
1.0 ���ைர 

M/s ேகா�தா� ைப�ேடாெகமி�க�� இ�ட�ேநஷன� (ேகா�தா� 

ைப�ேடாெகமி�க�� இ�ட�ேநஷன� லிமிெட� ப���) அத� ஏப�ஐ ம��� 

ைப�ேடாெகமி�க� உ�ப�திைய நவ �னமயமா��வத�� ��ெமாழிகிற�. அத� 

த�ேபாைதய உ�ப�தி திற� 888 TPA ஆ��. ேம�� 173.88 TPA ஐ தயா��க 

��ெமாழிகிற�. M/s ேகா�தா� ைப�ேடாெகமி�க�� இ�ட�ேநஷன� இ� 

ெமா�த �த�� �. 14.64 ேகா� ஆ��. த�ேபாைதய உ�ப�தி ஆைல 11.75 

ெஹ�ேட� (29.03 ஏ�க�) வளாக�தி� �.10.64 ேகா� �த���� நி�வ�ப�ட� 

ஆ��. 

நவ �னமயமா�க� தி�ட�, த�ேபாைதய உ�ப�தி ஆைல இய�கி வ�� இடமான SF 

எ� 3/1A, 3/1B, 3/2, 4/1, 5/1A, 5/1B, 5/2, நக� & 12/1A, 12/1B வளாக�தி�, 

தி�வாலவாயந��� கிராம�தி�, வா��ப�� தா�கா ம��� ம�ைர மாவ�ட�, 

தமி�நா� - எ�ற இட�திேலேய தி�டமிட�ப���ள�.  

நவ �னமயமா�க� தி�டமான�, ஏப�ஐ ம��� ைப�ேடாெகமி�க� இ� 5 �திய 

தயா���க� உ�பட ெமா�த� 8 தயா���கைள உ�ப�தி ெச�வத�கா��. 

உ�வா�கிய ஏப�ஐ தயா���க� ஏப�ஐ ெதாழி��ைறய�� பய�ப��த�ப�கி�றன, 

உ�வா�க ெசய�பா����� ப��ன� உலக� ��வ�� மன�த �க���� 

ெபா��தமானதா��. MoEF & CC ப���ைர�க�ப�ட (ToR) க�த� எ�: IA-J-

11011/180/2018-IA.II (I) dated 23-06-2018 வ�தி�ைறகள��ப� EIA அறி�ைக 

தயா��க�ப�ட�. 

தயா��க�ப�ட� அறி�ைக ெபா� ஆேலாசைன/வ�சாரைணைய நட��வத�காக 

தமி�நா� மா� க���பா�� வா�ய�தி�� (TNPCB) சம��ப��க�ப�ட�. ெபா� 

ஆேலாசைன/ வ�சாரைணய�� எ��ப�ப�ட வ�னா�க��� ெதாழி��ைறய�� 

பதிைல ஒ��கிைண�� இ�தி அறி�ைக தயா��க�பட� MoEF & CC �� 

சம��ப��க�ப��. 

2.0 தி�ட வ�ள�க� 

M/s ேகா�தா� ைப�ேடாெகமி�க�� இ�ட�ேநஷன�, அத� ஏப�ஐ ம��� 

ைப�ேடாெகமி�க� உ�ப�திைய நவ �னமயமா��வ� உ�நா�� ம��� ச�வேதச 

வ�யாபார�க��கா��. இ�த நி�வன� 1976 ஆ� ஆ�� ச�ட�தி� கீ� 

இைண�க�ப�ட�. தயா��க�ப�ட அைன�� ம���க�� ச�வேதச தர�தி� 



இ����. ச�வேதச தரநி�ணய�களா� நி�ணய��க�ப�ட க�ைமயான தர 

நி�ணய�கைள ஏ���ெகா�வத�கான அத� உ�தி�பா�ைட சா�சியமள���� 

ச�வேதச தர�கைள ச�தி�ேபா�. 

��ெமாழிய�ப�ட நவ �னமயமா�கலி� சிற�ப�ச�க� கீேழ ெகா��க�ப���ளன: 

1. ெபய� ம��� �கவ� 

M/s ேகாத� ைபேடாெகமி�க�� இ�ட�ேநஷன� 
(ேகா�த� ைபேடாெகமி�க�� & இ�ட���� லிமிெட� 
ப���), 
நக� ம��� தி�வாலவாயந��� கிராம�, வா��ப�� 
தா�கா ம��� ம�ைர மாவ�ட�, தமி�நா�. 

2. தி�ட�தி� நில�ப�தி 11.75 Ha (29.03 Acre) த�ேபாைதய ெதாழி�சாைல வளாக� 

3. அ�சேரைக ம��� த���கேரைக அ�சேரைக: 100 01� 3.45� வட��; த���கேரைக: 780 0� 29.60� 
கிழ�� 

4. உயர� கட� ம�ட�திலி��� 169 m 

5. தயா���க� 8 ஏப�ஐ ம��� ைப�ேடாெகமி�க�� தயா���க� 

6. உ�ப�தி அள� 
த�ேபாைதய  அள�: 888 TPA 
தி�டமிட�ப���ள அள�:173.88 TPA 
நவ �னமயமா�க�ப�ட ப�ற� ெமா�த�: 173.88 TPA 

7. ெகாதிகல�கள�� ெகா�ளள� த�ேபாைதய  அள�: 3 TPH எ��க�ப�ட எ�ெண� 
ெகாதிகல�. 

8. DG அைம�ப�� திற� 

த�ேபாைதய  அள�: 125 KVA and 2 x 380 KVA 
மி�சார� இ�லா ேநர�கள�� �.ஜி. ெச� 
பய�ப��த�ப�கிற�. நவ �னமயமா�க�ப�ட ப�ற� எ�த 
மா�ற�� இ�ைல. 

