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�ட்டச�்�க்கம் 

1. �ட்டத்�ன் ெபயர் மற்�ம் இடம்:   

�ன்ெமா�யப்பட்ட 60 KLPD, B- ெஹ� ெவல்லப்பா� மற்�ம் 
க�ம்�சச்ா� ஆ�யவற்ைறப் பயன்ப�த்� எத்தனால் 
உற்பத்�க்காக அைமக்கப்ப�ம் �ஸ்�ல்லரி, ேம�ம் 1.5 MW 
ேகப்�வ் பவர ்�ளாண்ட் (CPP) உடன் �ேரா �க்�ட் �ஸ்சாரஜ்் (ZLD) 
அைமப்�டன் M/s. கள்ளக்��ச�்-1 �ட�்ற� சரக்்கைர ஆைல 
��ெடட் (KCSM) அவரக்ளால் அைமயா பட உள்ள�.  
இடம்: சரே்வ எண்கள். 59/1 (ப��), 59/3, 60/2 (ப��), 60/3(ப��), 60/4 
(ப��, 60/5 (ப��), 60/6 (ப��), 60/7, 76/2 (ப��),77/1 (ப��), 77/2 
(ப��),78/4 (ப��),78/8,78/9, 78/10A (ப��), 78/10B, 93/1 (ப��), 93/2A, 
93/28, 93/3 (ப��, 93/4 (ப��), 93/5 (ப��), 93/6, �ங்�ல்�ைறப்பட்� 
�ராமம், சங்கரா�ரம் தா�கா, கள்ளக்��ச�் மாவட்டம், 
த�ழ்நா�. 

2. தயாரிப்�கள் மற்�ம் �றன்கள்:  

60 KLPD �றன் ெகாண்ட �ஸ்�ல்லரி �மார ் 36.0 % க�ம்�சச்ா� 
மற்�ம் B - கனரக ெவல்லப்பா�கைள �ைச ��ப்�வதன் �லம் 
எரிெபா�ள் தர எத்தனாைல உற்பத்� ெசய்யப�ம். ேம�ம் மற்ற 
தயாரிப்�கள் �லம் �ரவ CO2 – 8144 TPA, ஃ��சல் எண்ெணய் – 27.15 
KL/ஆண்�, ெபாட்டாஷ் நிைறந்த ெகா�கலன் சாம்பல் 370 TPA. 

3. ேதைவ 

• நிலம் : 8.47 ெஹக்ேடர.் (20.94 ஏக்கர)் 

• �லப்ெபா�ள் 
: 

� - ெசாந்த சரக்்கைர ஆைல�ல் இ�ந்� 
கனரக ெவல்லப்பா� - 20449 TPA 
க�ம்�சச்ா� எத்தனால் உற்பத்�க்காக 
மாற்றப்பட்ட� - 161580 TPA 
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• தண்ணீர ்ேதைவ : 

நன்னீர ்ஆதாரம் – ெதன்பண்ைண ஆ� 
ெவல்லப்பா� அ�ப்பைட�லான� – 
1251.20 KLD (ம��ழற்�க்� �ன்) 
க�ம்�சச்ா� அ�ப்பைட�லான� – 
1252.30 KLD (ம��ழற்�க்� �ன்) 
ெவல்லப்பா� அ�ப்பைட�லான� – 
499.70 KLD (ம��ழற்�க்�ப் �ற�) 
க�ம்�சச்ா� அ�ப்பைட�லான� – 
432.27 KLD (ம��ழற்�க்�ப் �ற�) 

• �ன் �கர�் : 1350 �தல் 1400 KWh 

• ேகப்�வ் பவர ்
�ளான்ட் 

: 
1.5 MW  டரே்பா ெஜனேரட்டர ் ெசட் ேபக் 
�ரஷர ்4.5 Kg/cm P

2
P. 

• எரிப்� 
ெகா�கலன் 

: 

18TPH (41ெமாத்த ெபட்ேரா�ய 
ைஹட்ேராகாரப்ன்கள்)       ெகா�கலன், 
46 Kg/cm2 , நீரா� ெவப்பநிைல 400 o C. 

• ெசயல்பாட்� 
நாட்கள் 

: �மார ்287 நாட்கள்/ஆண்�. 

