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டசல்முரம திட்டச் சுருக்கம்      
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னழக்கல் சளல 

த்தழங்கல், உள்ணம் 
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முன்டாறிப்பட்ட ஸ்டாண்டவயான் சிடன்ட் அரக்கும் ஆரய (WOPC) 

 

                      பு எண் :1599 (P), 1600 (P), 1601 (P) 

                      பப்வு :1.59.44 ஹலக்டர் 

                      கிபொநம் : ிபஞ்கசரி 

                      தளலுகள : தழனஹல்கயழ                                                         

நொயட்டம் :தழனஹல்கயழ 

 

   

டசல்திட்ட டதாகுப்பாரர்  
ஆதி பூி சுங்கம் () சுற்றுச்சூறல் ததொறில்நுட்ப நிறுலனம்,  

(சதேின சுற்றுச்சுமல் துறனிொல் அங்கீகரிக்கப்ட்ட ஆசொேக ிறுயம்) 

எண் 3/216, சக.எஸ்.யி.கர், 

 பசேொதிப்ட்டி, சேம் - 636 004. 

                         ததொறசேி எண் : (0427) 2440446, 

                           அறசேி எண் : 98427 29655 

                                               நின்ஞ்ேல் பகயப : suriyakumarsemban@gmail.com 

                            இலணனதம் : www.abmenvirotec.com 
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 தெல்பறம  திட்டச் சுருக்கம்  
1 பன்னுறப 
 

ட்டத்தழங்கல் இந்தழனள ிலபகயட் ழநழஹடட் ழறுயம் , 1.59.44 ஹலக்கடர் (அ) 

15944.16 ச.நீ பப்யில் ி ளட் எண் . ி1, சழப்களட், பீஞ்கசரி கழபளநம் , 

தழனஹல்கயழ தளலுகள , தநழழ்ளட்டில்,  ஸ்டளண்டகளன் சழஹநண்ட் அலபக்கும் அ  

ஆல (WOPC) அலநக்க னன்ஹநளமழகழது . னன்ஹநளமழனப்ட்ட ஆல தழன் 300 TPD 
அல்து 1, 03,500 TPA ஹயள்ல சழஹநண்ட் (WOPC) ஃலன்ஹஸ் 4000 தண்லநனளள  
கழகளஸ்ட் சர்க்னைட் ஆகும். 

 

ட்டத்தழங்கல் இந்தழனள ிலபகயட் ழநழஹடட் ழறுயம் , M/s ஆதழ னநழ லநிங் 
அண்ட் என்யிகபள ஹடக் ிலபகயட் ழநழஹடட் ழறுயத்லத சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ 
ஹற்றுத்தப ழனநழத்தது . இன் ழறுயம் சழஹநண்ட் ஆலக்கு  சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ 
ஹற்றுத்தனயதழல் "A" யலக அங்கவகளபம்  ஹற்றுள்து. அதன் அலுயகம் 3/216, KSV 

கர், பகசளதழப்ட்டி, அமகளனபம், கசம் - 636 004, தநழழ்ளடட்டில் உள்து. 

                                                                                      

    1.1 திட்டத்தின் வொக்கம் 

 

 M/s ஸ்டளண்டகளன் சழஹநன்ட் அலபக்கும் சழஹநண்ட் அலபக்கும் ஆலக்கு (WOPC), 

சுற்றுச்சூமல் அனுநதழக்கள னன்ஹநளமழவு 29.04.2021 கததழனிட்ட F.No.J-11011/93/2021-IA.II 

(1) இன் டி ஹளது நக்கள் கனத்து ககட்ன டத்துயதற்கு யலபவு சுற்றுச்சூமல் தளக்க 
நதழப்டீ்டு அழக்லக நற்றும் இறுதழ சுற்றுச்சூமல் தளக்க நதழப்டீ்டு அழக்லக 
கதலயப்டுகழது. 

