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1 திட்ட சுருக்ேம் 

1.1 திட்ட பின்ைணி 

M/s ைாஞ்சி ைற்பூரம் லிமிபடட் என்னும் பபாதுத்துகற நிறுேனமானது 1992 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

ைற்பூரம் மற்றும் அகத சார்ந்த பபாருட்ைளின் உற்பத்தி பசய்ேதில்   ஈடுபட்டு ேருைிறது. இந்த 

நிறுேனம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ைாஞ்சிபுரம் மாேட்டத்தில், ைாகரமபட்கட அஞ்சல், ஏனாத்தூர் 

ைிராமத்தில்  சர்மே எண். 669, 672, 670/2, 676/1 & 674/1, 667/1, 668/1, 668/2A, 667/2, 668/2, 667/2A, 668/2A & 

670/1 இல் அகமந்துள்ளது. தரமான பபாருட்ைள், மபாட்டி ேிகல மற்றும் அந்த பபாருட்ைகள 

சரியான மநரத்தில் ேழங்குேதில் ைடந்த இருபதாண்டுைளாை ஒரு நிரூபிக்ைப்பட்ட ேரலாற்கற 

KKLல் பைாண்டுள்ளது. இேர்ைளின் முக்ைிய சந்கதபடுத்தும் பபாருள் ைற்பூரம் ஆகும். ைற்பூரம் 

மற்றும் அகத சார்ந்த பபாருட்ைகள தேிர சந்கத மதகேக்மைற்ப மைாந்தின் குங்ைிலியம் மற்றும் 

குங்ைிலிய சார்ந்த பபாருட்ைகளயும்  KKLல் உற்பத்தி பசய்ைிறது. 
 

சுமரஷ் ஷா என்பேரால் ைாஞ்சி ைற்பூரம் லிமிபடட் முதலில் பதாடக்ைப்பட்டது, இேர் இந்த 

நாட்டின் மிைப்பபரிய நுைர்மோர் மற்றும் AMBICA பிராண்டின் முன்னணி இயக்குநர். 

அக்ைாலக்ைட்டத்தில் இந்தியாேின் இரு முக்ைிய ைற்பூர உற்பத்தி நிறுேனங்ைளின் ஒன்றான  M/s 

ட்ேின் சிட்டி ஒர்ைனிக்ஸ் லிமிபடட்டின் இயக்குநர்ைள் சிலரின் ேழிைாட்டுதலின் ைீழ் 

பதாடங்ைப்பட்டது. எனினும், 31.03.1993 ஆம் ஆண்டு முதல், டி.ேி.சி ஆர்ைிசிக்ஸ் பிகரமேட் 

லிமிபடட் நிறுேனத்தின் இயக்குநர்ைள் தங்ைளது பசாந்த ேணிைத்துடன் ஐடிபிஐ மற்றும் 

முன்கூட்டிய ஆக்ைிரமிப்பிலிருந்து ைால நிதி உதேி பபறாததால், திட்டத்தில் இருந்து தங்ைளாக்ை 

ேிலைிக்பைாண்டனர். அதன்பின்னர் நிறுேனத்தின் பிரதான ோடிக்கையாளராை இருக்கும் 

ஸ்ரீசுரஷ் ஷா, மதகேயான பணத்மதகேகய தாமன ஏற்படுத்தி பைாண்டது மட்டுமல்லாமல், 

தனது பிற ேணிை நண்பர்ைளின் நம்பிக்கைகயயும் மற்றும் உதேிகய ஏற்படுத்திக்பைாள்ள 

முடிவு பசய்தார். 
 

ஐ.எஸ்.ஓ. 9001: 2008 சான்றிதழ் பபற்ற KKLல் நிறுேனமானது பசன்கன-பபங்ைளூரு 

பநடுஞ்சாகலக்கு மிை அருைில் அகமந்த்துள்ளது. மமலும் பசன்கனயில் இருந்து 70 ைி.மீ., 

தூரத்தில் உள்ளது. KKL இன் ஆண்டு ேருோய் சுமார் 600 மில்லியன் மற்றும் ேருைாலத்தில் 

படிப்படியாை ேிற்பகன அதிைப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தற்மபாதுள்ள மற்றும் 

முன்பமாழியப்பட்ட ேிரிோக்ைம் உற்பத்தி ேிேரங்ைள் அட்டவனண-2இல் ைாட்டப்பட்டுள்ளது. 

1.2 திட்ட சுருக்ேம் 

முன்பமாழியப்பட்ட ேிரிோக்ை திட்டமானது 110 MT/monthல் இருந்து 550 MT/month ேகர 

உற்பத்தி திறகன அதிைரிப்பது மற்றும் பமாத்த நிலப்பரப்கப அதிைரிப்பது ஆகும்.  EIA அறிேிப்பு 

2006 மற்றும் அது திருத்தங்ைளின் படி அட்டேகண 5(f)-பசயற்கை இரசாயனங்ைள் மற்றும் ேகை 

'ஏ'  ைீழ் ேருைிறது. 
 

சுற்றுச்சூழல் பாதுைாப்புக்ைாை நிறுேனம் முக்ைியத்துேம் அளித்து ேருைிறது. பூஜ்ஜிய 

பேளிமயற்ற ைருத்துக்ைகள பசயல்படுத்துேது மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சட்டங்ைகள இந்த 

நிறுேனம் பின்பற்றும். மமலும் ேளர்ந்து பச்கச ேகளயத்கத பராமரிக்கும். திட்ட சுருக்ைம் 

அட்டவனண 1 இல் ைாட்டப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவனண- 1 திட்ட சுருக்ேம்  

என்  அலகுேள்  தற்ரபாதுள்ள  முன்டமாழியப்பட்ட  டமாத்தம்  

1 Category of products 
Camphor and 
its Derivatives 

Camphor and its 
Derivatives 

Camphor and its 
Derivatives 

2 Product 1 No change 1 

3 By Products   7 No change 7 

4 Intermediates: 15 No change 15 

5 Total 23 No change 23 

6 Product (TPA) 110 440 550 

7 By Products (TPA) 696.88 764.95 1461.83 

8 Intermediates (TPA) 759.975 1375 2134.975 

9 Total (TPA)      1566.855 2579.95 4146.805 

10 Total Land area(acres) 6.25 3.28 10.23 

11 Total Built up area (sq .m) 6664.1 3387.3 10051.4 

12 Total Water Requirement(KLD) 28.1 82.9 111 

13 Recycled (KLD) 6.9 25.1 32 

14 Fresh water(KLD) 21.2 57.8 79 

15 Source  of  Water Bore well Bore well Bore Well 

16 Effluent Generation in KLD  8.2 11.5 19.7 

17 Sewage Generation in KLD  7.0 1.0 8.0 

18 
Wastewater Treatment System & 
capacity 

20 KLD 
ETP 

No change 20 KLD ETP 

19 
Domestic Wastewater treatment 
system &Capacity 

Septic tank 
followed by 

Soak pit 
10 KLD STP 10 KLD STP 

20 Power (kVA) Source: TNEB 260 100 360 

21 Power Backup-DGs (kVA) 
1 x 250 
1 x 180 

1 x 380 
 

1 x 380 
1 x 180 

1 x 250 (will be 
removed during 

expansion) 

22 Thermo Pack Heater (Nos)  3 0 3 

23 TFH (Wood Fire heater(MW/hr) 1 x 1.74 1 x 4.65 
1 x 1.74 
1 x 4.65 

24 Diesel requirement (liters/Month) 300 - 300 

25 Furnace oil (KL/Month) 13.8 - 13.8 

26 Fire wood (MT/Month) 300 500 800 

27 Man-Power (Nos) 100 40 140 

28 Municipal Solid Waste (kg/day) 45 9 54 

29 Ash from Fire wood (kg/day) 8 8 16 

30 STP Sludge (kg/day) - 1.0 1.0 

31 ETP Sludge (kg/day) 1.4 1.6 3.0 

32 Project Cost (Crores) 1.0 13.0 14.0 
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அட்டேகண-2 தற்மபாதுள்ள மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட ேிரிோக்ைம் உற்பத்தி ேிேரங்ைள் 

என்  அலகுேள்  

தற்ரபாதுள்ள 
டோள்ளளவு 

(MT/month)  

முன்டமாழியப்பட்ட 
டோள்ளளவு 

(MT/month)   

டமாத்தம் 

(MT/month)   

1. டபாருட்ேள் 

1 Camphor 110 440 550 
கூட்டுத்டதானே 110 440 550 

2. துனண உற்பத்திப் டபாருட்ேள் 

1 Terpeneolene / Dipentene 49.6 300 349.6 

2 Rosin Oil 5.05 4.95 10 

3 Spent Caustic lye  36.11 0 36.11 

4 Sodium Acetate Tri Hydrate 115.5 460 575.5 

5 
Sodium Acetate as 
liquor/Alternate to Solid tri 
hydrate) 

193 0 193 

6 Gum Rosin 295.62 0 295.62 

7 Camphor Oil 2 0 2 
கூட்டுத்டதானே 696.88 764.95 1461.83 

3. இனடநினல  டபாருட்ேள் 

1 
Turpentine oil(Turpentine 
KATEL) 

98.475 - 98.475 

2 Camphene 110 440 550 

3 Iso Bornyl Acetate 170 340 510 

4 Esters 15 0 15 

5 Maleics 15 0 15 

6 Phenolics 20 0 20 

7 Rosin Size 100 0 100 

8 Other Rosin Derivatives 20 0 20 

9 Terpenic Oil 20 0 20 

10 Pine Oil (Terpenol) 40 60 100 

11 Longifoluences 10 0 10 

12 Double Distilled Turpentine 10 20 30 

13 Pine Tar 15 45 60 

14 Pine Pitch 6.5 30 36.5 

15 Iso Bornyl Crude 110 440 550 
கூட்டுத்டதானே 759.975 1375 2134.975 

டமாத்தம் (1+2+3) 1566.855 2579.95 4146.805 

1.3 நிறுவை டபாறுப்ரபற்பு  

சுற்றுச்சூழல் பாதுைாப்புக்ைாை இந்நிறுேனம் முக்ைியத்துேம் அளித்து ேருைிறது. மமலும்   100% 

ைழிவுநீர் மறுபயன்பாடு பயன்படுத்தப்படும். இந்நிறுேனம் நன்கு ேளர்ந்த பச்கச ேகளயத்கத 

பராமரிக்ைிறது. மமலும், அகனத்து சுற்றுச்சூழல் சட்டரீதியான மதகேைள் 

நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டு பதாடர்ந்து பராமரிக்ைப்படும். 
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1.4 சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிேள் 

திட்டப்பகுதியின் எல்கலக்மைாட்டில் இருந்து 15 ைி.மீ. பதாகலேில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் 

உணர்திறன் பகுதிைள் அட்டவனண-3இல் ைாட்டப்பட்டுள்ளது. 