• மனிதவளம் : 

கட்�மானப் பணி�ன் ேபா�, 
ெப�ம்பா�ம் அ���ள்ள ப��களில் 
இ�ந்� ெதா�லாளரக்ள் 
பணியமரத்்தப்ப�வாரக்ள். அதன்�ற�, 
ெசயல்பாட்�ல், 78 எண்களின் ஆள் சக்� 
ேநர�யாக பணியமரத்்தப்ப�ம். 

• �ட்டச ்ெசல� : INR 8500 லட்சம் (ேதாராயமாக) 
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4. ெசயல்�ைற �ளக்கம்: 

• �ன்ெமா�யப்பட்ட 60 KLPD எத்தனால் ஆைல பல அ�த்த 
வ�கட்�தல், �லக்�� சல்லைட அ�ப்பைட�லான நீரிழப்� 
மற்�ம் தனித்தனியாக இ�க்�ம். 

• �ைறந்தபட்ச ஆற்றல் �கர�் மற்�ம் தயாரிப்� தரத்�ன் 
நிைலத்தன்ைமைய அைடய பல �ைள� ஆ�யாதல் (MEE) 
ெதா�ல்�ட்பம். 

• �மார ் 36.0% க�ம்�ச ் சா� மற்�ம் B - கனரக ெவல்லப்பா� 
ஆ�யவற்ைறத் ��ப்� எரிெபா�ள் தர எத்தனால் தயாரிக்க 60 
KLPD �றன் ெகாண்ட �ஸ்�ல்லரிைய நி�வ ��� ெசய்�ள்ள�. 
�ற்�ச�்ழல் பா�காப்� நடவ�க்ைக, எரி�ட்� வைக 
ெகா�கலன் ெச��ட்டப்பட்ட க�வைறைய எரிக்க 
பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

• கண்டன்ேசட் பா��ங் �னிட் (CPU) ெதளிவான �ரவங்க�க்� 
நீர ் பா�காப்பாக பயன்ப�த்தப்ப��ற�; எனேவ, �ஸ்�ல்லரி 
�ேரா �க்�ட் �ஸ்சாரஜ்் (ZLD) பாராட்�க்�ரியதாக இ�க்�ம். 

• இந்த வச� அதன் ெசாந்த நீரா�ைய உ�வாக்�ம் என்� 
க�தப்ப��ற�, இதனால் 45 Kg/cm 2 மற்�ம் நீரா� ெவப்பநிைல 
400˚C ேவைல அ�த்தத்�டன் 18.0 TPH இன் எரி�ட்�ம் 
ெகா�கலன் �றன் நீரா� உற்பத்�க்� வழங்கப்ப��ற�. 

• �ன் நீரா� ேதைவ �க�ம் ெபரிய� மற்�ம் இைண உ�வாக்க 
�ைற �லம் ம�வான �ன் உற்பத்�க்� ஏற்ற�. ேகப்�வ் �ன் 
உற்பத்�க்காக 1.5 ெமகாவாட் X 1 �றன் இல்லாத ேபக் �ரஷர ்
டரை்பன் நி�வப்ப�ம். 
 

5. பா�ப்ைபக் �ைறக்�ம் நடவ�க்ைககள் 

�ற்�ச�்ழல் 
பண்�க்��கள் தணிப்� நடவ�க்ைககள் 

காற்� தரம் 
ேமலாண்ைம 

ெசயல்�ைற உ�ழ்� 
• ESPகள் வழங்கப்ப�ம் PM உ�ழ்�க்காக. 
• VOC உ�ழ்�க்கான வாய்ப்�கைளத் 

த�ரப்்பதற்காக �� ெசயல்�ைற�ம் 
��ய நிைல�ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். 
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பயன்பா� உ�ழ்� 
• அைனத்� �.�. ெசட் காத்��ப்� ஏற்பாடாக 

இ�க்க ேவண்�ம் மற்�ம் �ன் தைட�ன் 
ேபா� மட்�ேம பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

• பாய்லர ் மற்�ம் �.�.க்� ேபா�மான 
அ�க்� உயரம் ஏற்கனேவ 
வழங்கப்பட்�ள்ள� 

• அ�கபட்ச ெகா�கலன் சாம்பைலப் ��க்க 
�மார ் 99.99% �றன் ெகாண்ட 
எலக்ட்ேராஸ்ேட�க் ப்ெர��ேடட்டர ் காற்� 
மா�க் கட்�ப்பாட்டாக  ெகா�கல�க் 
வழங்கப்பட ேவண்�ம். 