 

    1.2. திட்ட லிரக்கம் 

அட்டலறை எண். 1.1 திட்ட லிலங்கள் 

தகலல் லிலம் 

யிண்ணப்தொபர் தனர் M/s ஒட்டத்திங்கல் இந்திா பிரவலட் யிிடடட் 

 

தநொத்த சுபங்க 
குத்தறக பப்வு 

1.59.44 ஹலக்கடர் (அ) 15944.16 ச.நீ 

தத்தழன் இடம் ிபஞ்கசரி கழபளநம், தழனஹல்கயழ தளலுக்கள, 
தழனஹல்கயழ நளயட்டம் 

பு எண் 1599 (P), 1600 (P), 1601(P) 

புயினினல் அட்ேசபறக 8°51’2.69"ய இருந்து 8°50'57.30"ய யறப 
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ஒருங்கிறணப்பு 
(geographical co-ordinates) 

தீர்க்கசபறக 77°44'03.12"கழ இருந்து 77°44'34.58"கழ யறப 

இறடயிக்க 
யறபதொள்  

(Toposheet No.) 

58-H/09 

உனபம் (Elevation) 63 நீட்டர் கடல் நட்டத்திிருந்து சநல் உள்து. 

குத்தலக களம் 99 ஆண்டுகள் 

தழட்ட ஹசவு னொ. 35.11 ட்சம் 

சுற்றுச்சூமல் 
கநளண்லந தழட்ட 
ஹசவு (னெதம்) 

னொ. 11.35 ட்சம் 

சுற்றுச்சூமல் ஹதளடர் 
ஹசவு 

னொ. 1.93 ட்சம் 

களர்ப்கபட் 
சுற்றுச்சூமல் ஹளறுப்ன 
ஹசவு @ 2% தழட்ட 
ஹசயில் 

னொ. 70 ட்சம் 

அணுகல்தன்ற (Accessibility) 

அருகிலுள் 

குடினினப்ன 
ஹயங்கடளசனபம் – 2.5 கழ.நீ  யடக்கு திறேனில் 

அருகிலுள் 

தடுஞ்ேொற 

1. கத.ஹ - 7 தழனஹல்கயழ - நதுலப -3.3 கழ.நீ கழமக்கு 

2. நள.ஹ – 41 தழனஹல்கயழ - பளஜளலனம் – 9 கழ.நீ 

–கநற்கு 

3. னக்கழன நளயட்ட சளல - யிஸ்யத்தம் - 

ஹயங்கடளசனபம் சளல – 2.3 கழ.நீ யடகழமக்கு 

அருகிலுள் 

ததொடர்யண்டி 

ிறனம் 

1. கங்லகஹகளண்டளன் பனில் ழலனம் - 5 கழநீ – 
யடகழமக்கு 

அருகிலுள் யிநொ 

ிறனம் 

தூத்துக்குடி யிநள ழலனம் -  49 கழ.நீ கழமக்கு 

சுற்றுச்சூறல் உைர்திமன் (Environmental Sensitiveness) 

நொி எல்ற தநழழ்ளடு - ககப நளழங்கலக்கு இலடகனனள எல்ல 

- 55 கழநீ - கநற்கு 

கடற்கறப நண்டம் யங்கள யிரிகுடள, கழமக்கு திறேனில் 46 கி.நீ ததொறயில் 

உள்து. 

எகய இப்குதழ கடகளப லங்குனல நண்ட 

அழயிப்ன, 1991 ஐ ஈர்க்கயில்ல 
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கொப்புக்கொடு 1. கங்லகஹகளண்டளன் களப்னக்களடு - 600 நீ கழமக்கு 

2. தளலனேத்து களப்னக்களடு – 1.1 கழநீ – கநற்கு 

அருகிலுள் 

யயிங்கு 

ேபணொனம் 

1. கங்லகஹகளண்டளன் னள்ி நளன் சபணளனம் - 3 

கழநீ- ஹதன்கழமக்கு 

MOEF&CC (S.So.2773 (E), கததழ 31/07/2019) யமங்கழன 

கங்லகஹகளண்டளன் னள்ிநளன் சபணளனத்தழற்கள இறுதழ 
சுற்றுச்சூமல் உணர்தழன் நண்ட (Eco-Sensitive Zone) 

அழயிப்ின்டி,   னன்ஹநளமழனப்ட்ட தழட்டம் சுற்றுச்சூமல் 

உணர்தழன் நண்டத்துக்கு ஹயிகன அலநந்துள்து. 
 