. 
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அட்டேகண-3 திட்டப்பகுதியின் எல்கலக்மைாட்டில் இருந்து 15 ைி.மீ. பதாகலேில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிைள் 

எண் பகுதிேள் ஆம்/இல்னல முன்டமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து 15 ேி.மீ ஆ ம் உள்ள விவ ங்ேள் 

1 

சர்ேமதச மரபுைளின் ைீழ் பாதுைாக்ைப்படும் பகுதிைள், 

மதசிய அல்லது உள்ளூர் சட்டங்ைளின் ைீழ் 

சுற்றுச்சூழல், நிலப்பரப்பு, ைலாச்சார அல்லது பிற 

பதாடர்புகடய மதிப்பிற்குட்பட்ட பகுதிைள். 

இல்கல ஏதும் இல்கல 

2 

சுற்றுச்சூழல் ைாரணங்ைளுக்ைான முக்ைியமான 
அல்லது உணர்திறன் பைாண்ட பகுதிைள் - 

ஈரநிலங்ைள், நீர்ேழிைள் அல்லது பிற நீர்நிகலைள், 

ைடமலார பகுதி, உயிரினங்ைள், மகலைள், ைாடுைள். 

 

ஆம் 

S. No Name of the Location Distance(~km) Direction 

Rivers 

1 Palar river 8.27 SSW 

2 Vegavati river 5.39 SW 

Lakes 

1.  Tamarai Tangal 0.02 W 

2.  Tonneri Tank 12.06 E 

3.  Kaveripak N 14.47 WSW 

4.  Pamba Kalvai 4.07 NNW 

5.  Nathapettai lake 4.92 SE 

6.  Mamandur Tank 12.62 SSW 
 

3 
ேளர்ப்பு,இனேிருத்தி,ஓய்பேடுத்தல்,குளிர்ைாலம், 
குடிமயற்றம் 

இல்கல ஏதும் இல்கல 

4 
ைடற்ைகரக்கு அப்பால், ைடற்ைகர, ைடல் அல்லது 
நிலத்தடி நீர் 

இல்கல ஏதும் இல்கல 

5 மாநிலம், மதசிய எல்கலைள் இல்கல ஏதும் இல்கல 

6 

பபாழுதுமபாக்கு அல்லது  சுற்றுலா பயணிைள் 
அணுகுேதற்ைாை பபாதுமக்ைள் பயன்படுத்தும் 
ேழிைள் அல்லது ேசதிைள் 

இல்கல ஏதும் இல்கல 

7 ராணுே தளங்ைள் இல்கல ஏதும் இல்கல 

8 
அடர்ந்த மக்ைள்பதாகை அல்லது 
ைட்டகமக்ைப்பட்ட பகுதி 

ஆம்  ைாஞ்சிபுரம் = 2.18Km (S) 
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9 

பயன்பாட்டிற்கு மனிதனால் உருோக்ைப்பட்ட 

நிலப்பகுதிைளில் (மருத்துேமகனைள், பள்ளிைள், 

ேழிபாட்டு இடங்ைள், சமூை ேசதிைள்) 
ஆக்ைிரமிக்ைப்பட்ட பகுதிைள் 

ஆம் 

S. No Hospitals Dist. (Km) Direction 

1 Upgraded PHC 10.35 W 

2 Meenakchi Medical College & Research Centre 1.58 SE 

3 Aringer Anna Cancer Institute 0.96 SE 

4 ABCD Hospital 4.17 S 

5 Lakshmi Hospital 4.28 S 

6 Narbhavi Hospital 4.35 SW 

7 Govt Hospital 5.44 SW 

8 Surya Clinic 4.45 S 

9 CSI Hospital 4.58 S 

10 Manohar Hospital 4.53 SSE 

10 DKK Hospital 4.78 S 

12 Life Care Hospital 4.7 S 

13 Govt Dist HQ Hospital 4.78 S 

14 Vasan Eye Care Hospital 5.06 S 

15 Vengudi Hospital 5.15 S 

16 K.H. Hospital 6.35 SSW 

17 PH Center GH 5.31 SSE 

18 PH Centre 14.44 SSW 

 
S .No Schools and collages Distance(~Km) Direction 

1.  Park Global School 8.2 NNW 

2.  P.T.Lee College of Engg & Tech 5.95 NNW 

3.  Jai Mathaajee College of Engg 3.44 NW 

4.  L&T Safety School 10.31 ENE 

5.  Narasimma Pallavan Polytechnic College 1.96 W 

6.  Pallavan College of Engg 1.87 W 

7.  University College of Engg 0.79 WSW 

8.  Janus CBSC School 7.21 W 

9.  Govt School 9.88 W 

10.  Sri Krishna College of Arts & Science 6.14 WSW 



Page 8 of 25 

 

11.  Tirumalai Engg College 5.67 WSW 

12.  Meenakchi Medical College 1.43 ESE 

13.  Bakthavachalam Polytechnic College 0.73 SE 

14.  SCSVMV University 2.55 SE 

15.  Sri CSV Mahavidyalaya 2.61 SE 

16.  Sri Sankara Arts & Science College 2.99 SE 

17.  Govt Primary School 3.45 SSW 

18.  Cholan MHSS 3.32 SSW 

19.  Dwarkesh Vidhyashram 3.78 SSW 

20.  SSKV MHSS 4.03 S 

21.  Guruksetra PS 4.56 SSE 

22.  Mamallan MHSS 4.63 SSE 

23.  Kanchi Global School 4.56 SSW 

24.  Govt. School 6.06 SSW 

25.  Sanskrit College 6.31 SSW 

26.  Aadura Spl School 6.73 S 

27.  Pachaiappas Womens College 6.13 S 

28.  Bharathidasan MHSS 7.68 SSW 

29.  Govt MS 7.67 SE 

30.  Pachaiappas College for Men 7.42 SE 

31.  Govt HSS 8.99 SE 

32.  JSN School of Management 10.04 S 

33.  Dusi Polytechnic College 10.75 S 

34.  Kanchi Pallavan Engg College 11.64 SSW 

35.  AMA College of Engg 13.38 SW 

36.  Govt HS 14.29 SSW 

 
 

S. No Places of worships Distance(~Km) Direction 

1.  Sri Manikandeswara Swamy Temple 9.95 NW 

2.  Najma – Masjid 10.12 W 

3.  Sri Vijaya Raghava Perumal temple 9.98 W 

4.  Ekambareswarar Temple 3.18 SSW 
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5.  Sri Pachai Vanna Perumal Temple 3.49 S 

6.  Sri Pavala Vanna Perumal Temple 3.53 S 

7.  Kailasanathar Temple 4.25 SW 

8.  Pandavar Perumal Temple 3.87 SSW 

9.  Jurahareswar Temple 3.87 SSW 

10.  Kamachi Amman Temple 3.84 S 

11.  Ulagalantha Perumal Temple 4.05 S 

12.  Kachabeswarar Temple 4.21 S 

13.  TMN Temple 4.89 SSW 

14.  Perinba Prayer House 5.55 SW 

15.  Bodhidharma Temple 4.42 SSE 

16.  Sathyanateswarar Temple 5.21 SSE 

17.  Perumal Temple 5.63 S 

18.  Jerusalem Workship 6.31 SSW 

19.  Panadudeeswarar Temple 5.97 S 

20.  Thiruvelakai Temple 5.91 S 

21.  Manikandeswar Temple 5.95 SSE 

22.  Narashima Temple 7.85 SSW 

23.  Sri Varadharaja Perumal Temple 6.37 SSE 

24.  Punniyakodeswarar Temple 6.57 SSE 

25.  Mosque 10.74 SSW 

26.  Thalapureeswarar Temple 13.31 SW 

27.  Rani Amman Temple 10.35 SE 

28.  Sri Ashtabujangaram Temple 5.85 S 

29.  Punadudeeswarar Temple 5.95 SSW 

30.  Govimthavadi Temple 8.67 NW 

31.  Vaikuntaperumal Temple 4.28 SSE 

32.  Iravathanesvara Temple 3.39 S 

33.  Mathangesvara Temple 4.41 S 
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34.  Muktesvara Temple 4.15 SSW 

 
S. No Common places Distance(~Km) Direction 

1.  AJS Kalyana Mahal 6.32 WSW 

2.  Railway Station, Kanchipuram 2.99 S 

3.  East Railwaystation, Kanchipuram 3.78 SSE 

4.  Police Station 3.44 S 

5.  Sringeri Saradha Peetam Kalyana 

Mandapam 3.73 SSW 

6.  Sub Post Office 4.22 SSW 

7.  Taluk Police Station 4.65 S 

8.  District Sports Stadium 4.76 SSE 

9.  Head Post Office 4.83 S 

10.  Taluk Office 5.53 S 

11.  District Collector Office 5.87 S 

12.  S.P. Office 6.1 S 

13.  DIG Office 6.46 SSW 

14.  Walajabad Railway Station 14.57 SE 

15.  Anna Memorial House 6.26 SSE 
 

10 

முக்ைியமான, உயர்தர அல்ல பற்றாக்குகற 
ேளங்ைகளக் பைாண்ட பகுதிைள் (நிலத்தடி நீர் 

ஆதாரங்ைள், மமற்பரப்பு ேளங்ைள், ைாடுைள், 

ேிேசாயம், மீன்பிடி, சுற்றுலா, ைனிமம்) 