9. ேதைவயான ந�� 

த�ேபாைதய  அள�: 45 KLD 
நவ �னமயமா�க�ப�ட ப�ற�: 58.0 KLD 
(�திய த�ண��: 32 KLD and உபேயாக�ப��திய த�ண��: 26 
KLD) 

10. ேதைவயான மி�சார� த�ேபாைதய  அள�: 400 KVA(CMD) - ��த� மி�சார� 
ேதைவய��ைல 

11. ேதைவயான எ�ெபா�� 
உைல எ�ைண:  200 kg/hr 
�.ஜி. ெச���காக HSD- 180 lph  
நவ �னமயமா�க�ப�ட ப�ற� எ�த மா�ற�� இ�ைல. 

12. மன�த ஆ�ற� 70 nos. (த�ேபாைதய அள�). ��த� மன�த�க� இ�ைல 
(ேநர�யாக -50 ேப� &  மைற�கமாக 20 ேப�) 

13. EHS �கான EMP ப�ெஜ� 
EMP ெதாட� ெசல� 

த�ேபாைதய  ப�ெஜ� Rs.3.14 ேகா�. நவ �னமயமா�க�ப�ட 
ப�ற� ெமா�த� �. 3.81 ேகா� 
ஆ���� �. 0.84 ேகா� 

14. �����ழ��கான ப�ெஜ� 
(CER) 

�. 5 ல�ச� 

 



2.1 உ�ப�தி ெசய��ைற 

ஏப�ஐக� ம��� ைப�ேடாெகமி�க�கள�� உ�ப�தி ெசய��ைற ேவதிய�ய� 

����ெதாைக ெகா�ட�, ப�ேவ� வைக ரசாயன எதி�வ�ைனகைள உ�ளட�கிய 

ெசயலா�க�தி� 2 நிைலகள�� அதிகப�சமாக வ��வைடகிற�. தயா��க�ப�ட இ�த 

தயா���க� API உ�வா�க� ெதாழி��ைறய�� பய�ப��த�ப�கி�றன, இைவ 

உ�வா�க� ெசய�பா�க���� ப�ற� உலக� ��வ�� மன�த �க���� 

ெபா����. உ�ப�தி�கான ெதாழி���ப� உ� R & D ம��� தன�யா� 

ஆேலாசக�கள�டமி��� கிைட�கிற�. ெசல� �ைற�த & �����ழ� ந�� 

நைட�ைறக��� R & D இ� நி�ப��க�ப�ட ெதாழி���ப�கைள ெதாழி��ைற 

ெசய�ப����. ெசய��ைற வ�ள�க�க�, ஓ�ட� வ�ள�க�பட�, ெதா��� ம��� 

ெபா�� இ��� ேபா�றவ�ைற ��ெமாழிய�ப�ட தயா���கைள உ�ப�தி 

ெச�வத�� EIA அறி�ைகய�� 2 ஆ� அ�தியாய�தி� வ�ள�க�ப���ள�. உ�ப�தி 

ெசய��ைறகள�� ப�ேவ� வைகயான கைர�பா�க� பய�ப��த�ப�கி�றன, 

எனேவ ப�ேவ� கைர�பா�கள�� அள�, ம�ள�ெப�த�, இழ�� ம��� கைர�பா� 

சமநிைல �ழ�சி EIA அறி�ைகய�� வ�வ��க�ப���ள�. 

��ெமாழிய�ப�ட தயா���க�, அவ�றி� திற� ம��� சிகி�ைச வைக 

Sl. 
No. Products 

CFO 
permitted 

(TPA) 

Total 
after 

Moderni
zation 
(TPA) 

Status CAS No. 
Therapeutic 
Category / 
End use 

1. Tolbutamide 
840 

42.0 Reduced 64-77-7 Anti-Diabetic 
2. Chloropropamide 39.0 Reduced 94-20-2 Anti-Diabetic 

3. Calcium Sennoside 24 
40.6 

Increased A � 52730-36-6 
B- 52730-37-7 

Stimulant 
Laxative 

4 Sennosides -- 8.6 New A � 52730-36-6 
B- 52730-37-7 

Stimulant 
Laxative 

5 Colchicine -- 2.0 New 64-86-8 Antigout Agent 
6 Thiocolchicoside -- 2.0 New 602-41-5 Muscle Relaxant 
7 Brucine* 

24 
10.8 

Increased 
5787-00-8 Denaturants 

8 Strychnine* 28.8 57-24-9 Central Stimulant
Total  888 173.88  

�றி��: * ெமா�த ஆ�கலா��க� 2 ெபா��க� (��சி� & ��ைர�சிைன) 

�ல: M / s ேகா�த� ைபேடாெகமி�க�� இ�ட�ேநஷன� (ேகா�த� 

ைபேடாெகமி�க�� & இ�ட���� லிமிெட� ப���). 

 



3.0 ��� �ழ� வ�ள�க� 

3.1 அ�வழி 

தி�ட ஆ�� ப�தி (10 கிம�) ெப��பா�� ெவ�� / மைல�ப�தி நில�ப�திைய 

ெவள��ப���கிற�. சாலம�தைன ேதசிய ெந��சாைல (NH-44) இைண��� 

சாைல�� அ�ேக அைம���ள� இ�த தி�ட�. இ� 0.7 கிம� (E) ஆ��. 

அ�ய�ேகா�ைட கிராம�தி� இ��� 0.8 கிம� (NNE); நக� கிராம�தி� இ��� 0.7 

கிம� (ENE); ேசாழவ�த� ரய�� நிைலயமான� 4.6 கி.ம� ேம�� திைசய�� உ�ள�. 

ம�ைர ச�வேதச வ�மான நிைலய� SSE திைசய�� 21 கிம� ெதாைலவ�� உ�ள�. 

�ல�ெபா�� ம��� ���க�ப�ட ெபா��கள�� ேபா��வர�� உ�நா�� 

இட�க��� சாைல, �ல� ஏ�பா� ெச�ய�படலா�. 

3.2 ஆ�� கால� 

மா�� �த� ேம, 2018 ஆ� ஆ�� ேகாைடகால�தி�ேபா� ஆ��� ப�திய�� 

அ��பைட �����ழ� தர�� தைல�ைற ேம�ெகா�ள�ப�ட�. �����ழ�, 

வன��ைற ம��� காலநிைல மா�ற� ம��� ம�திய மா� க���பா�� வா�ய� 

வழிகா��தலி� ஒ��த� நைட�ைறகைள� ெதாட��� தர� 

உ�வா�க�ப���ள�. தள�தி� ��றி 10 கிம� ேர�ய� �ர�தி� ஆ�� ப�தி 

ஆ�� ெச�ய�ப�ட�. 