ஃப்���வ் உ�ழ்� 
• �க்�ய �லப்ெபா�ள் மற்�ம் தயாரிப்� 

�டப்பட்ட அைடப்�களில் சாைல வ�யாக 
ெகாண்� வரப்பட்� அ�ப்பப்ப�ம். 

• ெகாண்� ெசல்�ம் சாைலகளில் �� 
கட்�ப்பா� �ரான இைடெவளி�ல் 
ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 

தண்ணீர ்& 
க�� நீர ்
ேமலாண்ைம 

• �ஸ்�ல்லரி '�ேரா �க்�ட் �ஸ்சாரஜ்்' 
ெதா�ல்�ட்பத்ைத அ�ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட�. 

• பயன்ப�த்தப்பட்ட க��கள் பேயாகாஸ் 
�லமாக�ம் அைதத் ெதாடரந்்� MEE 
�லமாக�ம் இ�க்�ம். �ன்னர ் உ�ர ்
உரமாக்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். 

• ெசயல்�ைற �ன்ேதக்�, ெசலவ�க்கப்பட்ட 
�ஸ் �ளிரச்�்யைட�ம் மற்�ம் 
கண்டன்ேசட்பா��ங் �னிட்�ல் 
��சை்சயளிக்கப்ப�ம், அதன் 
��சை்சக்�ப் �ற� அ��ண்�ம் 
ெசயல்�ைறக்� ம��ழற்� ெசய்யப்ப�ம். 

• �த்�கரிக்கப்பட்ட நீர ் ேதாட்டக்கைலக்� 
பயன்ப�த்தப்ப�ம். 
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41ஒ�41 ேமலாண்ைம 

• ஒ� மா�பாட்ைடக் �ைறக்�ம் வைக�ல் 
அைனத்�ப் பயன்பா�க�க்�ம் ��ய 
அைற வழங்கப�ம். 

• �.� ெசட்க�க்� ஒ��யக்க உைற 
வழங்கப்பட ேவண்�ம். 

• தைடயற்ற ேபாக்�வரத்� 
பராமரிக்கப்ப�ம். ஆைல�ன் 
உபகரணங்கைள இயக்�ம் ேபா� காைத 
�டப்பயன்ப�ம் மைறப்� 
பயன்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். 

• இயந்�ரங்களால் இைரசச்ல் உற்பத்�ையக் 
�ைறக்க, �ரான இைடெவளி�ல் 
�ைறயான பராமரிப்�, எண்ெணய் மற்�ம்  
�ரீஸ் பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

• இைரசச்ல் அளைவக் �ைறக்க ஆைல�ன் 
�ற்றள�ல் பரந்த இைலகள் ெகாண்ட 
மரங்கள்  நடப்ப�ம். 

�ர ்நாற்றம் 
ேமலாண்ைம 

• �ரந்ாற்றம் �தன்ைமயாக உடல் மற்�ம் 
ேமலாண்ைம கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககள் 
உட்பட நல்ல ெசயல்பாட்� 
நைட�ைறகளால் �லத்�ல் 
கட்�ப்ப�த்தப்ப�ம். 

• அைனத்� ெநா�த்தல் 
உபகரணங்கைள�ம் ெதாடரந்்� �த்தம் 
ெசய்வதன் �லம் �றந்த பராமரிப்� நல்ல 
�காதார நிைலைய பராமரிக்கப�ம். 

• �ண்��ரி மா�பாட்ைடக் கட்�ப்ப�தத் 
�றந்த உ�ரக்்ெகால்�கைளப் 
பயன்ப�த்�தல். 

• ஈஸ்ட் ெசய�ழப்பைதத ் த�ரக்்க 
ெநா�த்தல் ேபா� ெவப்பநிைலையக் 
கட்�ப்ப�த�்தல். 

• ஈஸ்ட் ெசய�ழப்பைதத ் த�ரக்்க 
ெநா�த்தல் ேபா� ெவப்பநிைலையக் 
கட்�ப்ப�த�்தல். 