இல்கல 

 

S. No Name of the Location 
Distance 

(~km) 
Direction 

Rivers 

1 Palar river 8.27 SSW 

2 Vegavati river 5.39 SW 

Lakes 

1.  Tamarai Tangal 0.02 W 

2.  Tonneri Tank 12.06 E 

3.  Kaveripak N 14.47 WSW 

4.  Pamba Kalvai 4.07 NNW 

5.  Nathapettai lake 4.92 SE 
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6.  Mamandur Tank 12.62 SSW 
 

11 

மண்டலங்ைள் ஏற்ைனமே மாசுபாடு அல்லது 
சுற்றுச்சூழல் மசதத்திற்கு உட்பட்டன. (தற்மபாது 
இருக்கும் சட்ட சுற்றுச்சூழல் தரநிகலைள் 
மீறியுள்ளன) 

இல்கல ஏதும் இல்கல 

12 

சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிகனைள் (பூைம்பங்ைள், சாகுபடி, 

நிலச்சரிவுைள், அரிப்பு, பேள்ளம் அல்லது தீேிர 
அல்லது பாதைமான ைாலநிகல நிகலகமைள்) 

இல்கல 

 

இந்த பகுதி நில அதிர்வு மண்டலம்-III (மிதமான அபாயம்)  ைீழ் ேருைிறது.  
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1.5 வனேப்படுத்தல் 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டமானது அட்டேகணயின் 5(f), ேகை A, பசயற்கை இரசாயனங்ைள் ைீழ் 

ேருேதால் , EIA அறிேித்தல்  2006 மற்றும் அதன் திருத்தங்ைளின்படி EIA ஆய்வுைள் மைாரப்படுைிறது. 

இந்த முன்பமாழியப்பட்ட ேிரிோக்ைமானது ைாஞ்சிபுரம் மாேட்டத்தில், ைாகரமபட்கட அஞ்சல், 

ஏனாத்தூர் ைிராமத்தில்  சர்மே எண். 669, 672, 670/2, 676/1 & 674/1, 667/1, 668/1, 668/2A, 667/2, 668/2, 667/2A, 

668/2A & 670/1 இல் ஏற்ைனமே உள்ள KKLயின் ஆகலயில் ேர உள்ளது. திட்டப்பகுதி அகமந்துள்ள 

இடம் "அறிேிக்ைப்படாத பதாழில்துகற பகுதி" என ேகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 

சுற்றுச்சூழல் அனுமதி  பபற ேிண்ணப்பம்  MoEF & CC-ல்  முன்பமாழிவு எண் : IA/TN/IND2/74991/2018,  

19.05.2018 அன்று -சமர்ப்பிக்ைப்பட்டது. இந்த ேிண்ணப்பத்தின் ைீழ் மதிப்பிடப்பட்டது 2018 ஆம் ஆண்டு 

ஜூன் 21ஆம் மததி ைடிதம் எண்: IA-J-11011/172/2018–IA-II (I) ைீழ் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்படீு, மாற்று 

திட்டம், இயற்கை ேள மமம்பாடு மற்றும் சமூை ேளம் அதிைரிப்பு திட்டம் ஆைியகே பைாண்ட EIA / 

EMP அறிக்கை தயாரிக்ை பயன்பாட்டு ToR ஆனது ேழங்ைப்பட்டது.  ஆய்ேின் ைாலம் ஜூகல  முதல் 

பசப்டம்பர் 2018 ேகர ஆகும் 

 

பின்னர், நிறுேனர்ைள் 15.11.2018அன்று ேிண்ணப்பத்தில் திருத்தம் பசய்து ேிண்ணப்பித்தார். 

26.02.2019அன்று 4ேது EAC கூட்டத்தில் ேிண்ணப்பம் மதிப்படீு பசய்யப்பட்டது ைமிட்டியின் 

ேழிைாட்டுதலின் படி திருத்தப்பட்ட ேிேரங்ைளுடன் ToR ேிண்ணப்பத்கத சமர்ப்பிக்ை 

பரிந்துகரக்ைப்பட்டது. 
 

பின்னர், சுற்றுச்சூழல் அனுமதி  பபற ேிண்ணப்பம்  MoEF & CC-ல்  முன்பமாழிவு எண் : 

IA/TN/IND2/101471/2019,  19.05.2019 அன்று -சமர்ப்பிக்ைப்பட்டது. இந்த ேிண்ணப்பத்தின் ைீழ் 

மதிப்பிடப்பட்டது 2019ஆம் ஆண்டு மம 10ஆம் மததி ைடிதம் எண்: IA-J-11011/143/2019–IA-II (I) ைீழ் 

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்படீு, மாற்று திட்டம், இயற்கை ேள மமம்பாடு மற்றும் சமூை ேளம் 

அதிைரிப்பு திட்டம் ஆைியகே பைாண்ட EIA / EMP அறிக்கை தயாரிக்ை பயன்பாட்டு ToR ஆனது 

ேழங்ைப்பட்டது.   
 

1.6 திட்ட ரதனவேள் 

1.6.1 நிலத்மதகே 

பமாத்த நிலப்பரப்பு 41394.89 சதுர மீட்டர் (10.23 ஏக்ைர்) ஆகும்.  தற்மபாதுள்ள பதாழிற்சாகல 6664.11 

சதுர மீட்டர் பரப்பளேில் நிறுேப்பட்டுள்ளது. ஏற்ைனமே இருக்கும் & உைந்த ேிரிோக்ைம் 

அட்டவனண 4 இல் பைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 
 

அட்டவனண 4 திட்டத்தின் நிலப் பயன்பாட்டு முனற 

எ
ண் 

விளக்ேம் 

தற்ரபாதுள்ள முன்டமாழியப்பட்ட விரிவாக்ேம் பிறகு 

சு.மீ 
ஏக்ே
ர் 

% சு.மீ 
ஏக்ே
ர் 

% சு.மீ 
ஏக்ே
ர் 

% 

1 ைட்டடப்பரப்பு 6664.11 1.65 
23.
7 

3387.30 0.84 
25.6
1 

10051.4
1 

2.48 
24.2
4 

2 பச்கசபபல்ட் 9330.00 2.31 
33.
1 

4378.85 1.09 
32.9
3 

13708.8
5 

3.39 
33.1
4 

3 சாகல 1989.21 0.49 
4.8
0 

3145.99 0.78 
23.7
8 

5135.20 1.27 
12.4
1 

4 ோைனங்ைள் 0 0.00 0.0 2313.50 0.57 
17.3
8 

2313.50 0.57 5.57 
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நிறுத்துமிடம் 

5 ேிறகு மசமிப்பு 6658.02 1.65 
16.
0 

0 0.00 0.0 6658.02 1.65 
16.1
3 

6 ைாலி நிலம் 3484.31 0.86 
40.
8 

43.60 0.01 0.30 3527.91 0.87 8.50 

டமாத்தம் 
28125.6
5 

6.95 100 
13269.2
4 

3.28 100 
41394.8
9 

10.23 100 

 

1.6.2 நீர் மதகே 

தற்மபாதுள்ள பமாத்த நீர் மதகே 28.1 KLD (நன்னரீ் 21.2 KLD. மற்றும் மறுசுழற்சி நீர் 6.9 KLD).  

பரிந்துகரக்ைப்பட்ட திட்டத்திற்ைான நீர் மதகே 110 KLD (நன்னரீ் 79.0 KLD மற்றும் மறுசுழற்சி நீர் 32.0 

KLD). ைட்டுமான ைட்டத்திற்கு நீர் மதகே 50 KLD. சில கூடுதல் உள்ைட்டகமப்பு ேசதிைளுடன் 

இருக்கும் 3.28 ஏக்ைர் நிலப்பரப்புடன் ேசதிக்கு அருைில் உள்ள நிலம் ேிரிோக்ைத்திற்கு உதேிைிறது. 

ஆகலக்கு உள்ள முன்று  அழதுகள ைிணறு முலம் நீர் மதகே பூர்த்திபசய்யப்படும். நிலத்தடி நீகர 

பயன்படுத்த தமிழ்நாடு நீர்ேளத்துகறயிடம் இருந்து NOC பபறப்படுைிறது (இனணப்பு-20).               