3.3 ெம��யராலஜி 

2018 ஆ� ஆ��� ேகாைட ப�வ�தி�கான வள�ம�டல தர�, ஏ�கனேவ இ���� 

ஆைல� தள�தி� உ�வா�க�ப���ள�. ஆ�� கால�தி� ��கிய கா�றி� திைச 

NE, ENE, E, NNE, ESE, SE, SSE, ம��� S ஆ��. கா�றி� ேவக� 0.5 �த� 8.2 m / s 

வைர இ����. ஆ�வ�� ேபா� ெவ�பநிைல 19.75° C �ைற�தப�ச� ம��� 39.05° C 

அதிகப�சமா��. 

3.4 �����ற கா�� தர� 

ேதசிய �����ழ� தரநிைல தரநிைலக� (NAAQS) அள���க� ம��� VOC ஆ�� 
கால�தி� 9 இட�கள�� க�காண��க�ப�டன. எ�லா இட�கள��� அதிகப�ச 24 
மண�ேநர PM10 ம��� PM2.5 ெசறி�க� 46.3-60.6 g / m3 ம��� 22.6-30.2 g / m3 
ஆகியவ�றி� மா�ப��. SO2 இ� அதிகப�ச ெசறி�க� 8.6-16.6 μg / m3 வ �த�தி� 
காண�ப�டன. NO2 ெசறி� 20.4-33.4 μg / m3 வைரய�� இ��த�. எ�லா இட�கள��� 
உ�ள NH3 ெசறி�க� கீேழ க�டறிய���ய வர��க� ஆ��. ஆ�� ப�திய�� 
உ�ள வ��தியாசமான இட�கள�� க�காண���� ஆவ�யா�� க�ம ேச�ம�க� 



BDL, தாவர தள�தி� அதிகமாக இ��ப� க��ப���க�ப�ட�. VOC ஆன� த�ேபா� 
இ���� ஆைல� தள�தி� ப�ேவ� ேவைல ம�டல�கள�� அதிகப�ச� 1.2 
ப�ப�எ� உ�ப�தி ஆைல�� அ�கி� ம��� �ைற�தப�ச� அபாயகரமான கழி� 
ேசமி�� ப�திய�� �ைறவான க�டறிய���ய வர�ைப� ெகா���ள�. ஆ�வக 
ப�திய�� �����ற கா�றி� தர�ைத க�காண���� அள���க� 
ப���ைர�க�ப�ட NAAQS தர�தி���ேளேய உ�ளன. 
 

3.5 �����ற ச�த� நிைலக� 

ஆ�வக ப�திய�� 9 இட�கள�� �����ழ� ச�த� அள�க� 

க�காண��க�ப�டன. ஆ��� ப�திய���ள கவன��க�ப�� ச�த� அள� 51.3-56.7 

�.ப�. (ஏ) ம��� பக� ேநர�கள�� 51.3-56.7 �.ப�. (A) இரவ�� ேநரமாகிற�. ஆ�� 

ப�திய�� உ�ள எ�லா இட�கள��� இைர�ச� அள�க� CPCB நாைளய ம��� 

இர� ேநர�கள�� ப���ைர�க�ப�� அ�மதி�க�ப�� வர��க���� ந�� 

கவன��க�ப�டன. 

3.6 ந�� தர� 

ேம�பர�� ந��� நா�� மாதி�க� ம��� நில�த� ந�� எ�� மாதி�க� ஆ��� 
ப�திய�� ேசக��க�ப�டன. கிராம� ப�சாய��� �ைறய��டாக அைன�� 
கண�ெக��� கிராம�கள��� ந�� வழ�க� உ�ள�. 10500-2012 ஆ� ஆ����� 
TDS, கார�த�ைம, க�ன�த�ைம, �ேளாைர�க� ஏ���ெகா�ள�த�க வர��கைள 
வ�ட ச�ேற உய��ததாக நில�த� ந�� ப��பா�� ���க� கா��கி�றன. 
இ��ப��� ���க� மா�� �ல இ�லாத நிைலய�� அ�மதி�க�ப�� 
வர��கைள ����கா��கி�றன. 

3.7 ம� தர� 

ப�� ம� மாதி�க� ேசக��க�ப�� ப��பா�� ெச�ய�ப�டன. ெபா�டாசிய� 
கிைட�க���ய� ந�நிைல ம��� கார�த�ைம ம�ண�� ந�ல�. ஆ�� 
ப�திய�� ம� ��கிய��வ� சா�� கள�ம� ஆ��. ஆ�வக ப�திய�� உ�ள 
pH மதி��க� 6.3-7.8 இலி��� ேவ�ப�கி�றன. ம� மாதி�க� உ�ள க�ம� 
ெபா�� (கா�ப�) 1.5-2.1 % ந��தர அள��� ேமலானைத வ�ட அதிக� ேசக��த�. 
ந��தர ைந�ரஜ� இ��� ந�றாக இ���� ேபா�, பா�பர� த�ேபா� 
�ைறவாக இ����. ெபா�டாசிய� த�ேபா� �ைறவாக உ�ள�. 
 
 

 
 



3.8 உண�திற� �ழ� 

உய�� ச��திர� ப�திக�, ேதசிய ��கா, வனவ�ல�� சரணாலய�க� அ�ல� 
��கிய ப�திகள�லி��� 10 கி.ம� �ர�தி� உ�ள ம�ற பா�கா�க�ப�ட ப�திக� 
ேபா�ற �����ழ� �தியாக ��கிய இட�கள�� இ�ைல. தா�க� ம�டல�தி� 
இ� ஒ��க�ப�ட கா�க� உ�ளன. ஆ�� ப�திய�� உ�ள தாவர இன�க� 
ம��� வ�ல��கள�� எ��� அ����த� அ�ல� அழி�கரமான வைககளா��. 
 
