

திட்டதளத்தி

துவிநிவயொக

ைட்சம்

த்திற்குஒருமுலறநடத்

ைிருந்து

த்துடன்சுகொ

தப்படும்.

கி.ெீ தூைத்திற்

தொைமுகொம்க

புகழ்மபற்றகண்ெருத்து

குள்ஆறுகிைொ

ள்

வெலனகள்ெற்றும்நிபு

ெங்கள்வெவை

ணர்களுடன்இலணந்து

குறிப்பிடப்பட்

முகொம்கள்திட்டெிடப்ப

டுள்ளன

ட்டுவெற்மகொள்ளப்படும்.
இதுவநொய்கலளத்திலை
யிடுவதற்கொனது.
ெருந்துகள்இைவசெொக
வழங்கப்படும்
சி.இ.ஆர்

180 180 ைட்சத்திற்கொனமெொத்தமசைவு

ைட்சத்திற்கொனமெொ
த்தமசைவு
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7.முடிவுரை
1. கட்டுெொனத்துலறயின்வதலவகலளப்பூர்த்திமசய்வதற்கொகசிமென்ட்வதலவஅ
திகரித்துவருவதற்குசிமென்ட் திட்டம்முன்மெொழியப்பட்டது.
2. இந்த இடத்தின்

சுற்று சூழல் தைம்

அலடயொது

.

இந்த மதொழிற்சொலையினொல் பொதிப்பு

கொற்றின்தைம்,

சத்தம்,நிலைகள்நீர்தைம்,

ெண்ெற்றும்உயிரியல்சுற்றுச்சூழல்பண்புக்கூறுகள்
சுற்றுச்சூழல்நிலைவைம்பிற்குள்

இருக்கும்

ஆகியலவ

என்று

ஆய்வில்

மதரிய

வந்துள்ளது.
3. கொற்றின்தைதொக்ககணிப்புகளுக்குஐ.எஸ்.சி.எஸ்.டி
மூைம்
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ெொதிரிமென்மபொருள்

ஜி.எல்.சிலயஅலடயொளம்கொணபயன்படுத்தப்பட்டது.

இதன்விலளவொககொற்றின்தைஅளவுருக்களின்மசறிவுசுற்றுப்புறகொற்றின்தைநி
லைகளுக்குள்இருக்கும்.
4. சிமென்ட்உற்பத்திநடவடிக்லகஒருவறண்டமசயல்முலறஎன்பதொல்,
வர்த்தககழிவுகள்எதுவும்உருவொக்கப்படவில்லை.
5. MoEFCCஇன்வழிகொட்டுதல்களின்படி M/s.ஜொசன்இன்ஃப்ைொபிலைவவட்ைிெிமடட்
நிறுவனத்தொல் CER நடவடிக்லககள்வெற்மகொள்ளப்படும்
6. ஊழியர்களுக்கொனபொதுகொப்புமுன்மனச்சரிக்லககள்ெற்றும்தீபொதுகொப்புசட்டவத
லவகளின்படி மசயல்முலறகள் இருக்கும்
7. நன்லெகலளவெம்படுத்துவதற்கொகபசுலெவளர்ச்சிெற்றும்ெலழநீர்வசகரிப்புதி
ட்டெிடப்பட்டுள்ளது.
8. சுற்றுச்சூழல்பொதிப்புகலளத்தணிக்க EMP திறம்பட மசயல் படுத்த படும்
9. இந்த சிமெண்ட் மதொழிற்சொலையினொல் இந்த பகுதி சுற்று வட்டொைத்தில்
பை நன்லெகள் ஏற்படும்.

10. சுற்றியுள்ள

கிைொெ

வெம்படுத்திவெம்படுத்தும்.

ெக்களின்சமூகமபொருளொதொைநிலைலெ