1.6.2.1 தற்மபாதுள்ள நீர் மதகே 

தற்மபாதுள்ள பமாத்த நீர் மதகே 28.1 KLD .தற்மபாதுள்ள ேசதிக்ைான நீர் இருப்பு ேிளக்ைப்படம் 

இனணப்பு -8 என இகணக்ைப்பட்டுள்ளது. தற்மபாதுள்ள நீர் மதகே ேிேரங்ைகள அட்டவனண 5 

இல் பைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவனண 5 தற்ரபாதுள்ள நீர் ரதனவ விவ ங்ேனள 

S. 
No 

Description 
 

Total 
requirem

ent 

Water requirement 
(KLD) Wastewater 

generation 
Loss Remarks 

Fresh 
water 

Treated 
water 

1 
Cooling & 
Boiler feed 

5.0 5.0 - 1.0 4.0 
1 KLD of wastewater is sent 
to ETP 

2 
Saponification 
Washings 

6.5 6.5 - 6.5 - 

Wastewater from 
saponification washings is 
being used for Greenbelt 
after treatment. 

3 
Softener 
regeneration 

0.7 0.7 - 0.7 - 
Wastewater is being sent to 
Solar evaporation pond 
after treatment in ETP 

4 
Domestic 
usage 

9.0 9.0 - 7.0 2.0 
Wastewater is being 
disposed to septic tank 
followed by soak pit. 

5 Green Belt 6.9 - 6.9 - - 
Treated water from ETP is 
being used for Green Belt. 

Total 28.1 21.2 6.9 15.2 6.0  
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1.6.2.2 முன்டமாழியப்பட்ட விரிவாக்ேத்துக்ோை நீர் மதகே 

பரிந்துகரக்ைப்பட்ட திட்டத்திற்ைான நீர் மதகே 110 KLD (நன்னரீ் 79.0 KLD மற்றும் மறுசுழற்சி நீர் 32.0 

KLD). முன்பமாழியப்பட்ட ேிரிோக்ைத்துக்ைான நீர் இருப்பு ேிளக்ைப்படம் இனணப்பு -9 என 

இகணக்ைப்பட்டுள்ளது. தற்மபாதுள்ள நீர் மதகே ேிேரங்ைகள அட்டவனண 6இல் 

பைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 
 

அட்டவனண 6 முன்பமாழியப்பட்ட விரிவாக்ேத்துக்ோை நீர் ரதனவ விவ ங்ேனள 

S. No Details 
Total 

requirem
ent 

Water requirements 
Wastewater 
Generation  

 
 

Loss 
Remarks Fresh 

water 
Treated 
water 

1 
RO for Cooling 
Tower 

60 60 - 

Ro Reject  
15.0 

43 

RO Reject will have TDS 
of <2000 mg/l it will be 
used for Utilities  
CT Blow down will be 
sent to ETP 

CT blow down 
2.0 

2 
Saponification 
washings 

10 10 - 9.5 0.5 
Wastewater will send to 
ETP treated water will be 
used for Greenbelt 

3 Domestic 9.0 9.0  8.0 1.0 

10 KLD of STP is 
proposed for expansion 
project. Treated water will 
be used for Green Belt. 

4 Green Belt  27 - 27 - - 

Ro Reject, Treated water 
from ETP &Treated water 
from STP will be used for 
Green Belt 

5 
Fire water 
Storage tank 

2.0 - 2.0 -  
Ro Reject will be used for 
Firewater storage make 
up 

6 
Floor & Area 
washings 

3.0 - 3.0 -  
Ro Reject will be used for 
Floor &Area washings 

Total 111.0 79.0 32 11.5 44.5  

 ைிரீன்பபல்ட், தீ அகணப்பு மசமிப்பு பதாட்டி ஒப்பகன மற்றும் தகர ைழுவுதல் 

ஆைியேற்றுக்ைான நன்னரீ் மதகேயில்கல. 

குறிப்பு : Ro நிராைரிப்பு நீர் TDS <2100mg / l மேண்டும்.  Ro நிராைரிப்பு நீர் பசுகம பபல்ட், தீ அகணப்பு 

மசமிப்பு பதாட்டி ஒப்பகன மற்றும் தகர ைழுவுதல் பயன்படுத்தப்படுைிறது). தற்மபாதுள்ள ைழிவு நீர் 

பரிமசாதகன அறிக்கைைள் இனணப்பு-19 என இகணக்ைப்பட்டுள்ளது. 
 

1.6.3 மின் மதகே 

தற்மபாதுள்ள ஆற்றல் மதகே 260 kVA ஆகும், மமலும் முன்பமாழியப்பட்ட ேிரிோக்ைத்திற்ைான 

கூடுதல் அதிைாரம் 100 kVA ஆை இருக்கும் மின்சாரம் தமிழை மின்சார ோரியத்தில் இருந்து 

பபறப்படுைிறது. TNEB ஒப்பந்தம் இனணப்பு-10 என இகணக்ைப்பட்டுள்ளது.   மின்சக்தி மதால்ேி 
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மபாது மின்சாரம் DG பசட்டில் இருந்து பபறப்படும். ஏற்ைனமே இருக்கும் மற்றும் 

முன்பமாழியப்பட்ட ேிரிோக்ைத்திற்ைான மின் மதகே அட்டவனண 7 ல் பைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவனண 7 மின் ரதனவ மற்றும் தற்ோலிே மின் வசதிேள் 

எண் விவ ங்ேள் தற்ரபாதுள்ள முன்டமாழியப்பட்ட டமாத்தம் 

1 மின் மதகே (kVA) 260 100 360 

2 தற்ைாலிை மின்சாரம் - (kVA) 
1 x 250* 
1 x 180 

1 x 380 
- 

1 x 380 
1 x 180 

3 TFH (வூட் ஃபயர் ஹடீ்டர்) MW/hr 1 x 1.74 1 x 4.65 
1 x 1.74 
1 x 4.65 

குறிப்பு: தற்மபாதுள்ள 1 x 250 * kVA DG ேிரிோக்ைம் மபாது அைற்றப்படும் 

1.6.4 எரிபபாருள் மதகேைள் 

டீசல் மற்றும் தீ மரம் தற்மபாது இருக்கும் மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட ேிரிோக்ை திட்டத்திற்ைான 

முக்ைிய எரிபபாருள்ைளாை இருக்ைிறது. எரிபபாருள்ைளின் ேிேரங்ைளும் அேற்றின் அளவுைளும் 

அட்டேகண 8 இல் பைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவனண 8 எரிடபாருள் ரதனவ விவ ங்ேள்  

எண் விவ ங்ேள் 

டோள்ளளவு 

மூலம் எரிடபாருள் தற்ரபாது
ள்ள 

முன்டமா
ழியப்பட்ட 

டமாத்தம் 

1 
Fire wood 
( MT/Month) 

300 500 800 
Local 

Suppliers 

Fuel for TFH 
1 x 1.74 & 

1 x 4.65 MW/hr 

2 
Furnace oil 
(KL/Month) 

13.8 - 13.8 
Local 

Suppliers 
Ignition of firewood in 

fire wood heaters 

3 
Diesel (HSD) 
liters/Month 

300 - 300 
HP/BPCL/ 

IOCL/Relian
ce 

Fuel for DG set 

 

1.6.5 மனித ேளம் 

பதாழில்நுட்ப மற்றும் பதாழில்நுட்ப அல்லாத பணியாளர்ைள் பைாண்ட பமாத்த மனித ேள 

மதகேகய அட்டவனண 9இல் பைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவனண- 9 மைித வளம் ரதனவ 

எண் விவ ங்ேள் தற்ரபாதுள்ள முன்டமாழியப்பட்ட டமாத்தம் 

1 தற்ரபாதுள்ள (Nos) 100 0 100 

2 முன்டமாழியப்பட்ட (Nos) 20 20 40 

டமாத்தம் (Nos) 120 20 140 
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1.6.6 நைராட்சி & பிற திட ைழிவு 

ேட்டுமாை ேட்டம் 

மணல், பசங்ைல், சரகள, உள் சாகல மற்றும் திட்ட ைட்டகமப்புைகள உருோக்குேதற்ைான 

சிபமன்ட் மபான்ற ைட்டுமான ைழிவுைகள மீண்டும் பயன்படுத்துதல்.  நிர்மாண ைட்டத்தின்மபாது 

மாநைர ைழிவு உற்பத்தி 9 ைிமலா / நாள் மற்றும் ேிதிமுகறைளுக்கு உட்பட்டது. இந்த உத்மதச 

திட்டத்தில் அழிவு நடேடிக்கைைள் எதுவும் இல்கல. 