2. யல்ளடு கனப்ன நளன் சபணளனம் -21கழ.நீ-

ஹதன்கழமக்கு 

3. னண்டந்துல னழகள் களப்கம் – 43 கழ.நீ – 
ஹதன்கநற்கு 

4. லயகள் சபணளனம் - 4.5 கழநீ - கழமக்கு 

அருகிலுள் ீர்ிற, 

ஆறு, கும் 

1. கங்லகஹகளண்டளன் கும் – 3.7 கழ.நீ – கழமக்கு 

2. சழத்தளர் ஆறு – 3.2 கழ.நீ –  கநற்கு 

3. கரிசல்கும் – 2.4 கழ.நீ – யடக்கு 

4. பளக்கழபம்ளண்டினன் கும் - 5.3 கழ.நீ-யடகழமக்கு 

5. ளநலட கும் -6.5 கழ.நீ- கநற்கு 

6. தளநழபபணி ஆறு- 8.1 கழ.நீ-ஹதன்கழமக்கு 

7. தழனஹல்கயழ களல்யளய்- 7.3 கழ.நீ-ஹதற்கு 

8. ஹசமழனல்லூர் களல்யளய் - 6.9 கழ.நீ –யடகநற்கு 

9. உப்களலட ஆறு – 6.5 கழ.நீ-யடகழமக்கு 

யொளம் இடங்களும்  

கழபளநத்தழன் ஹனர் தழலச சுபங்கத்தழ
ழனந்து  

தூபம் 

(கழநீ) 

நக்கள் 

ஹதளலக 
(கதளபளனநள
க) 

ிபஞ்கசரி யடக்கு 2.6 4033 

கங்லகஹகளண்டளன் யட 

கழமக்கு 

4.0 9999 

சழத்தர்சத்தழபம் யடக்கு 3.0 870 

நளனூர் கநற்கு 9.5 4348 

களளர்ட்டி யட 

கநற்கு 

9.5 1982 

 

ொதுகொப்பு ிறுயல்கள் 

(Defense Installations) 

10 கிசொ நீட்டர் ஆபத்துக்குள் எந்த ஒரு ொதுகொப்பு 
ிறுயல்களும் இல்ற 

கடுலநனள நளசுட்ட 10 கிசொ நீட்டர் ஆபத்துக்குள் எந்த ஒரு ொதுகொப்பு 
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குதழ ிறுயல்களும் இல்ற 

லரங்கரின் வதரல (Resources Requirement) 
ழத் கதலய 

(Land Requirement) 

லிலங்கள் பப்பரவு (%) பப்பு 

டெக்வடர் சது 
ீட்டர் 

தலப பப்ன கட்டிட 
குதழ 

0.5584 5584.31 35.00 

சுலநனளக 
கட்டப்ட்ட குதழ 

0.5312 5312.75 33.33 

களழ ழம் 0.5047 5047.1 31.65 

டாத்த பப்பரவு 1.59.44 15944.16 99.98  

(Approx)  

ஹசனல்தழன் 
னெப்ஹளனள் 
(Throughput Raw 

Material) 

ன ளலக்கு 300 டன் (அ) ஆண்டுக்கு 103500 டன் 

தனளரிப்ன 
ஹயினடீு (Product 
Output) 

ன ளலக்கு 300 டன் (அ) ஆண்டுக்கு 103500 டன் 

தண்ணரீ் கதலய 
(Water Requirement) 

ன ளலக்கு 8 கழகள ழட்டர்  
(ஆதளபம்: SIPCOT, தழனஹல்கயழ) 

நழன்சளபத்  கதலய 

(Power Requirement) 

1026.45 கழகள யளட்/ளள் , ஆதளபம் தநழழ்ளடு நழன்சளப யளரினம் 
கழரிட் (TNEB) 

எரிஹளனள் இல்ல 

நிதயம் (Man 
Power) 

65 ர்கள் - ஹசனல்ளட்டு கட்டத்தழல்  

1.3 டசல்முரம லிரக்கம் 

300 TPD (அ) 1,03,500 TPA தழன் ஹகளண்ட னன்ஹநளமழனப்ட்ட ஸ்டளண்டகளன் 
சழஹநன்ட் அலபக்கும் ஆல (WOPC), கழிங்கர் (<10 நழநீ), ஜழப்சம் (தூள்) நற்றும் 