• �ளிக்கைவதத் க�� ேதங்�வைதத் 
த�ரக்்கப்ப�ம். 
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தா�கா, கள்ளக்��ச�் மாவட்டம், த�ழ்நா� 
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�டமான & 
அபாயகரமான� 
க�� ேமலாண்ைம 

• அபாயகரமான க��கள் அதாவ� 
ெசலவ�க்கப்பட்ட எண்ெணய் �க�ம் 
��யதாக இ�க்�ம் மற்�ம் 
எரிெபா��டன் ெகா�கலனில் 
எரிக்கப்ப�ம். 

• ெகா�கலன் நிலக்கரி சாம்பல் ெசங்கல் 
உற்பத்�யாள�க்� �ற்கப்ப�ம். 

• ெசல�டப்பட்ட க�� சாம்பல் 
அங்�கரிக்கப்பட்ட �யாபாரிக�க்� 
�ற்கப்ப�ம். 

• க��நீர ் �த்�கரிப்� & ஈஸ்ட் கச�கைள 
உரங்களாக �ற்கப்ப�ம். 

ேபாக்�வரத்� 
ேமலாண்ைம 

• மத�கள் பராமரிக்கப்ப�ம். 
• �லப்ெபா�ள் மற்�ம் எரிெபா�ைள ஏற்�ச ்

ெசல்�ம் பாரவண்�கள், �� 
உற்பத்�ையக் �ைறக்�ம் வைக�ல் 
�டப்பட்��க்�ம். 

• ெபா�ச ் சாைல�ல் ெநரிசைலத் த�ரக்்க, 
உள்வ�ம் மற்�ம் ெவளிசெ்சல்�ம் 
வாகனங்க�க்� நல்ல ேபாக்�வரத�் 
ேமலாண்ைம அைமப்� உ�வாக்கப்பட்� 
ெசயல்ப�த்தப்ப�ம். 

பசை்ச ெபல்ட் 
வளரச்�் / ேதாட்டம் 

• மத்�ய மா�க்கட்�ப்பாட்� வாரியத்�ன் 
(CPCB) ���ைறகளின்ப� ேதாட்டங்கள் 
ெசய்யப்ப�ம். 

• ஆைலத் தளத்��ம் அைதச ்�ற்��ம் உள்ள 
ேதாட்டங்கள் மா� அளைவக் �ைறக்க 
உத��ன்றன. 

• அெவன்� ேதாட்டத்�ற்� �ர�்க 
இனங்க�க்� �ன்�ரிைம அளிக்கப்ப�ம். 

ெப�நி�வன 
�ற்�ச�்ழல் 
ெபா�ப்� (CER) 

• INR 174 Lakhs (CER OM ேத��ட்ட 1.05.2018 
�ரீன்ஃ�ல்ட் �ட்டப்ப�. ெமாத்த �ட்ட 
ம�ப்�ல் 2%) வ�ம் 3 ஆண்�களில் CER 
நடவ�க்ைகக�க்காக ஒ�க்கப்ப�ம். இ� 
ச�கத்�ன் ந�ந்த �ரி�ன�க்கான 
ேதைவ�ன் அ�ப்பைட�ல் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம். 
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6. �ட்டத்�ன் �லதன ெசல�: 

�ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ன் ெமாத்த �லதனச ் ெசல� 8500 லட்சம் 
என ம�ப்�டப்பட்�ள்ள�, இ�ல் CER ெசயல்பா�கள் ெசயல்பாட்� 
�லதன அள�, இயந்�ரங்கள் ஆ�யைவ அடங்�ம். 

7. �ட்டத்�ன் �ற்�ச�்ழல் அைமப்�: 

வ. எண் �வரங்கள் இடம் �ட்டப் 
ப�����

ந்� 
ேதாராயமா
ன வான்வ� 

�ரம் 
1. ெதால்�யல் 

�க்�யத்�வம் 
வாய்ந்த இடங்கள் 

10 �� �ற்றள�ல் இல்ைல 

2. ேத�ய �ங்காக்கள் 
/வன�லங்� 
சரணாலயங்கள் 

10 �� �ற்றள�ல் இல்ைல 

3. அ���ள்ள 
�ராமங்கள்/ 
நகரம்/நகரம் 

• �ங்�ல்�ைறப்பட்� 
• சடக்�ப்பம் 
• வாழவசச்�ர ்
• ெபா�வ�ர ்
• யா�லக� 

0.23 �� (S) 
0.89 �� (N) 
1.61 �� (N) 
2.07 �� (SE) 
3.05 �� (WSW) 