 

டசயல்பாட்டு ேட்டம்: 

திட ைழிவு உற்பத்தி மற்றும் மமலாண்கம ேிேரங்ைள் அட்டவனண 10 இல் பைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவனண- 10 திட ேழிவு ரமலாண்னம 

எண் 
விவ ங்ே

ள் 

முன்டமாழியப்பட்ட டோள்ளளவு 

(Kg/day) ரசேரிக்கு
ம் முனற 

அேற்றல் முனற தற்ரபா
துள்ள 

முன்டமா
ழியப்பட்ட 

டமாத்தம் 

1 ைரிம 40.5 8.1 48.6 பதாட்டி  
குப்கபத்பதாட்டி 
(உணவு ைழிவு உட்பட) 

2 
ஆர்ைானிக் 
அல்லாத 4.5 0.9 5.4 பதாட்டி 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 
மறுசுழற்சியாளரிடம் 

ேிற்ைப்படும் 

3 சாம்பல் 8.0 8.0 16.0 கப  

ேிேசாயம் 
மநாக்ைத்திற்ைாை 
உள்ளூர் ேிேசாயி 
பைாடுக்ைப்படடும் 

4 STP ைசடு - 1.0 1.0 பதாட்டி 

ேறண்ட மற்றும் 
பச்கச பபல்ட் 
ேளர்ச்சிக்கு உரம் 
பயன்படுத்தப்படுைிறது 

பமாத்தம் 53.0 18.0 71.0  

குறிப்பு: Manpower- தற்மபாதுள்ள: 100, ேிரிோக்ைம் பின்: 140, ைட்டுமான ைட்டம் 20 ஆகும்.  CPCB 

ேழிைாட்டுதலின் படி: தனிநபர் சராசரி / MSW = 0.45 

 

1.6.7 அபாயைரமான ைழிவு மமலாண்கம 

பயன்படுத்தப்படும் ேடிைட்டி துணி மபான்ற அதிை ைமலாரிக்குரிய மதிப்பு ைழிவுைகள TSDF (TNWML, 

குமுதிபபான்டி) க்கு அனுப்பப்படும்.  அபாயைரமான ைழிவுப்பபாருட்ைகள அபாயைரமான மற்றும் 

பிற ைழிவுைள் (முைாகமத்துேம், கையாளுதல் மற்றும் மாற்றுதல் இயக்ைம்) ேிதிமுகறைளின் படி 

2016 ேிதிைள் ஒழுங்குபடுத்தப்படும். அபாயைரமான ைழிவுப்பபாருட்ைகள பாதுைாப்பாை 

அைற்றுேதற்ைாை TSDF அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட டீலர்ைளுடன் ஒப்பந்தம் பசய்யப்படும். அபாயைரமான 

ைழிவுப்பபாருட்ைளுக்ைான ஒப்பந்தம் இனணப்பாே-11 என இகணக்ைப்பட்டுள்ளது. அபாயைரமான 

ைழிவுப் பபாருட்ைளின் ேகை மற்றும் அளவு உருோக்ைப்பட்டகே அட்டவனண 11 இல் 

ேிேரிக்ைப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவனண 11 அபாயே மாை ேழிவு உற்பத்தி மற்றும் ரமலாண்னம 

எ
ண் 

ேழிவு 
வனே 
எண் 

விளக்ேம் 

டோள்ளளவு 

அேற்றும் முனற தற்ரபா
துள்ள 

முன்டமாழி
யப்பட்ட 

டமாத்த
ம் 

1 33.1 

Discarded 
containers/ 
barrels/liners 
contaminated with 
hazardous wastes / 
chemicals(MTPA) 

88 6 94 
Will be disposed to 
TNPCB authorized 
recyclers 

2 5.2 
DG Waste oil 
(Litre /M) 

100 -- 110 
Re use in Process 
(Pine Tar) 

3 - 
Waste Furnace oil 
(Litre /M) 

1.0 -- 1.0 
Re use in Process 
(Pine Tar) 

4 34.3 
ETP Sludge 
(MTPA) 

0.551 0.544 1.095 
TNWML, 
Gummidipoondi 
(TSDF) 

1.6.8 மாற்று தளங்ைளின் பகுப்பாய்வு ைருதப்படுைிறது 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டமானது, தற்மபாதுள்ள ேசதிக்குள்மள உள்ள ைற்பூரம் உற்பத்தி மற்றும் 

அதன் உற்பத்தித்திறன் மமம்பாடு மற்றும் பமாத்த நிலப்பரப்பில் அதிைரிப்பு என்பதால், புதிய நிலம் 

தற்மபாதுள்ள ேசதிக்கு அருைில் உள்ளது. 

1.6.9 திட்ட பசலவு 

ேிரிோக்ை திட்டத்தின் பமாத்த முதலீடு 14.0  மைாடி ரூபாய். 

அட்டவனண -12: திட்ட டசலவு பான்ேீடு 

வ.எ 
வசதிேளின் விளக்ேம் டசலவு (ரூ லட்சம்.) - 

மதிப்பீடு 

1  Land  750  

2  Machineries 400 

3  Erection 50 

4  Implementation of Environmental Management Plan 200 

Total 1400 

1.7 சுற்றுச்சுழல் ஆய்வு ( Baseline Study) 

1.7.1 ோனிகல ஆராய்ச்சி சுற்றுச்சுழல் (Meteorological Environment) 
ைாற்றின் மேைம், ைாற்றின் திகச மற்றும் பேப்பநிகல ஆைியேற்றின் மணிமநரத் தரவு ஆய்வு 

ைாலத்தில் (ஜூகல - பசப்டம்பர் 2018) கமக்மரா-மானிடேியல் சூழ்நிகலைள் திட்ட தளத்தில் பதிவு 

பசய்யப்பட்டன. மீனம்பாக்ைத்தில் அகமந்துள்ள இந்திய ேளிமண்டலேியல் திகணக்ைளத்தின் 

(IMD) படி, ைாலநிகல ரீதியாை தரேரிகசப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, ஆண்டுமதாறும் நிர்ணயிக்ைப்பட்ட 

ைாற்றின் திகசைள் பதன்மமற்கு ஆகும். 
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ஆய்ேின் ைாலத்தில் ஆய்வு ைாலத்தின் தள குறிப்பிட்ட ோனிகல தரவு (ஜூகல-பசப்டம்பர் 2018). 

தினசரி அதிைபட்ச பேப்ப நிகல 380 C, குகறந்தபட்சம் 220 C ஆகும். சராசரி சார்பற்ற ஈரப்பதம் 68.66% 

ஆகும். சராசரி ைாற்று மேைம் 3.9 மீ / ேி ஆகும். 

 

1.7.1.1 சுற்றுச்சூழல் ோற்றின் த ம் (AAQ) 
ஆய்வு ைாலத்தில் அகனத்து ைண்ைாணிப்பு இடங்ைளில் PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, Pb, O3, 

NH3, C6H6, C20 H12, As, Ni, ஆைியேற்றின் அதிைபட்ச பசறிவுைள், பதாழில்துகற, ேர்த்தை 

மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிைளுக்ைான மதசிய சுற்றுச்சூழல் ைாற்று தரநிகலைளுக்குள் 

உள்ளது. ஆய்ேை பகுதியில் 2009 ஆம் ஆண்டின் NAAQS கூறியுள்ள 12 பண்பளவுைள் 8 

இடங்ைளில் சுற்றுச்சூழல் ைாற்று தரம் ைண்ைாணிக்ைப்பட்டுள்ளது. PM10 (38.4-71.2µg/m³), 

PM2.5 (18.9-35.7µg/m³), SO2 (5.0-18.2µg/m³), NO2(16.8-33.6µg/m³), CO (0.24-0.65 mg/m3) மற்றும் சிறிது 

BDL, அகனத்து அளவுருக்ைள் ஆய்வு ைாலத்தில் அகனத்து ைண்ைாணிப்பு இடங்ைளிலும் 

பதாழில்துகற மற்றும் ேடீ்டு பகுதிைளுக்ைான மதசிய சுற்றுச்சூழல் ைாற்று தரம் 

தரத்திற்குள்மளமய உள்ளன (ஜூகல-பசப்டம்பர் 2018) 

 

1.7.1.2 ஒலி சுற்றுச்சூழல் ( Noise Environment) 
10 ைி.மீ தூரத்துள்ள ஆய்ேை பகுதிக்குள்மள இடங்ைளில் இகரச்சல் அளகேப் ஜூகல-பசப்டம்பர் 

2018 ைாலைட்டத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்டதுள்ளது.    

 பதாழிற்சாகல பகுதிைள் பைல்பபாழுது இகரச்சல் அளவுைள் 65.3 dB (A) மற்றும் 

இரவு மநர இகரச்சல் அளவு 60.0 dB (A) உள்ளது, இகே CPCB இல் 

ேகரயறுக்ைப்பட்ட ேரம்பான பைல்பபாழுது இகரச்சல் அளவுைளான 75 dB (A) 

மற்றும் இரவு மநர இகரச்சல் அளவு 70 dB (A) ஆைியகே குகறோைமே உள்ளது.   

 ேணிை பகுதிைள் பைல்பபாழுது இகரச்சல் அளவுைள் 59.1 dB (A) மற்றும் இரவு மநர 

இகரச்சல் அளவு 48.3 dB (A) உள்ளது, இகே CPCB இல் ேகரயறுக்ைப்பட்ட 

ேரம்பான பைல்பபாழுது இகரச்சல் அளவுைளான 65 dB (A) மற்றும் இரவு மநர 

இகரச்சல் அளவு 55 dB (A) ஆைியகே குகறோைமே உள்ளது.   

 குடியிருப்பு பகுதிைளில் பைல்பபாழுது இகரச்சல் அளவுைள்  50.5 dB (A) முதல் 52.3 dB 

(A)  ஆைவும், இரவு மநர இகரச்சல் அளவு 42.1 dB (A) முதல் 44.1 dB (A)  ஆைவும் 

ைணக்ைிடப்பட்டுள்ளது, ஆய்வுக்ைாலத்தில் சுற்றுசூழல் சப்தம் குடியிருப்புப் 

பகுதிைளில் MoEF&CC (55 DB (A) பைல் & 45 dB (A) இரவு) ஆல் பரிந்துகரக்ைப்பட்ட 

அளேிமலமய உள்ளது. 

1.7.1.3 நீர் சுற்றுச்சூழல் ( Water Environment) 
1.ரமற்ப ப்பு நீரின் த ம் :மதிப்புைள் ேரம்பில் pH 6.65-8.41, TDS: 251 mg/l – 544 mg/l, 

பமாத்த ைடுகம: 50.1 mg/l – 332.5 mg/l, குமளாகரடு உள்ளடக்ைம் 40.46 mg/l – 162.82 mg/l. 