கடளலநட் (தூள்) களன் னெப்ஹளனட்கலப் னன்டுத்துகழது. சுற்றுச்சூமல் 

ளதுகளப்ன இலணப்னடன் ஹதளமழல்தட்த்தழன் ஹதளடக்கத்லத இந்த தழட்டம் 

யழனேறுத்துகழது. கதர்ந்ஹதடுக்கப்ட்ட ஹசனல்னலனளது, இபட்லட அல ளல் 

நழல் (double chamber ball mill) ஹதளமழல்தட்த்துடன் னெப்ஹளனட்கல இலடனிலடகன 

அலபப்லத (inter-grinding) உள்டக்கழனது. அலத்து ஹளனட்கலம் BIS 
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M/s ஒட்டத்திங்கல் இந்திா பிரவலட் யிிடடட் - ஸ்டாண்டவயான் சிடண்ட் 
அரக்கும் ஆரய (WOPC), திருடெல்வலயி ாலட்டம், திழ்ொடு 

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததொமில்தட் ிறுயம் , சேம்  

 

யியபக்குழப்னகலக்கு தகுதழ ஹறும் யலகனில் கதர்ந்ஹதடுக்கப்டுகழன். WOPC 

தனளரிப்ன யினம்ின கயதழனினல் கலய நற்றும் இனற்ினல் ண்னகலடன் BIS 

தபழலனில் உள்து, இது சழஹநண்ட் சழகளயில் கசநழக்கப்டுகழது. ஹசனல்னல 

யலபடம் டம் எண் 1.1 இல் ஹகளடுக்கப்ட்டுள்து. 
 

1.3.1 கிரிங்கர்/ஜிப்சம்/வடாயரட் ஸ்டாக் ரபல் 
 

னெப்ஹளனள் (கழிங்கர், ஜழப்சம் நற்றும் கடளலநட், யலபனறுக்கப்ட்ட குதழனில் 

அலபப்தற்கு னன் இனப்ன லயக்கப்டுகழது. ஹயவ்கயறு அவுகில் (கழிங்கர் 
80டன்- 2 னைிட்கள், ஜழப்சம் 10டன், நற்றும் கடளலநட் 20டன்) னெப்ஹளனட்கள் 

5MT தழன் ஹகளண்ட EOT கழகபன்கின் உதயினேடன் லளப்ர்கள் னெம் சழஹநண்ட் 

ஆலனில் ஹசலுத்தப்டும். 
 

1.3.2 டொப்வபர் பிரிவு (Hopper Section) 
 

னெப்ஹளனட்கல கசநழப்தற்களக ஹநளத்தம் ளன்கு லளப்ர்கள் உள், அதழல் 

கழிங்கலப கசநழப்தற்களக இபண்டு லளப்ர்கள் நற்றும் கடளலநட் நற்றும் 

ஜழப்சம் ஆகழனயற்ழற்கு தள ன்று யிகழதம் உள்து. கதலயனள யிகழதத்தழல் 

அயிடப்ட்ட னெப்ஹளனட்கள் ஹல்ட் கன்கயனர்கள் னெம் னெடப்ட்ட சழஹநண்ட்/ 

ளல் நழல் (ball mill) ஆலக்கு அிக்கப்டும். எலடனிடப்ட்ட ஃடீர்கள், 

னெப்ஹளனட்கள் சரினள யிகழதத்தழல் இனப்லத உறுதழ ஹசய்கழன். 

 
படம் ண். 1.1: டசல்முரம லரபடம் 
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1.3.3 சிடண்ட் ில் (அல்யது) பால் ில் பிரிவு  
 

2.4 நீ யிட்டம் x 10.0 நீ ீனம், நற்றும் 20.5 ஆர்ிஎம் ரிநளணம் ஹகளண்ட சழஹநன்ட் 

ஆலக்கு யனம் னெப்ஹளனட்கள், சரினள அவுகில் அலபக்கப்டும். சழஹநன்ட் 

ஆலனின் இறுதழப் ஹளனள் உனர் ஹசனல்தழன் ஹகளண்ட யலகப்டுத்தழ (High efficiency 
classifier) னெம் ககளர்ஸ் (coarse) நற்றும் தண்ணின துகள்களக ிரிக்கழன்ர். 
அலபத்த ிகும், இனக்கும் ககளர்ஸ் (coarse) ஹளனள்கல, கதலயனள 

தணுக்கத்லதப் ஹ, கநலும் அலபப்தற்களக சழஹநன்ட் ஆலக்குத் தழனப்ி 
அனுப்ப்டும். 