4. அ���ள்ள 
நீரந்ிைலகள் 

• ெதன்ெபண்ைண 
ஆ� 

• ஆரல்ம்பா� ஏரி 
• �ரம்மங்�ண்டம் ஏரி 

0.10 �� (NNE) 
6.82 �� (S) 
9.64 �� (SSW) 

5. அ���ள்ள 
பள்ளி/நி�வனங்கள் 

• காரம்ல் உயரந்ிைல 
பள்ளி 

• த�ழ்நா� 
ேவளாண்ைமப் 
பல்கைலக்கழகம். 

• அர� ேவளாண் 
கல்�ரி & ஆராய்ச�் 
நி�வனம், 
வாழவச�்ர.் 

4.28 �� (WSW) 
1.83 �� (NE) 
 
1.98 �� (NE) 
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6. அ��ல் உள்ள 

ம�த்�வமைன 
• �ங்�ல்�ைறப்பட்� 

PHC 
• அர� கால்நைட 

ம�த்�வமைன 

0.76 �� (SE) 
0.17 �� (W) 

7. அ���ள்ள காவல் 
நிைலயம் 

• �ங்�ல்�ைறப்பட்� 
காவல் நிைலயம் E - 
10 

0.54 �� (SSE) 

8. அ�காைம�ல் 
உள்ள சமய ஸ்தலம் 

• க�மாரியம்மன் 
ேகா�ல் 

• மாரியம்மன் 
ேகா�ல் 

• காரம்ல் மாதா சரச் ்

0.35 �� (SE) 
0.41 �� (NNW) 
3.89 �� (WSW) 

9. அ���ள்ள ேப�ந்� 
நி�த்தம் 

• �ங்�ல்�ைறப்பட்� 
ேப�ந்� நி�த்தம் 

0.41 �� (SE) 

10. அ���ள்ள 
சாைலகள் 

• மாநில 
ெந�ஞ்சாைலகள் 
(SH) - 6 
(��வண்ணாமைல - 
கள்ளக்��ச�் 
ேரா�.) 

• �க்�ய மாவட்ட 
சாைல (MDR) - 813 
(�ன்னயம்ேபட்ைட - 
இைளயாங்கண்ணி 
சாைல) 

0.30 �� (SSE) 
 
 

 

 

2.31 �� (SSW) 
 

11. அ���ள்ள 
ெதாடரவ்ண்� 
நிைலயம் 

தண்டைர இர�ல் 
நிைலயம் 

20.57 �.� 

12. அ��ல் உள்ள 
�மான நிைலயம் 

• பாண்�சே்சரி 
�மான நிைலயம் 

• ேசலம் �மான 
நிைலயம் 

92.34 �� (E) 
 
102.80 �� 
(WSW) 
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13. அ���ள்ள 

பா�காக்கப்பட்ட/பா
�காக்கப்பட்ட 
கா�கள் 

• �மைல காப்�க்கா� 
(RF) 

• தண்டராம்பட்� RF 
• ப�ஞ்�ப்பட்� RF 
• ராயண்ட�ரம் RF 
• ராதா�ரம் RF 
• ெப�ங்ேகாளத்�ர ்RF 

4.90 �� (N) 
5.78 �� (ENE) 
6.64 �� (SW) 
8.86 �� (W) 
9.10 �� (N) 
9.68 �� (SW) 

14 பா�காப்� 
நி�வல்கள் 

10 �� �ற்றள�ல் இல்ைல 

15. அ��ல் உள்ள 
�ைற�கம் 

10 �� �ற்றள�ல் இல்ைல 

16. மற்ற உணர�்றன் 
ப��கள் 

10 �� �ற்றள�ல் இல்ைல 

17. நில அ�ர�் 
மண்டலம் 

II (MSK VI) �ைறந்த ஆபத்� மண்டலம் 
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படம்: 5 �� ஆய்�ப் ப���ன் ேடாப்ேபா வைரபடம்
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8. அ�ப்பைட �ற்�ச�்ழல் தர�: 