சல்மபட் உள்ளடக்ைம் :18.4 mg/l – 70 mg/l.  
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 2.நிலத்தடி நீர் த ம் :மதிப்புைள் ேரம்பில் pH: 7.2-8.04, Na 69 - 297 mg/l,  TDS: 591 mg/l - 1310 

mg/l, பமாத்த ைடுகம: 200 mg/l – 611 mg/l, குமளாகரடு உள்ளடக்ைம் 143.52 mg/L - 425.6 

mg/L. சல்மபட் உள்ளடக்ைம் : 84.18 mg/l – 238.19 mg/l ,K : 5 - 21 mg/l 

 

1.7.1.4 நில சுற்றுச்சூழல் ( Land Environment) 
தாேர ேளர்ச்சி, ேிேசாய நகடமுகறைள் மற்றும் உற்பத்தி மநரடியாை மண் ேளத்கதயும் 

தரத்கதயும் சார்ந்திருக்ைின்றது. ஆைமே மண் ேளத்தின் மதிப்படீு மிை முக்ைியத்துேம் 

ோய்ந்தது. ஆய்ேை பகுதியில் எட்டு (08) இடங்ைளில் மண் மாதிரி எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

இதகன ஆராய்ந்ததில், 

 மண் மாதிரிைள் pH  6.93 முதல் 7.24ேகர இருந்தன 

 மண்ணின் ைடத்தும் திறன் மண் மாதிரிைள் ஆய்வு பசய்யும் மபாது மண்ணின் 

ைடத்தும் திறன் 192 முதல் 330 umhos/பச.மீ ேகர இருந்தன 

 மண் மாதிரிைள் நீர் தக்ை கேக்கும் தன்கம 25.52 முதல் 40.17 (%) ேகர இருந்து 

மேறுபடுைின்றது. 

 கநட்ரஜன் அளவு 212.32 mg/kg முதல் 840.06 mg/kg  ேகர இருந்தன. 

 பாஸ்பரஸ் அளவு  37 mg/kg முதல் 47 mg/kg ேகர இருந்தன 

 பபாட்டாசியம் உள்ளடக்ைம் 120 mg/kg முதல் 550 mg/kg ேகர இருந்தன 

 

1.7.1.5 உயிரியல் சுற்றுச்சூழல் (Biological Environment) 
ஆய்வு பகுதியில் மிை சிறிய தாேரங்ைள் உள்ளன. முக்ைிய இனங்ைள் சிறிய மரங்ைள் 

மற்றும் புதர்ைள் ஆகும்.  இயற்கை தாேரங்ைளின் ேளர்ச்சி குகறோை உள்ளது. 

ஆஸிடிரச்ச்டா இன்டிைா மற்றும் மைாமைாஸ் நசிபரீா ஆைியகே இயற்கையாை ேளர்ந்து 

ேரும் இனங்ைள் மத்தியில் மிைவும் பபாருத்தமானகே. இந்த நாட்டில் இந்திய நாய்ைள், 

ஜங்ைிள் மற்றும் உள்நாட்டு பூகன, மராசஸ் மைாகு, ேடீ்டு மாடுைள், எருகமைள், ைாகள, 

ஆக்ஸன், மற்றும் ஆடு மபான்ற பல ேிலங்குைகள பாலூட்டிைளில் ைாணலாம்.   ஆய்வு 

கமயத்தின் 10 ைி.மீ பரப்பிற்குள் மதசிய பூங்ைா / ைாட்டு ோழ்க்கை சரணாலயம் 

ைிகடயாது. 10 ைிமீ ஆரம் என்ற ஆய்வு பகுதிக்குள் அரிதான / ஆபத்தான இனங்ைள் 

இல்கல. 
 

1.7.1.6 சமூே டபாருளாதா  சூழல் ( Socio Economic Environment) 
சமூை மற்றும் பபாருளாதார நிகலகமைள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியிலுள்ள பபாருளாதார 

நிகல ஆைியேற்கறக் கையாளும் அம்சங்ைகள மதிப்பிடுேதில் சமூை-பபாருளாதார 

ஆய்வு மமற்பைாள்ளப்பட்டது. ஆய்வு, மக்ைள்பதாகை ைட்டகமப்பு, மக்ைள் இயக்ைேியல், 

உள்ைட்டகமப்பு ேசதிைள் மற்றும் மனித ஆமராக்ைியத்தின் நிகல மற்றும் 

மேகலோய்ப்பு, தனி மனித ேருமானம், ேிேசாயம், ேணிைம் மற்றும் பதாழில்துகற 
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ேளர்ச்சிகயப் மபான்ற ஆய்வுைள் நடத்தப்பட்டன.  மமற்ைண்ட ஆய்வுைள் சமூை 

பபாளாதார மற்றும் மனித நலன்ைகள எவ்ோறு இச்சுரங்ைம் மமம்படுத்துைின்றது 

என்பதகன ைண்டறிய உதவுைின்றது. 
  

 மக்ைள்பதாகை ைட்டகமப்பு 

 உள்ைட்டகமப்பு ேசதிைள் 

 பபாருளாதார நிகல 

 சுைாதார நிகல 

 ைலாச்சார பண்புக்கூறுைள் 

ஆய்வு பகுதியின் சமூை பபாருளாதார ேிேரங்ைள்: 

 குடும்பத்தின் சராசரி அளவு 3.98 

 ஆண் மற்றும் பபண் மக்ைள் பதாகை எண்ணிக்கையில் சமம் - 49.93% Vs. 50,06 

 6 ேயதுக்கும் குகறோன ஆண் மற்றும் பபண் குழந்கதைள் எண்ணிக்கையில் 

சமமானேர்ைள்: 50.79% Vs 49.21% 

  ஆறு ேயதுக்கும் குகறோன குழந்கதைளின் எண்ணிக்கை பமாத்த மக்ைள் 

பதாகையில் 10.27% ஆகும் 

 தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி மக்ைள் 14.87% 

 பழங்குடி மக்ைள் பதாகை 0.75% 

 நைர்ப்புற மக்ைள் 73.97% 

1.8 எதிர்ரநாக்கும் சுற்றுச்சூழல் தாக்ேங்ேள் (Anticipated Environmental Impacts) 

1.8.1 ைாற்று சுற்றுச்சுழல் ( Air Environment) 
அகனத்து தரப்பினருக்கும் ஆய்வு பகுதியில் உள்ள சுற்றுப்புற சுற்றுச்சூழல் சுற்றுச்சூழல் 

ைாற்றின் தரமானது, மதசிய சுற்றுச்சூழல் ைாற்று தரத் தரநிகலைளால் 

ேகரயறுக்ைப்பட்டபடி அனுமதிக்ைப்படும் ேரம்புைளுக்குள்மளமய இருப்பதாை அடிப்பகட 

ேரி தரவு பேளிப்படுத்துைிறது. மாசு முக்ைிய ஆதாரங்ைள் D.G பபட்டிைள் மற்றும் TFH (தீ 

மரம் பபாறி) ஒரு ைாற்று மாசுபாடு ைட்டுப்பாட்டு நடேடிக்கையாை மபாதுமான உயரம் 

மற்றும் தூசு மசைரிப்பான் அடுக்குைள் பைாண்ட ேசதி பசய்யப்பட்டு இருக்கும்.  

முன்பமாழியப்பட்ட TFH (தீ மரம் பபாறி-4.65 பமைாோட் / மணி) தூசி ைபலக்டர்ைள், 

சூறாேளி பிரிப்பான் & மாசுபடுத்திைகளக் ைட்டுப்படுத்த மபக் ேடிைட்டி பைாண்டு 

ேழங்ைப்படும்.  அகனத்து உகலைள் தனிப்பட்ட மதக்ைிைளாை இகணக்ைப்பட்டுள்ளது. 
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1.8.2 ஒலி சுற்றுச்சூழல் (Noise Environment) 
பதாழில்துகற பகுதி மற்றும் ேடீ்டுப் பகுதி ஆைிய இரண்டிலும் இகரச்சல் அளவுைள் CPCB 

ஆல் ேகரயறுக்ைப்பட்ட ேரம்கப மீறுேதாை அடிப்பகட ஆய்வு பதரிேிக்ைிறது. 

பதாழில்சார் உடல்நலம் மற்றும் பாதுைாப்பு நிர்ோைத் தரநிகல மதகேைகள 

மீறுேதற்பைன்மற இகரச்சல் அளேிலான ேடிேகமக்ைப்பட்ட உபைரணங்ைள் மேகல 

பசய்யப்படும். 

1.8.3 நில பயன்பாடு (Land Use) 
அறிேிக்ைப்படாத பதாழில்துகற பகுதியில் உற்பத்தி ேசதி இருப்பதால், 

முன்பமாழியப்பட்ட தயாரிப்புைள் மமம்பாட்டுத் திட்டம் தளத்தில் நில பயன்பாட்டு 

ேகைப்பாட்கட மாற்றாது.  

1.9 சுற்றுச்சூழல் ேண்ோணிப்பு திட்டம் ( EMP) 

தமிழ்நாடு மாநில மாசு ைட்டுப்பாட்டு ோரியம் (TNPCB) படி சுற்றுச்சூழல் ைாற்று தரம், நீர் 

மற்றும் ைழிவுப்பபாருள் தரம் மற்றும் சத்தம் தரத்கத பபாறுத்து ஒரு ைண்ைாணிப்பு 

அட்டேகண பராமரிக்ைப்படும். 