3.9 உய��ய� �ழ� 

ஆ��� ப�திய�� 10 கி.ம� பர�ப���� எ�த உய���ேகாள� இ��� இ�ைல. 
அ�தான அ�ல� ஆப�தான அ�ல� ேநா��த��� அ�ல� அ����த� (REET) 

தாவர�க� ம��� வ�ல��கள�� இன�க� இ�லாததா�, இ�த� தி�டமான� 
உ��� தாவர�க� ம��� வ�ல�கின�க��� எ�தெவா� அ����த���� 
இடமள��கா�. 
 
3.9.1 தாவர� ம��� வ�ல��க� 

��கிய ப�திய���ள ஆைல வள�க� 42 வைக ம��� 39 ���ப�கைள� 
ேச��த 59 இன�கைள� ெகா����தன. ப�ரதான வா��ைக வ�வ�க� மர�க� 
(22 �ப�), ெதாட��� ெஹ��� (19 �ப�) ம��� �த�க� (18 �ப�) ஆகியைவ 
அட���. 138 இன�க� ம��� 68 ���ப�கைள� ேச��த 159 தாவர இன�க� 
இைடயக� தாவர வள�க� ஆ��. ெல�மிேனாேச (30sp) எ�ப� மிக�� 
வ�சி�திரமான ���பமாக��, அ�ேபாசினாசி (10 ���), அச�ேதேச (10 �ப��), 
ஜ��� (10 ���), �ரா�ப�� (16 ���) ம��� ைஹ�ேராப���� (5 �ப�) ) & 
Amaranthaceae (8sp) தாவர�க� ெப��பாலான ப�ரதிநிதி��வ� அ�லாத வன 
தாவர�க� உ�ளன. 
 
ைமய ம�டல�தி� 1 வைக பா���க� ஹ�� எலி எ�� பதி� 
ெச�ய�ப�டன. பறைவக� 7 ேவைளகள�� பதி� ெச�ய�ப����தா��, �ைள� 
ப��ஜியா, ஹ�� �ப�ேரா, ��க�லி� ந�ல ஃ�ள�ேக�ஷ� ம��� ெபா� பா�ெள� 
ேபா�ற இன�க� இன�ெப��க� ெச�ய�ப�டன. ெஹ�ெபேடா வ�ல�கின�தி�, 4 
ெசா�ப�திக� ெபா�வான ேதா�ட ப�லி, ெபா� மாள�ைக கா�ேகா ம��� இ�திய 
காைள தவைள & மர� தவைள. ��ெக���க�, 5 வைககைள 
உ�ளட�கிய���கி�றன, ெபா�வான இன�க� டானா� ��ைட பறைவக�, த�ன� 
ேகா�ட� & ெமா�டப�� ��ேய�பவ�க� ெபா�வான இன�க�. 
தா�க� ம�டல�தி� ெமா�த� 86 வைகயான உய��ன�க� காண�ப�டன. இதி� 
பா���க� 10 �ேப, பறைவக� 49 �ப�, ெஹ�ெப�ேடா-ஃ�னா 10 �ேப, 

இ�ெவ��ேர�� 23 �� ம��� ம�� 4 �ேபா. பா���க� அண��, ெபா�வான 



����, �ச� �ர�� ஆகியைவ ��கிய க� வைககளா��. பறைவக� 
ம�திய��, 10 ஆ�ட�க� ம��� 34 ���ப�கைள� ேச��த 48 இன�க� பதி� 
ெச�ய�ப���ளன. ஆசிய பா� �வ�ஃ��, கா�� எ��ெர�, சா�ப� ஹார�, ப�ளா� 
கீ�, சிறிய ப�ைம ேதன ��-ஈட�, ப�ளா� �ெரா�ேகா ம��� ைப� கி�ப�ஷ� 
ஆகியைவ இவ�றி� ��கியமான இன�க�. 2 க�டைளக� ம��� 4 
���ப�கைள� சா��த 10 இன�க�ட� ெஹ�ெப�ேடாஃபாஃ�னா��, 6 
க�டைளக�� 12 ���ப�க�� உ�ளட�கிய 23 வைக ��ெக��ப�க� இ�த 
ப�திய�� பதி� ெச�ய�ப���ளன. 
 
4.0 தா�க� மதி�ப�� ம��� �ைற�� நடவ��ைகக� 

4.1 கா�� �ழ� 

4.1.1 ெசய��ைற உமி�� 

API கள�� உ�ப�தி CO2 & NH3 உமி�� ேபா�ற வா�  உமி��க� வ�ைளவ�லி��� 
வ��வ��க�ப��. வா� �கள�� த�ைமய�� அ��பைடய�� த�ண�� / கா��� 
�ல� வா� �கைள� �ைட�பத�காக உைலகள�� இ��� உமி��க� இர�ைட 
��ர�ப�ட� ெபா��தமான �ள���த அ�ல� அைற ெவ�பநிைல திரவ��ட� 
இைண�க�ப��. ��த� சிகி�ைச ம��� ம�பய�பா���காக ��த�ப��திய 
த���க� ETP �� அ��ப�ப��. ெபா��தமான உயர�ைத அ��கி ைவ�� அவ�ைற 
ெவள�ய��டத� �ல� அத� தா�க� �ைற�க�ப��. ����ப�� வா� �கள�� 
�க�க� உ�ப�தி ெதா�தி�� ேமேல ஒ� அ��� வழியாக வள�ம�டல�தி� 
சிதற��க�ப��. ஆைகயா� �ழலி� ெசய��ைற உமி�ைவ� �ைற�பேதா� 
வள�ம�டல�தி�� அ���வத�� ��ன� திற�பட க���ப��த�� அவசிய�. 
 
4.1.2 ஃ��ஜி�� உமிஷ� 

ெசய��ைற�� பய�ப��த�ப�� கைர�பா�க� �ர�ஸி� ேசமி�� 
ைவ�க�ப��, ெமா�த அளவ�லான அள�க�, ெபா��தமான திற� ெகா�ட 
நில�த� ேசமி�� ெதா��கள�� ேசமி�க�ப��. கைர�பா�க� �ட�ப�ட 
நிைலகள��� ��ய நடவ��ைககள��� ைகயாள�ப�கி�றன, இத� �ல� 
இழ���கைள ந�ராவ� வ�வ�� �ைற�கி�றன. உைற�த உ�� / ந�� / �ள����� ந�� 
�ழ�சிக�ட� �ள����கைள வழ��வத� �ல� உக�த உமி��கைள 
�ைற�பத�கான ெதாழி� நடவ��ைகக� எ����. அதிகப�ச ம����� 
உ�திரவாதமள��பவ�, �சீவ� ம��� ெதா�� ெச�வழிகள�� இ��� கைர�பா� 
ந�ராவ� உறி��வத��. 
 