அ�ப்பைட தர� கண்காணிப்�த ்மாரச் ்2022 �தல் ேம 2022 வைர�லான 
காலப்ப���ல் ப�வமைழக்� �ந்ைதய காலத்ைதக் ��க்�ற�. 
�ற்�ப்�ற காற்�ன் தரம் (8 நிைலயங்களில் PM10, PM2.5, SOx, NOx), 
இைரசச்ல் தரம் (8 நிைலயங்களில் ெலக்ேட மற்�ம் இர�), மண் மா�ரி 
(8 நிைலயங்கள்), நீர ்மா�ரி (8 நிைலயங்கள்), நீர ்மா�ரி ( 8 GW + 3 SW), 
�ற்�ச�்ழல் பல்��ர ் (10 �� ஆய்� ப��) ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட�. 
கவனிக்கப்பட்ட அள��க்கள் மத்�ய மா�க்கட்�ப்பாட்� 
வாரியத�்ன் (CPCB) ஆல் பரிந்�ைரக்கப்பட்ட தரங்க�க்�ள் நன்� 
காணப்ப��ன்றன. 

9. ஆபத்�க்கைள அைடயாளம் கா�தல் 
ஆபத்�க்கைள அைடயாளம் கா�தல் 

வ. எண் அபாயகரமான ப�� �பத்� ஏற்ப�ம் 
வாய்ப்� 

1. ெகா�கலன் ப�� � மற்�ம் ெவ�ப்� 
2. டரை்பன் அைற ெவ�ப்� 
3. �ன் அைற � மற்�ம் �ன்சாரம் 
4. �ன்மாற்� ப�� � மற்�ம் �ன்சாரம் 

 
5. ேக�ள் 

�ரங்கப்பாைத/தட்�கள் 

� மற்�ம் �ன்சாரம் 

6. ேச�ப்� �ற்றம் (பாகாஸ் / 

நிலக்கரி) 

� 

7. ம� ேச�ப்� (டாங்�கள்) � 

8. ஸ்டாக் 
ேபக் ஃ�ல்டர/்ஈஎஸ்� 
ேதால்�யால் 
கட்�ப்பாடற்ற காற்� 
மா�பா� 

9. ேச�ப்� �ளம் �ர ்நாற்றம் 
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�ன்ெமா�யப்பட்ட 60 KLPD ெகாள்ளள� க�ம்�சச்ா� மற்�ம் B-
க�ைமயான ெவல்லப்பா� அ�ப்பைட�லான �ஸ்�ல்லரி மற்�ம் 1.5 MW 

ேகப்�வ் பவர ்�ளாண்ட் – �ங்�ல்�ைறப்பட்� �ராமம், சங்கரா�ரம் 
தா�கா, கள்ளக்��ச�் மாவட்டம், த�ழ்நா� 

கள்ளக்��ச�்-1 �ட்�ற� சரக்்கைர ஆைல ��ெடட் (KCSM) 

�ட்டச�்�க்கம் 

 
  

 

10. �ற்�ச�்ழ�ல் �ட்டத்�ன் சாத்�யமான தாக்கம் 

அ�ம�க்கப்பட்ட வரம்�க�க்�ள் பல்ேவ� மா�கைள பராமரிக்க 
ேபா�மான த�ப்� நடவ�க்ைககள் எ�க்கப்ப�வதால், அப்ப���ல் 
��ப்�டத்தக்க பா�ப்� எ��ம் இ�க்கா�. �ற்�ச�்ழ�ன் அைனத்� 
��கைள�ம் ெதாடரந்்� கண்காணிக்கப்ப�ம். அப்ப��ையச ்
�ற்��ள்ள ப�ைமப் பட்ைட ேமம்பா� ஒ� பய�ள்ள மா�க் �ைறப்� 
�ட்பமாக�ம், மா�கைளக் கட்�ப்ப�த்த�ம் நடவ�க்ைககள்  
எ�க்கப்ப�ம். 

11. அவசர தயார்நிைல �ட்டம்: 

அவசரகால �ழ்நிைலகளில் �ன்பற்ற ேவண்�ய வ��ைறகள்: 

1. ெதா�ல்�ைற அல� வைகையப் ெபா�த்� பல்ேவ� வைகயான 
எ�ரப்ாரக்்கப்ப�ம் ேபர��கைள அைடயாளம் கா�தல். 