1.10 மாசு ேட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னேேள் ( Pollution Control Measures)) 

ஏபிசி நடேடிக்கைைகள மாசுைள் ைகலக்ை மபாதுமான ஸ்மடக் உயரம் உள்ளது. ோைனங்ைள் 

இயக்ைம் ைாரணமாை ஏற்படும் மாசுபாட்கட குகறக்ை மபாதுமான பச்கச பபல்ட் 

உருோக்ைப்பட்டுள்ளது. டி.ஜி.-ஸ்டாக் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ைாற்று தரத்தின் ேழக்ைமான 

ைண்ைாணிப்பு மமற்பைாள்ளப்படும். தற்மபாதுள்ள மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட ஏர் மாசு ைட்டுப்பாட்டு 

நடேடிக்கைைள் அட்டவனண 13 இல் ேழங்ைப்பட்டுள்ளது. ஃப்யூஜிடிவ் & ஒலி எரிசூஷன் 

ைட்டுப்பாட்டு நடேடிக்கைைள் (பேளிமயறுதல் மற்றும் முன்பமாழியப்பட்டகே) அட்டவனண 14 

இல் ேழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவனண 13 தற்ரபாதுள்ள மற்றும் முன்டமாழியப்பட்ட ஏர் மாசு ேட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னேேள் 

Details 

Capacity 

APC 

Stack 
Height in 
meters 
(AGL) 

Gaseous 
Discharge  
(Nm3/hr) 

Existing Proposed 
After 

expansion 

DG Power Back 
up(KVA) 

1 x 250* 1*380 1 x 380 Stack 12 2239 

1 x 180 - 1 x 180 Stack 7.5 1707 

Steam Boiler 
(Not in Use)T/Hr 

1 x 1* - - Stack 20 6997 

TFH (Wood  Fire 
Heater) 
MW/Hr 

1 x 1.74 1 x 4.65  
1 x 1.74 Stack with 

Dust 
collector 

30 
6997 

1 x 4.65 6997 

குறிப்பு: * நீ ாவி டோதிேலன் (பயன்பாட்டில் இல்னல) விரிவாக்ேம் ரபாது நி ாேரிக்ேப்படும் 

         1 x 250 * (பயன்பாட்டில் இல்னல) விரிவாக்ேம் ரபாது அேற்றப்படும் 
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அட்டவனண 14 ஃப்யூஜிடிவ் & ஒலி எரிசூஷன் ேட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னேேள் (டவளிரயறுதல் மற்றும் 
முன்டமாழியப்பட்டனவ) 

S. No. 
Fugitive or 

Noise Emission 
Sources 

Type of 
Emission 

Existing Proposed 
After 

expansion 
Control measures 

Proposed 

Stack 
height in  
m(AGL) 

1 
Reactors  
(distillation 
columns)-Nos 

Acid 
fumes/ 
VOC 

30 0 30 
Individual 
condenser 

30 

2 DG 1(kVA) Noise 1 x 250* 1 x 380 1 x 380 
Acoustic 

enclosures 
12 

3 DG 2 (kVA) Noise 1 x 180 - 1 x 180 
Acoustic 

enclosures 
7.5 

குறிப்பு: விரிவாக்ேம் ரபாது 1 x 250 (பயன்பாட்டில் இல்னல) அேற்றப்படும் 

துர்நாற்றம் மற்றும் VOC ைட்டுப்பாட்டு நகடமுகற 

 ஆர்க்டிக் நீராேிைகள தடுக்ை மூன்றாம் நிகல ைண்டன்சர்ைள் மற்றும் குளிர்ேிக்கும் ஆகல 

உருோக்ைப்படுைிறது 

 நீராேி ைரிம ைலகே (VOC) ைண்ைாணிப்பு ேழக்ைமான இகடபேளியில் மமற்பைாள்ளப்படும் 

மற்றும் குழுவுக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படும். 

 சுற்றுச்சூழல் குழு பதாழிற்துகற சுைாதாரம் மற்றும் மாதிரி / மசாதகன நுட்பங்ைகளப் 

பயிற்றுேிக்ைப்படும். 

 M/s ைாஞ்சி ைற்பூரம் லிமிபடட் மசமிப்பு இடங்ைளில் உள்ளூர் பேளிமயற்ற ைாற்மறாட்டம் 

ேழங்கும். 

1.11 ேழிவுநீர் ரமலாண்னம (Wastewater management) 

முன்பமாழியப்பட்ட ேிரிோக்ைத்திற்ைான நீர் மதகே 111 KLD., இதில் 79 KLD நன்னரீ் மற்றும் 32 KLD 

மறுசுழற்சி நீர்.  STP / ETP இலிருந்து ைகரந்த நீர் (32 KLD) மறுசுழற்சி பசய்ேதன் மூலம் பசுகம பபல்ட் 

மற்றும் தகரேழங்ைல் மற்றும் ஏற்றிச் சுத்தம் பசய்தல் மற்றும் தீயகணப்பு நீர் மதகேப்படும். 

ைழிவுநீர் / ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு மற்றும் நீக்குதல் (தற்மபாதுள்ள மற்றும் முன்பமாழிந்தகே) 

அட்டவனண 15 இல் ைாட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவனண 15 ேழிவுநீர் / ேழிவுநீர் சுத்திேரிப்பு மற்றும் நீக்குதல் (தற்ரபாதுள்ள மற்றும் 
முன்டமாழிந்தனவ) 

S. 
No 

Description 
Wastewater in KLD Treatment 

Remarks  
Existing Proposed Existing Proposed 

1 Sewage 7.0 8.0 Septic tank STP Treated water to Green Belt 

2 Wastewater 8.2 11.5 ETP ETP  

Treated in Effluent 
Treatment Plant (ETP) and 
treated effluent will be used 
for utilities. ETP Sludge will 
be disposed to TNPCB 
authorized TSDF 
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1.12 திட / ஆபத்தாை ேழிவு ரமலாண்னம (Solid / HW Management) 

உணவு ைழிவுைள் உட்பட மாநைர சாலிட் ைழிவுைள் நைராட்சி பதாட்டிக்கு பேளிமயற்றப்படுைிறது 

ேருைின்றன மற்றும் அமத மமலும் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டம் பதாடர்ந்தது மேண்டும். 

அபாயைரமான ைழிவுப்பபாருட்ைகள தனித்தனியாை பிரித்து, அபாயைரமான ைழிவுப்பபாருட்ைளில் 

தனித்தனியாை மசமித்து கேக்ைப்பட்டு, குறிப்பிட்ட ைாலத்திற்குள் TNPCB அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட TSDF 

தளங்ைளுக்கு அனுப்பப்படுைிறது. முன்பமாழியப்படுேதற்கு இதுமே பதாடரும். அபாயைரமான 

ைழிவுப்பபாருட்ைளின் (மமலாண்கம மற்றும் ைடற்பகட இயக்ைம்) ேிதிைள் 1989 மற்றும் 2016 ஆம் 

ஆண்டில் அடுத்தடுத்த திருத்தத்தின் படி அபாயைரமான ைழிவுப்பபாருட்ைகள 

ஒழுங்ைகமக்ைப்படும்.  

1.13 ேிரீன்டபல்ட் ரமம்பாடு ( Greenbelt Development)  

பமாத்த திட்டப்பகுதி 10.23 ஏக்ைர் ஆகும். 3.39 ஏக்ைர் (33.14%) CPCB ேிதிமுகறைளுக்கு ஏற்ப 

ஒதுக்ைப்பட்டு பராமரிக்ைப்படுைிறது.  2.30 ஏக்ைர் பரப்பளேில் சுமார் 600 மரங்ைள் (33.1%) நிலம் 

தற்மபாதுள்ள ேசதிைளில் அபிேிருத்தி பசய்யப்படுைிறது, மீதமுள்ள 1455 மரங்ைள் (1500 / ஹ) 

முன்பமாழியப்பட்ட ேிரிோக்ைத்தில் திட்டமிடப்படும். மதாட்டத்தின் உயிர்ோழும் 

பபருந்பதாகையிகனப் பராமரிப்பது மற்றும் பபருந்மதாட்டத்தின் உயிர்ோழ்வு ேிைிதம். 30 லட்சம் 

ரூபாய் மூலதன பசலேினமானது, பச்கச ேகளவு ேளர்ச்சி மற்றும் பராமரிப்பிற்ைான 

பதாடர்ச்சியான பசலேினங்ைளுக்ைாை ஒதுக்ைப்பட மேண்டும். 

1.14 இடர் பகுத்தாய்வு (Risk Analysis) 

பல்மேறு இடர் ைாட்சிைகள ைண்டறிதல், ைாட்சிைகள திகரயிடுதல் மற்றும் ேிகளவு பகுப்பாய்வு 

உட்பட அபாய அகடயாளங்ைள் மற்றும் இடர் பகுப்பாய்வு. ைகரப்பான் மசமிப்பு டாங்ைிைள் மற்றும் 

குழாய் மைாடுைளுக்கு இகடயில் இடர் மதிப்படீு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

அபாயைரமான பபாருள் மசமிப்பிலிருந்து பபறப்படும் முக்ைிய அபாயங்ைள் அகடயாளம் ைண்டு 

மதிப்படீு பசய்யப்பட்டு அமலாைா மற்றும் ஃபஸ்ட் கலட் 8.1 பமன்பபாருளானது பூல் தீ, 

மாதிரியாக்ைம் மற்றும் ஆேி மமைத்தின் சிகதவு ஆைியேற்றிலிருந்து மாதிரியாக்ைப்படும் 

சாத்தியமான சம்பேங்ைளின் முன்மனற்றத்கத ஆராய்ைிறது. 