பண�ய�ட ெசறி�கைள �ைற�பத�� ந�ல கா�ேறா�ட� வழ�க�ப��. ைமய 
வ��ழா� ம��� ப� பாைனகள�� இ��� கைர�பா� ந�ராவ� ெவ�� 
க�ெட�ஸ�கைள இைண�க�ப��. கைர�பா� �சீவ� ெதா��ய�� உயர� 
உ�ப�தி ெதா�தி �ைரய�� அள� ேமேல உ�ள� ம��� வ��ட� 20 மிம� ஆ��. 



ெதாழி��ைற 2x1200 லி�ட� ம��� 2x800 லி�ட� ெகா�ளள� கைர�பா� 
வ�க��� ப�திகைள நி��வத�� �த�ைம ம��� இர�டா� நிைல 
மி�ேத�கி கைர�பா� வசதிகைள கைர�பைத ம��ெட��க ��ெமாழிகிற�. 
 
4.1.3 உமி��க� - பய�பா�க� 

3 �.ப�.ப�. ெகாதிகல� ம��� �.ஜி. ெச� ஆகியவ�ைற� க���ப��திய����� 
எ�ெண�யான�, �ல ஆதார உமி��கள�� இ� ஆதார�க� ஆ��. 
நவ �னமயமா�க� தி�ட�தி� ��த� வசதிக� இ�ைல. ெமா�த உைல எ�ெண� 
�க�� 200 கிேலா / எ�.ஆ�. எ�ெண� ெகாதிகல� ஆ��. எ�ெபா�� எ�� � 
வா�  உமி��க� SO2, NO2 ம��� PM10 ேபா�ற ெபா�வான மா�பா�கைள� 
ெகா������. மா�ப��திகள�� பரவலான பரவைல எள�தா��வத��, 35 ம��ட� 
உயர �டா� த�ேபா� இ���� ெகாதிக��� நி�வ�ப���ள�, அைவ ச�ட 
வர����� உ�ளன. 125 KVA ம��� 2 X 380 KVA ஆகிய ஒ�ெவா� DG 

ெச��க���� ெபா��தமான �ேட� உயர� (5 ம�) வழ�க�ப�கிற�. 
மதி�ப�ட�ப�ட �ச� �க�� 180 Lph ஆ��. �.ஜி. ெச� மி�நிைலய�� ேதா�வ� 
ேபா� பய�ப��த�ப�கிற�. நவ �னமயமா�கலி� இ��� ��த� உமி��க� 
இ�ைல எ�பைத இ� �றி�கிற�. ஆைல வளாக�தி� உ�ள Greenbelt வள��சி 
ஆைல �ல� ெவள�ேய�ற�ப�ட மா�பா�கைள கவன�தி� ெகா�ள உத��. 
த�ேபா��ள உமி�� வ�வர�கள�லி��� கா�றி� தர தா�க�கைள� 
கண��பத�காக தன��ப�ட மா�ப��த��கான உமி�� வ�கித��ட� �ேட� 
வ�வர�க� ம��� ஃ�� வா�  ப��க� ஆகியைவ கீேழ ெகா��க�ப���ளன. 
 

மா� ெவள��பா� வ�வர�க� 

Source 
Stack 
Height 

(m) 

Diameter 
(m) 

Temperature  
(oC) 

Flue Gas 
Flow rate 

(m3/hr) 

Exit Gas 
Velocity 
(m/sec) 

PM SO2 NOx 

kg/hr 

Furnace oil / bio fuel Fired Boiler (Existing) 
3 TPH  35 0.5 150 6619 9.4 0.096 13.9 2.02 

Diesel Generator (DG) sets (Existing) 
125 KVA 5 0.1 150 706 25 0.008 0.16 0.17 
380 KVA 5 0.15 150 2146 33.7 0.024 0.475 0.51 
380 KVA 5 0.15 150 2146 33.7 0.024 0.475 0.51 

 
GLC கண���க� 
Pollutant Maximum 

Incremental Level 
Maximum 
Baseline 

Maximum 
Resultant 

NAAQ 
Standard (µg/m3) 

(µg/m3) 24 hrs Annual 
PM10 0.06 60.6 60.66 100 60 
PM 2.5 0.03 30.2 30.23 60 40 
SO2 8.53 16.6 25.13 80 50 
NO2 1.24 33.4 34.64 80 40 

 



நவ �னமயமா�க� ஆைல உமி��கள�லி��� PM10, PM2.5, SO2 ம��� NO2 உமி��க� 

60.66 μg / m3, 30.23 μg / m3, 25.13 μg / m3 ம��� 34.64 μg / m3 �ைறேய, அ�மதி�க�ப�ட 

தர�தி��� இ����. ேம��, அைன�� மா�ப��த��கான அதிகப�ச தா�க 

ம�டல� 0.71 கிம� ந�ள��ள ம�டல�தி� இ��� ��ெமாழிய�ப�ட 

�டா�கள�� இ��� வ�கிற�. 
 

PM, SO2 ம��� NO2 அள�கள�� ப��ைதய தி�ட ��நிைல, AAQ க�காண��� 

இட�கள�� ஆ��� ப�திய���ள கண��ப��ைட அதிக�ப��திய ப�ற�, 

வர�ப����ேளேய இ����. PM, SO2 ம��� NO2 ஆகியவ��ட� ெதாட��ைடய 

��னறிவ��� ���க� கா�� தர தா�க�க� w.r.t. ஏ�கனேவ உ�ள Boiler & DG 

அைம�ப�லி��� ம��ேம மாதி�யா�க�ப�� மா�ப�த�க� சிறியதாக��, 

ப��ைதய தி�ட நிைல, ��ய����, கிராம��ற ம��� ப�ற ப�திக��� 

ப���ைர�க�ப�ட NAAQS ��� இ����. 