 

பால் ில் (Ball mill) லிலக்குமிப்புகள் 

லரக : இபட்லட அரம (Two compartmens) 

அரவு: 2.4ீ லிட்டம் x 10ீ ெீரம் 

பிதான வாட்டார் : 596 KW, 960 RPM 

அரக்கும் ஊடகம் : 42 டி (ரெ-குவாம்) (Hi-chrome) 

ில் ஆர்பிம் : 20.5 
 

 
 

படம் ண். 1.2: இண்டு அரம பால் ில் (Two chamber Ball Mill) 
 

தாரிப்பு வெர்த்தி 
 

திமன் பிவரன்(டச.ீ2/கிாம்) (Blaine) 

WOPC னின் 15 TPH (அ) 300 TPD 4000 ஹச.நீ.2/கழ ிகன் டி (Blaine) 

அலபக்கும் தன்லந @4000 (Blaine) ஆகும் 35 wh/T  
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1.3.4 சிடண்ட் சிவயா 
 

யலகப்டுத்தழனில் இனந்து தண்ணின துகள்கள் க்ஹகட் உனர்த்தழ நற்றும் களற்று 

ஸ்லடு னெம் கசநழத்து லயப்தற்களக சழஹநண்ட் சழகளயிற்கு 

ஹசலுத்தப்டுகழன்து. எதழர்ளர்க்கப்ட்ட இபசளன கலய நற்றும் இனற்ினல் 

ண்னகின் இறுதழப் ஹளனள்  சழஹநண்ட் கசநழப்ன சழகளயில் கசநழக்கப்டுகழது. 
 

1.3.5 வபக்வகஜிங் இந்திம் (Packaging Machine) 
 

உற்த்தழ ஹசய்னப்ட்ட ஹயள்ல சழஹநண்ட், சழஹநண்ட் சழகளயில் எடுக்கப்ட்டு, 

எக்ட்பளிக் ஸ்கடரரி கக்கலபப் (electronic stationary packer) னன்டுத்தழ கக் 
ஹசய்னப்டும். இறுதழ தனளரிப்ன 50கழகள, 25கழகள, 5கழகள நற்றும் 1 கழகள 
லகில் சந்லத கதலயக்ககற் அலடக்கப்ட்டு, தநழழ்ளடு நற்றும் ககபளயின் 

அனகழலுள் சந்லதகலக்கு யிழகனளகழக்கப்டுகழது. 
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படம் ண். 1.3: டபாருள் செிரய (Material Balance) 
 

1.3.6 டசல்பாட்டு காயத்தில் உிழ்வு ெிரய (Emission during Operational Phase). 
 

தழட்டம் னற்ழலும் உர் ஹசனல்னல என்தளல், னன்ஹநளமழனப்ட்ட சழஹநன்ட் 

உற்த்தழ ஆலனின் ல்கயறு ஹசனல்னலகின் களது தூசழ துகள்கள் உனயளகும். 

னன்ஹநளமழனப்ட்ட சழஹநண்ட் அலபக்கும் ஆலனின் னல ஹசனல்னலனிழனந்து 

உனயளகும்   ஹநளத்த உநழழ்யயின் (emission) அவு 1.966 கழகள/நணி அல்து 39.32 

கழகள/ளள் ஆகும். தூசழனின் னக்கழன உநழழ்வு (emission), ஆல ஹயன்ட் (vent) நற்றும் 

யலகப்டுத்தழ (classifier) ிரியில் களணப்டுகழது. எகய அந்த இடங்கில் ஸ்டளக் 
(Stack) அலநக்க ரிந்துலப ஹசய்னப்டுகழது. ஹசனல்ளட்டு கட்டத்தழல் (Operational 

Phase) களக்குயபத்து யளகத்தழழனந்து SOx நற்றும் NOx யளனே ஹயிகனற்ம் 

னலகன 0.0000165 g/s நற்றும் 0.001 g/s எ நதழப்ிடப்ட்டுள்து 
 

1.3.6.1 உிழ்ரலக் கட்டுப்படுத்தும் முரமகள்  

தூசழலன கசகரிக்க, தூசழ அதழகம் உள் குதழனில் தூசழ கசகரிப்ளன் ழறுயப்டும். 