ஆய்ேின் மநாக்ைம் முக்ைியமாை உள்ளடக்ைியது: 

 தீங்குைளின் அகடயாளங்ைள் 

 ேிகளவு மாடலிங் 

o ஃப்ளாஷ் தீ 

o பஜட் தீ பகுப்பாய்வு 

o நீராேி மமைம் சிதறல் 

o பூல் தீ 

NFPA தரேரிகசப்படி, Xylene மற்றும் Turpentine Oil மபான்ற இரசாயணங்ைளில் தீ ேிபத்து 

ைாணப்படுைிறது. அசிட்டிக் அமிலம், ைாஸ்டிக் மசாடா கல மற்றும் பஹச்.சி.எல் மபான்ற 

இரசாயனங்ைள் ஆமராக்ைிய தீங்ைானதாைக் ைாணப்படுைின்றன. 
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மசமிப்பு மற்றும் அபாயைரமான இரசாயனங்ைள் கையாளுதலுடன் பதாடர்புகடய தாக்ைங்ைளின் 

அளகே மதிப்பிடுேதற்கு இதன் ேிகளவு பகுப்பாய்வு நடத்தப்படுைிறது. ைாஞ்சி ைர்பூரத்தின் 

பதாழில் எல்கலக்குள் மசமிப்பை டாங்ைிைள் அகமந்துள்ளன, அமதாடு சுற்றியுள்ள பேளிப்புற 

இகடபேளியும் இல்லாமல் இருக்கும். இடம் மசமிப்பு மற்றும் ைகரப்பான்ைளின் கையாளுேதற்கு 

பாதுைாப்பானது.  மற்ற எல்லா ஆபத்துக்ைளும் எளிதில் ைட்டுப்பாட்டு ேரம்புைளுக்குள்ளாைவும் 

மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிைளிலிருந்து எளிதாைவும் இருக்கும். 

 

அபாய ேட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னேேள் ( Risk Control Measures) 

 மசமிப்பு பதாட்டிைளுக்ைான அழுத்தம் பாதுைாப்பு ோல்வுைள் 

 மசமிப்பு பதாட்டிைளுக்கு அழுத்தம் எச்சரிக்கை உயர் மற்றும் அழுத்தம் எச்சரிக்கை குகறவு 

 மசமிப்பு பதாட்டிைளுக்ைான ைட்டுப்பாட்டிலிருந்து ைண்ைாணிப்புடன் நிகல குறிப்புைள் 

 மசமிப்பு டிராைன்ைளுக்ைான நிகல டிரான்ஸ்மிட்டர், பலேல் மைஜ் மற்றும் பேப்பநிகல 

குறிைாட்டிைள் 

 தீ அகணக்ைளம் மற்றும் மின்மதக்ைிைள் ஆைியேற்றின் ேடிேில் தீ பாதுைாப்பு ஏற்பாடுைள். 

 அேசர கையாளுதல் பட்டியல் மற்றும் பசயல்முகற 

1.15 அைர்த்த முோனமத்துவ திட்டம் (DMP) 

அனர்த்த முைாகமத்துே திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்ைள் பின்ேருமாறு: 

 அேசர பணி நிறுத்தம் நகடமுகற. 

 மின் பேர் மதால்ேி & ேிகச பயன்பாட்டு மதால்ேிைள். 

 தீ பாதுைாப்பு அகமப்பு. 

 அேசர பாதுைாப்பு. அேசர அேசரமாை அறிக்கை மற்றும் அறிக்கை மற்றும் பதில். 

 அேசர ைட்டுப்பாட்டு அகற - அேசரநிகலக்கு அேசர நடேடிக்கை எடுக்கும் அேசரைாலச் 

சூழ்நிகலயில் கமய புள்ளியாகும். உள் மற்றும் பி & டி பதாகலமபசி, மபஜிங் சிஸ்டம் 

மற்றும் அேசர கசரன் ஆைியேற்கற அது பைாண்டிருக்கும் 

 

1.16 ஆன்-னசட் அவச  திட்டம் (On Site Emergency Plan) 

அேசரைால பிரச்சிகனைகள சமாளிக்ைவும், மபரழிகேத் தடுக்ைவும், 

 பயனுள்ள திட்டமிடல், தைேல் பதாடர்பு மற்றும் ஒழுங்குமுகறைகள ேழங்குேதன் மூலம், 

அேசரைால அகடயாளம் ைாணக்கூடிய அேசரநிகலைள், பாதுைாப்பு மைபஜட்டுைள் மற்றும் 

அகமப்புைள் ஆைியேற்கறப் பயன்படுத்துதல். 

 சரியான மற்றும் தடுப்பு நடேடிக்கைைகள ஆரம்பிக்ை உள்ள அகனத்து உள் மற்றும் 

பேளிப்புற முைேர் நிறுேனங்ைளிடமிருந்து ஒத்திகேக்ைப்பட்ட நடேடிக்கை. 

 அேசரைாலக் குகறபாடுைளின் மபாது மனித ைாயம் மற்றும் மநாய்ைகளக் குகறக்ை, 

முன்னுரிகம ேழங்ைப்பட்டேர்ைளுக்கு பாதிக்ைப்பட்ட / பாதிக்ைப்பட்டேர்ைளுக்கு 

முதலுதேி ேழங்ைப்படும், அேர்ைளுக்கு முதலுதேி உதேிகய ேழங்குேமதாடு, 

ஆரம்பத்தில் மமலும் மருத்துே மசகேைகள ேழங்குேதன் மூலம், எங்ைள் ஆகலக்கு 

அருைில் இருக்கும். 
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 பசாத்து, பபாது சூழல் அல்லது பணிச் சூழகல ஏற்படும் பாதிப்கப குகறக்ை 

திட்டமிட்டுப்படும். 

 தளர்த்த அேசரநிகல மற்றும் ஆயத்த ேிழிப்புணர்வு பயிற்சிைகள நடத்துதல் மற்றும் 

உண்கமயான அேசரநிகலைளின் மபாது திருத்தப்பட்ட ஆன்கசட் அேசரத் திட்டத்கத 

திறம்பட பயன்படுத்தவும் பயன்படுத்தவும். 

 பதாடர்ச்சியான சரியான பசயல்ைள் மற்றும் தடுப்பு நடேடிக்கைைள் பதாடர்பான 

அகடயாளம் ைாணப்பட்ட மற்றும் பதிவுபசய்யப்பட்ட அேதானிப்புைகள உறுதி பசய்ய, 

மமமல பயிற்சிைள் மற்றும் உண்கமயான சூழ்நிகலைளில் எந்த மாற்றங்ைகளக் 

ைண்டறியவும். 

 

1.17 முன்டமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நன்னமேள் 

நிதி மற்றும் சமூே நலன்ேள்: 

தற்மபாதுள்ள ேருடா ேருோய்: INR 55  Cr 

திட்டமிடப்பட்ட ஆண்டு ேருோய் :INR 150 Cr.  

சமூே நன்னம:  

உள்ளூர் இகளஞர்ைளுக்கும், உள்நாட்டு மற்றும் ேணிை மநாக்ைங்ைளுக்கும் சிறந்த தயாரிப்புைகள 

ேழங்குேதன் மூலம், அேர்ைளின் ோழ்க்கைத் தரத்கத உயர்த்தும் ேகையில், இந்த பிராந்தியத்தின் 

சமூை உட்ைட்டகமப்கப ேலுப்படுத்த உதவுைிறது. 

உள்ளூர் சமூேம் / CER க்கு CSR நன்னம: 

ைிராமங்ைளிகடமய ைல்ேி மற்றும் சாத்தியமான உள்ைட்டகமப்பு மமம்பாடு ஆைியேற்கற 

ஊக்குேிப்பதும் சாத்தியமாகும். 

சூழலுக்ோை நன்னமேள் 

 மதாட்டம் / ைிரீன் பபல்ட் பதாழிற்சாகல தளத்கதச் சுற்றி ேருைிறது. ைிரீன் பபல்ட் பகுதி 
மற்றும் அழைில் பச்கசக் ைேமரஜ் அதிைரிக்கும். 

 மகழநீர் அறுேகட நிலத்தடி நீர் மமகச அதிைரிக்கும். 

 மமமல பார்த்தபடி ைாற்று, சத்தம், நீர் மற்றும் மண் சூழலில் குறுைலான தாக்ைங்ைள் உள்ளன. 

 முன்பமாழியப்பட்ட நியமனம் ைாரணமாை குறுைலான தாக்ைம் சுற்றுச்சூழல் மமலாண்கமத் 

திட்டம் (EMP) மூலம் முற்றிலும் குகறக்ைப்படும். 

 இத்திட்டத்தில் ஈடுபட்ட எந்தபோரு பசயல்ைளும் இல்கல. 

 ESR சமூைத்தின் நல்ோழ்கே ேழங்கும் மற்றும் சுற்றுச்சூழலின் பாதுைாப்பு சுற்றுச்சூழகல 

பாதுைாப்பதில் உதவும். இது பபரிய மக்ைளுக்கு மேகலோய்ப்பு ேழங்கும். 

எனமே, உத்மதச ேிரிோக்ை திட்டம் உள்ளூர் மற்றும் இந்திய பபாருளாதாரம் இரண்டும் 

பயனகடைிறது. 