2. ஒ� ��ப்�ட்ட ேபர�ைவ �றம்பட ைகயாள்வதற்� ேதைவயான 
பல்ேவ� ��க்கள், �கவரக்ள், �ைறகள் ேபான்றவரக்ளால் 
அைடயாளம் கா�தல். 

3. தயாரிப்� - ஒ� ��ப்�ட்ட ேபர�ைவச ் சமாளிப்பதற்�ம், 
அவற்ைறத் தயார ் நிைல�ல் ைவத்��ப்பதற்�ம் நி�வனத்�ற்�ள் 
ெதாடர�்ைடய ��க்கள்/��க்களின் ��ரப் ப�ற்� �லம். 

4. ேபர�ைவ �ன்�ட்�ேய கண்ட�தல் அைமப்ைப நி��தல். 

5. நம்பகமான உடன� தகவல்/ெதாடர�் �ைற�ன் வளரச்�். 

6. சம்பந்தப்பட்ட அைனத்� �ைறகள்/நி�வனங்கள்/��க்கள் 
மற்�ம் ஏெஜன்�கள் ேதைவப்ப�ம்ேபா� உடன�யாக 
ஒ�ங்கைமத்தல் மற்�ம் அணி�ரட்�தல். 

7. இந்த �ஸ்�ல்லரி �னிட்�ல் ஏற்பட்ட � �பத்தால் ஒ� ெபரிய 
ேபர�ைவ எ�ரப்ாரக்்கலாம் 
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�ன்ெமா�யப்பட்ட 60 KLPD ெகாள்ளள� க�ம்�சச்ா� மற்�ம் B-
க�ைமயான ெவல்லப்பா� அ�ப்பைட�லான �ஸ்�ல்லரி மற்�ம் 1.5 MW 

ேகப்�வ் பவர ்�ளாண்ட் – �ங்�ல்�ைறப்பட்� �ராமம், சங்கரா�ரம் 
தா�கா, கள்ளக்��ச�் மாவட்டம், த�ழ்நா� 

கள்ளக்��ச�்-1 �ட்�ற� சரக்்கைர ஆைல ��ெடட் (KCSM) 

�ட்டச�்�க்கம் 

 
8. �ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைம ெசல் தளத்�ன் �க்�யப் 
பணியாளரக்ளின் கடைமகள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள் �தன்ைமக் 
கட்�ப்பாட்டாளர,் சம்பவக் கட்�ப்பாட்டாளர,் �ஸ்�ல்லரி ேமலாளர,் 
பா�காப்� அ�காரி, பராமரிப்� ேமலாளர,் பணியாளர ் ேமலாளர,் 
அ�வலக ேநரத்�ற்�ப் �ற� ெபா�ப்ேபற்�ம் �ப்ட். 

9. ெதா�ல்சார ்ஆேராக்�யம் மற்�ம் பா�காப்� 

• பணியமரத்்தப்ப�வதற்� �ன், ெதா�ற்சாைல தன� 
பணியாளரின் ஆேராக்�யத்ைத கண்காணிக்க ேவண்�ம் மற்�ம் 
ேவைல�ன் ேபா� அவ்வப்ேபா� பரிேசா�க்க ேவண்�ம். 

• பல்ேவ� ெசயல்பா�களின் உடல்நல பா�ப்�கள் மற்�ம் �காதார 
அபாயங்கள் ஏேத�ம் காணப்பட்டால் ப�� ெசய்யப்பட்�, 
சரிெசய்தல் மற்�ம் த�ப்� நடவ�க்ைகக�க்காக �காதார 
நி�ணரக்�டன் கலந்�ைரயாடப்பட ேவண்�ம். 

• அைனத்� பா�காப்� உபகரணங்க�ம் ெதா�லாளரக்�க்� 
வழங்கப்பட ேவண்�ம் மற்�ம் அவரக்ள் சரியாகப் பயன்ப�த�்வைத 
�ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைம ஆைனயம் கவனித்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். 
அைனத்� பா�காப்� ���ைறக�ம் �ன்பற்றப்பட ேவண்�ம். 