4.2 ச�த� �ழ� 

�.ேஜ. ெச�, ேமா�ட�� ம��� ப��க� / ப�ளவ�� / க�பரஸ�கைள� ேபா�ற 

�ழ�� இய�திர�க� ேபா�றைவ ம��ேம �.வ�. ெதா���கைள உ�ளட�கிய�. 

இதி� உ��ண�� ஒலி அைம��க� இைண�க�ப���ளன. �.ஜி. ெச� ஆ�ற� 

ெசயலிழ�த ேநர�தி� ெசய�ப��. ெதாழிலாள�க� ெதாட��� இ�த அல��� 

அ�கி� இ��க ேவ��ய அவசிய� இ�ைல. இ��ப��� இ�த ப�திய�� உ�ள 

ெதாழிலாள�க� எ�ெபா��� கா� ��ைடகைள வழ��வா�க�. எ�ைலய�� 

உ�ள அைன�� ச�த� �ல�கள�� ஒ��ெமா�த தா�க� 55 dB (A) ��� 

�ைறவானதா��. அ�கி��ள கிராம�தி� (��ய����) எ�த வ�ைள�� இ�ைல, 

இ� தி�ட எ�ைல�� 0.7 கிம� ெதாைலவ�� உ�ள�. எனேவ, எ�த �றி�ப�ட�த�க 

தா�க�� எதி�பா��க�ப�கிற�. ெதாழி�சாைல ெசய��ைற�ப� ெபா� �காதார 

ேசாதைன தி�ட�தி� கீ�, பய��சி ெப�ற எ�.�. டா�ட� �லமாக எ�தெவா� 

ச�த�� ��ட�ப�ட ேக�ட� இழ���� (NIHL) ெதாழிலாள�க� 

ப�ேசாதி�க�ப�வ�. 

4.3 ந�� �ழ� 

ஆைலகள�� இ��� உ�வா�க�ப�� கழி��ெபா��, ெசய��ைற, ��ர�ப�, 

வாஷி��, ெகாதிகல�, �லி� டவ�, QC & R & D ம��� உ�நா�� கழி��ெபா�� 

ஆகியவ�றிலி��� ெபற�ப��. உ�ப�தி ெசய��ைற, �ைவ�த�, பய�பா�க� 

ம��� உ�நா��� ேதைவ ஆகியவ�றிலி��� எதி�பா��க�ப�� ெமா�த 



ந�ேரா�ட�க�, 24.5 கிேலா எ�.�.எ� �கான ஜ�ேரா லி�வ�� ��சா�� ெகா�டதாக 

இ����. �ள���த ேகா�ர�க� ம��� ெகாதிகைல ஒ�பைன த�ண��� 

ைகயாள�ப�� கழி�கைள ம���� பய�ப��தலா�. பா�� வ�ள�க�பட� கீேழ 

ெகா��க�ப���ள�. 

கழி��ெபா�� சிகி�ைச �ல� கழி��ெபா�� சிகி�ைச ஓ�ட� 

Effluent 
Characteristics 

Quantity 
(KLD) Treatment Flow 

ெதாழி�சாைல 
கழி� ந�� 

21.5 

Bar Screen  Collection Tank Chemicals Dosing Tank   
Flocculation Tank  Settling Tank  Clear Water Tank  
Stripper with single effect evaporator (SEE)  SEE 
Condensate  Biological treatment  Collection Tank 
Pressure Sand Filter  Activated Carbon Filter  ETP RO 
system  RO permeate water reuse in Boiler / Cooling tower.  
 

ETP RO rejects to SEE  SEE Slurry to Solar Evaporation 
pan / Tray Drier  Solar Pan Residues to TSDF. 
 

Sludge Holding Tank  Filter Press Sludge Drying Beds  
Dried sludge to TSDF and filtrate to ETP Clear Water tank 

(கழிவைறகள�லி
��� 

ெவள�வ�� 
கழி� ந��) 

3 ெச��� ேட�� ெதாட��� ேசா� ப��. 

 

4.4 காண� �����ழ� 

��ெமாழிய�ப�ட நவ �னமயமா�க� தி�ட�ப�தி (11.75 ெஹ�) எ�ப� இ�த 

தி�ட�தி� பய�� வள��சி�கான பய�� வள��சிைய� �ைறவாக இ��பதா�, 

நில�த� நில�ப�தி நில�கிற�. எனேவ, ேகாத� ைபேடாெகமி�க� இ�ட�ேநஷன� 

ஆைல நடவ��ைகக� ஆ�� ம�டல�தி� வ�வசாய ம��� நில பய�பா�� 

�ைறகைள மா��வத�� சா�தியமி�ைல. 

4.4.1 அபாயகரமான / திட கழி� 

ஏப�ஐ ம��� ைப�ேடாெகமி�க�� உ�ப�தி ம��� அத� ைகயா�த� ம��� 

அக�ற� ப�றிய ��ெமாழிய�ப�ட நவ �னமயமா�க� ப�ேவ� நிைலகள�� 

இ��� உ�வா�க�ப�ட ஆப�தான / திட கழி� கீேழ ெகா��க�ப���ள�: 

அபாயகரமான / திட கழி� கழி�, ைகயா�த� ம��� அக�ற� 



Sl. 
No. Description 

Proposed 
Quantity 

(TPD) 
Stream Handling 

Method Disposal 

1. Organic residue from Process  0.2 
28.1 of 

Schedule - I HDPE 
Drums 

Sent to TNWML, 
Gummidipoondi, Tamil 
Nadu for Incineration. 2. Spent carbon 0.001 

28.3 of 
Schedule - I 

3. 
Inorganic & Evaporation salt 
(Process)  

0.4 
28.1 of 

Schedule - I 

HDPE 
Bags 

Sent to TNWML, 
Gummidipoondi, Tamil 
Nadu for Incineration.  