12. �ன்ெமா�யப்பட்ட ெசல�னங்க�டன் CER �ட்டம்: 

CER இல் ேம 1, 2018 ேத��ட்ட �ற்ற�க்ைக�ன்ப�, இந்த �ரீன்ஃ�ல்ட் 
�ட்டத்�ற்காக, INR 174 லட்சம் அதாவ� ெமாத்த �ட்டச ்ெசல�ல் (INR 
85 ேகா�) 1.5% CER ெசயல்பா�க�க்�ச ் ெசல�டப்பட ேவண்�ம். 
இதனால், �ற்�ச�்ழல் நன்ைமகைள அைடவேதா�, அப்ப���ன் 
ச�க-ெபா�ளாதார நிைலைய உயரத்்�ம் நடவ�க்ைககள் மற்�ம் 
ெசயல்பா�கைள நி�வனம் ேமற்ெகாள்�ம். 

13.  �ந்ைதய கண்காணிப்� �ட்டம்: 

    �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டம் ெசயல்பாட்�க் கட்டம் மற்�ம் கட்�மானக்      
கட்டம் ஆ�ய இரண்��ம் ெவவ்ேவ� �ற்�ச�்ழல் அம்சங்கைளக் 
கண்காணிக்கத ்�ட்ட���ற�. 
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�ன்ெமா�யப்பட்ட 60 KLPD ெகாள்ளள� க�ம்�சச்ா� மற்�ம் B-
க�ைமயான ெவல்லப்பா� அ�ப்பைட�லான �ஸ்�ல்லரி மற்�ம் 1.5 MW 

ேகப்�வ் பவர ்�ளாண்ட் – �ங்�ல்�ைறப்பட்� �ராமம், சங்கரா�ரம் 
தா�கா, கள்ளக்��ச�் மாவட்டம், த�ழ்நா� 

கள்ளக்��ச�்-1 �ட்�ற� சரக்்கைர ஆைல ��ெடட் (KCSM) 

�ட்டச�்�க்கம் 

 
கட்�மானப் பணி�ன் ேபா� CPCB ���ைறகளின்ப� 
�ன்வ�வனவற்�ல் ஒவ்ெவான்�ம் 2-3 இடங்கைளக் கண்காணிக்க 
�ன்ெமா�யப்பட்ட�: 

1. நிலத்த� நீர ்இயற்�யல் ேவ��யல் அள��க்கள் 
2. �ற்�ப்�ற காற்�ன் தர கண்காணிப்� மற்�ம் 
3. இைரசச்ல் கண்காணிப்� 

ெசயல்பாட்�ன் ேபா� �ன்வ�ம் அள��க்கள் ெவவ்ேவ� அம்சங்களின் 
CPCB ���ைறகளின்ப� கண்காணிக்கப்பட ேவண்�ம்: 

1. ெதா�ற்சாைல க��நீர ்
2. ேமற்பரப்� மற்�ம் நிலத்த� நீர ்
3. �ற்�ப்�ற காற்�ன் தரம் 
4. அ�க்� உ�ழ்� 
5. இைரசச்ல் கண்காணிப்� 
6. �ட மற்�ம் அபாயகரமான க��கள் 

���ைர 

�ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டம் ெதா�ல்�ட்ப-ெபா�ளாதாரக் க�த்�க்கள் 
மற்�ம் ச�க அம்சங்களில் இ�ந்� சாத்�யமானதாகக் 
கண்ட�யப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் உள்கட்டைமப்� ேமம்பா�, கல்� மற்�ம் 
�காதார வச�கைள ேமம்ப�த்�தல், சாைலகள், அ���ள்ள 
�ராமங்களில் ��நீர ்�ைடப்ப� ேபான்றைவ ேமற்ெகாள்ளப்ப�வதால், 
�ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டம் உள்�ர ்மக்க�க்� பய�ள்ளதாக இ�க்�ம். 
அ�காைம�ல் உள்ள �ராமங்களில் வளரச்�்ைய ெகாண்� வ�ம் 
நி�வனத்தால் ச�க நல நடவ�க்ைககள் அ�கரிக்கப்ப�ம். எத்தனா�ன் 
உற்பத்�, �ன்ெமா�யப்பட்ட �னிட்�க்கான �ன் �ற்�ச�்ழல் 
அ�ம�ையப் ெபற்��ந்த�, எதத்னால் கலந்த ெபட்ேரால் (EBP) 
�ட்டத்�ற்� மட்�ேம பயன்ப�த்தப்ப�ம். 
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