4. 
Evaporation salt  
(Non-Process)  0.1 

35.3 of 
Schedule - I 

5. ETP Sludge  0.1 
35.3 of 

Schedule - I 

6 
Waste pulp after extraction 
from process  

14.2 -- 
HDPE 
Bags 

Freely distributed to 
farmers in nearly villages 
as manure. 

Other Hazardous / Solid  Waste generation from the Plant 

7. 

a) Detoxified Container / Liners 
drums, HDPE Carboys, Fiber 
Drums,  

15 Nos./ 
month 

33.1 of 
Schedule - I 

Designated 
covered 

area 

Disposed to SPCB 
Authorized agencies after 

complete detoxification 
b) PP Bags 3 Kg/month -- 

8. 
Spent solvents 
(85.1 KLD + 0.3 KLD water) 

85.4 KLD 
28.6 of 

Schedule - I 
Tanks / 
Drums 

Recovered within the 
premises  

9. Waste oils & Grease 0.5 TPA 
5.1 of Schedule 

- I MS Drums 
Sent to SPCB Authorized 
agencies for reprocessing 

10. Used Lead acid Batteries 
30 Nos. / 
annum 

A1160 of 
Schedule - III 

Stored in 
Covered 

shed 

Sent to suppliers on buy-
back basis. 

11. 
Misc. Waste (spill control 
waste) 

L.S. -- Stored in 
Drums 

TNWML, 
Gummidipoondi,  

Tamil Nadu  12. Rejects L.S. -- 

13. E- waste L.S. -- Designated 
covered 

area 

Authorized re- 
processor or TNWML, 

Gummidipoondi,  
Tamil Nadu 

14. 
Waste papers & other types of 
packing scrap 

L.S. -- Sold to scrap vendors 

15. Canteen waste L.S. -- 
HDPE 
bags 

Composted on site and 
reused for green belt 

16. Bio Medical Waste LS. -- 
Color 
coded 

containers 

Sent to SPCB authorized 
Biomedical waste 

incinerator 

திட கழி�கைள HDPE �ர�� / ைபய�� ேசமி�� ைவ�த�, அழி�க�ப�த� ம��� 

ேசக��க�ப��,   ேசக��� �ைற� ட� ��ய ம��� உய��த�ப�ட ேமைடய�� 

ேசமி�க�ப��. 



4.5 ச�க ெபா�ளாதார �ழ� 

2011 � ஆ�� கண�ெக��ப��ப� 3,67,889 நப�க� உ�ளன�. ஆ�வ�� ப�திய�� 

ெமா�த ம�க� ெதாைகய�� 81.63% மதி�ெப�கைள ஆ��� ப�திய�� எ��தறி� 

�ைற �றி�ப�ட�ப���ள�. இ�ப�திய�� ெமா�த பண�யாள�க� 46.12% ஆக 

இ��பதாக அறிவ��க�ப���ள�. ��ெமாழிய�ப�ட நவ �னமயமா�க� 

ெசய�தி�ட�தி� ெசய�பா�� க�டமான�, ேநர� (50) ம��� மைற�க (20) 

நப�கள�� ெமா�த ெதாழிலாள� ேதைவ. நவ �னமயமா�க�தி�� ��த� மன�த ச�தி 

ேதைவ இ�ைல. கா��பேர� ச�க ெபா���ண�வ�� கீ�, ெதாழி� ேதைவகைள 

அைடயாள� கா�பத� �ல� அ�கி��ள கிராம�கைள வள��பத�கான ஒ� 

ெகா�ைகைய உ�வா���. 

5.0 அபாயகரமான ெகமி�க��, கழி� ம��� இட� மதி�ப��கைள� ைகயா�த� 

ஏப�ஐக� ம��� ைப�ேடாெகமி�க�� உ�ப�தி உ�ப�தி இய�ைகய�� 

அபாயகரமான எ�� பல இரசாயன ைகயாள ேவ���. சில ேவைளகள�� இ�த 

இரசாயன�க� பய�ப��த�ப�ைகய��, சில அபாயகரமான கழி��ெபா��க� 

உ�வா�க�ப�கி�றன. ெதாழி�சா� ஆப�தான இரசாயன / கழி��ெபா��கைள 

ைகயா�வதி� ெதாழிலாள�க� சிற�� பய��சி அள��க� ெதாட��. தன��ப�ட 

பா�கா�� உபகரண�க�ட� (PPE இ�) மிக�� பய��சியள��க�ப�ட நப�க� 

க�ைமயான ேம�பா�ைவய�� கீ� அ�தைகய இரசாயன�க� அ�ல� கழி�கைள 

ைகயாள அ�மதி�க�ப�வா�க�. 

6.0 ெதாழி�சா� �காதார அபாய�க� 

உைறவ�ட� எ�ெண� ைகயா�த� ப�தி (ெகாதிகல� த�வ��காக), உைலக�, 

ெகாதிகல� ப�தி, கைடய�� ப�தி, கைர�பா� ேசமி�� ப�தி, அமில� ம��� கார� 

ைகயா�த� / ேசமி��� ப�திக� , எ�ெண� ேசமி��� ப�திக�, ேசமி�� ம��� 

த��� வ�ைளவ���� கழி�கைள அக��வ� ேபா�றைவ, ஈ.எ�.எ�.எ� ெச� 

இ�த� ப�திகள�� ஊழிய�கைள ச�யான ��ென�ச��ைகக�ட� ப�.ப�. அைன�� 

உதவ�� ப�திகள��� �த�தவ� ெப��க� ைவ�க�ப�கி�றன. ேகா�த� 

ஃைப�ேடாெகமி�க�� இ�ட�ேநஷன� உ��� ம���வமைனய�� 

இைண�தி��கிற�, எ�த வ�ப����� உடன�யாக நடவ��ைக எ��க ஆ��ல�� 

வசதி உ�ள�. 

 



7.0 கி��ெப�� ெடவல�ெம�� 

ெதாழி�சாைல 4.06HA (34.5%) அளவ��� ஆைல எ�ைல�� அ�கி��ள 

கி��ெப��ைட உ�வா�கி� �ள�. ம� ஈர�பத�ைத த�கைவ�த�, ம� அ��� 

த���, நில�த� ந��� �சா��, இைர�ச� தா��த�, �சி க���பா� ம��� 

ப�ரேதச�தி� ���ய��கள�� மிதமான த�ைம ேபா�ற ப�ைச நிற கவ��சிைய 

ந�ைம�ப��திய�. 

8.0 இ�ைக- தி�ட �����ழ� க�காண��� 

த�ேபா��ள �����ழ� ேமலா�ைம ெச� ேதைவயான உ�க�டைம��ட� 

ேம�ப��த�ப��. வழ�கமான க�காண��� ம��� தி�ட�ப�தி �����ழ� 

ெசய�திற� ப�றிய இய��ன��கான EHS தைலவ� அறி�ைக. ெதாழி� 

�����ழ� க�காண��ப��காக ெதாட��சியான ெசல� (ஆபேரஷ� ம��� 

பராம���) ஆ���� �. 0.84 ேகா� �பா�. 

8.1 க��மான க�ட� 

��ெமாழிய�ப�ட நவ �னமயமா�க� தி�ட� க��ட�க� ம��� இய�திர�க�, 

உதி�பாக�க� ம��� ேசமி�� வசதிகைள நி��த� ஆகியவ�றி� அ� 

உைலகைள நி��கிற�. க��மான நடவ��ைகக� �மா� 6 மாத�க� ந����� 

எ�� எதி�பா��க�ப�கிற�. க��மான க�ட�தி� �����ழ� க�காண��� 

நடவ��ைகக� கீேழ ெகா��க�ப���ளன. 

 �����ழ� கா�� தர� த�� அள�, PM10 ம��� PM2.5, SO2 ம��� NO2 

ஆகியைவ �����ற கா�� தர� தர� அைன�ைத� � ச�தி�பைத உ�தி 

ெச�ய க�காண��க�ப��. 

 ��ந��, ��திக��� ம��� ைல��� ேபா�ற அ��பைட வசதிக� க��மான 

பண�யாள�க��� வழ�க�ப��. 

8.2 ஆபேரஷ� க�ட� 

ெசய��ைற� ப�திக�, ெகாதிகல� ம��� �.ஜி. ெச�, திரவ கழி�கைள, 

அபாயகரமான ம��� அபாயகரமான கழி��ெபா�� உ�ப�திக� 

ஆகியவ�றிலி��� ஏ� உமி��க� தி�டமிட�ப���ளன. �����ழ� அைம�� 

ம��� ெசய�தி�ட�கள�� த�ைம ஆகியவ�ைற அ��பைடயாக� ெகா�ட 

வழ�கமான க�காண����� கீ��க�ட ப��கைள கீேழ ப��யலிட�ப���ளன: 



��ல உமி��க� ம��� �����ற கா�� தர�. 

��றி� �ள கிண� கிண�கள�� நில�த� ந�� அள� ம��� நில�த� ந�� தர�. 

� சிகி�ைச�� ���� ப���� எ.�.ப�. 

� அபாயகரமான ம��� திடமான கழி�� ப�பா�க� (ெசய��ைற அபாயகரமான 

கழி�, ETP ேச�, பய�ப��த�ப�� ம��� கழி� எ�ெண�). 

�ம� தர�. 

�ச�த� அள�க� (�����ழ�, இய�திர�க� ச�த� அள�க�, ெதாழி� 

�ைன�க�) 

� �����ழ� பா�கா�� ம��� கா� வள���. 

�உட�நல ப�ேசாதைனக� (ஒ�ெவா� ஆ���) நியமி�க�ப�ட 

வழிகா��த�கள�� அ��பைடய�� தயா��க�ப��. 

9.0 மைழ ந�� அ�வைட (RWH) 

தி�ட�தி� வைரயைறகைள அ��பைடயாக� ெகா�ட ஆைல வளாக�தி��� RWH 

வசதிகைள உ�வா��வத��� ெதாழி� ��ைவ�க�ப�ட�. ெரய��கீ�ட� ஆைல 

வளாக�தி���ளான �ழிகைள �சா�� ெச�வத�� ஏேத�� உ�டா�கிய���தா�, 

அவ�ைற� பய�ப���வ��, அதிகமாக�� ேசமி�க�ப��. இ� கண�கிட�ப�� 

அறி�ைகய�� ெகா��க�ப���ள�. 

10. தி�ட ந�ைமக� 

ெச�வ�. ேகா�த� ஃைப�ேடாெகமி�க�� இ�ட�ேநஷன� அத� ஏப�ஜி ம��� 
ைப�ேடாெகமி�க�� தயா��ைப நவ �னமயமா��வத�� ��ெமாழிகிற�. இ� 
ம���க� ச�ைத வா���கைள அதிக��கிற� ம��ம�லாம� நா��� ம�� 
இற��மதி �ைமைய� �ைற�பேதா�, அர��� வ�கைள ெச���வத� �ல� 
அரசா�க�தி�� ஆதரைவ� � அள��கிற�. இ�த �றி�ப��ட ச�க ப�கள���ட� 
��தலாக இ�ப�திய�� ெபா�ளாதார வள��சி�� உத��. ஆைல���ேளேய 
��தலான ��த� ேதா�ட� ��ெமாழிய�ப�ட�. மர�க� ப�ரா�திய 
�����ழ� சமநிைலைய பராம���, ம� ம��� ந��நிைல நிைலைமக��� 
ஒ�தி����. �ேதச இன�க� வ���ப�ப�பைவ. இ�த ப�ரா�திய�தி� ெபா� 
வசதிகைள ேம�ப���வத�காக உ��� நி�வாக� ம��� ப�ற உதவ�� 
தி�ட�கைள ேமலா�ைம நி�வாக� ெதாட��. உட�நல� ேவைல�தி�ட�தி� 
உட�நல� ம��� பா�கா�� �றி�த ஒ� வழ�கமான க�காண���கைள 
ேகா����கா��கிற�. த�ேபா��ள ேநர� ம��� மைற�க ேவைலவா���கள�� 
ெப��பாலானைவ அ�கி��ள கிராம�கள�லி��� வ�தைவ. கா��பேர� 
�����ழ� ெபா����� 5 ல�ச �பா� ஒ��க�ப���ள�. 