யபம்னகலக்குள் களஸீனஸ் உநழழ்லய கட்டுப்டுத்த களக்குயபத்து யளகங்கள் 

அவ்யப்களது பளநரிக்கப்டும்.  
 

1.3.7 முன்டாறிப்பட்ட சிடன்ட் ஆரயியிருந்து திலக் கறிவுகள் (Effluent) 

னன்ஹநளமழனப்ட்ட சழஹநன்ட் ஆலனளது க்ிங்கர், ஜழப்சம் நற்றும் கடளலநட் 

களன் னெப்ஹளனட்கல உர்த்தழ அலபப்தளல், அது தழபயக் கமழவுகல (Liquid 

effluent) உனயளக்களது. சழஹநண்ட் ஆலனின் ஹசனல்ளட்டுக் கட்டத்தழல் கமழவு ீர் 
உற்த்தழ சுநளர் 1.6 KLD ஆக இனக்கும். 

 

ஹசனல்தழன் னெப்ஹளனள் 

(Throughput Raw Material) 300 TPD or 

103500 TPA 

தனளரிப்ன ஹயினடீு (Product 

Output) 300 TPD or 103500  

கமழவு இல்ல 
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1.3.7.1 கறிவு ெீர் (municipal waste water) வயாண்ர) 
 

யடீ்டுக் கமழவு ீர் உற்த்தழனளது தழட்டப் குதழக்குள் ழபந்தபநளக கட்டப்ட்ட ஹசளக் 
ிட் (soak pit) நற்றும் ஹசப்டிக் னெம் சுத்தழகரிக்கப்டும். 

 

1.3.8 திடக்கறிவு உற்பத்தி (Solid waste Generation) 
 

ஆல ஹசனல்டும் களது தழடக்கமழவுகள் உனயளகளது. 99.9%க்கு கநல் னெப்ஹளனள் 

ல்கயறு ஹசனல்னலகள் னெம் இறுதழப் ஹளனளகப் ஹப்டும். நீதனள் 

ஹளனட்கள் தூசழனளக கசகரிக்கப்ட்டு அந்தந்த குதழனில் நறுசுமற்சழ ஹசய்னப்டும். 

சழஹநன்ட் ஆலனின் ஹசனல்ளட்டுக் கட்டத்தழல் ஹநளத்த  தழடக்கமழவு உற்த்தழ ளள் 

ன்றுக்கு 16 கழகளயளக இனக்கும் எ நதழப்ிடப்ட்டுள்து. 
 

1.3.8.1 திடக்கறிவு வயாண்ர/ திடக்கறிவுகரர அகற்றுதல் 

உற்த்தழனளகும் தழடக்கமழவுகள் நக்கும் நற்றும் நக்களத தழடக்கமழவுகள் எப் 
ிரிக்கப்டும். நக்கும் நற்றும் நக்களத குப்லகள், உபம் தனளரிப்தற்கும், நறுசுமற்சழ 
ஹசய்யதற்கும், நறுனன்ளட்டிற்கும் அங்கவகரிக்கப்ட்ட யிற்லனளர்கலக்கு 

யிற்கப்டும். 
 

1.3.9 ெசார்வடாஸ் (Hazardous) கறிவு உற்பத்தி 
 

னன்ஹநளமழனப்ட்ட தழட்டம் ஹபடிகநட் (readymade) கழிங்கர், ஜழப்சம் நற்றும் 

கடளலநட் ஆகழனயற்ல அலபப்தற்கு நட்டுகந. இது கம்றன் (combustion) (அ) 

எரினேம் (burning) ஹசனல் னலலன உள்டக்களது. ஆலகனளல் ப்ிலனளஸ் 

உனயளகளது. இனந்தழபங்கின் பளநரிப்ின் களது கமழவு எண்ஹணய் நற்றும் கழரீஸ் 

உனயளகும். 

 

1.3.9.1 ெசார்வடாஸ் (Hazardous) கறிவு வயாண்ர/ அகற்றுதல் 
 

னன்டுத்தப்ட்ட எண்ஹணய் MS டிபம்றழல் கசநழக்கப்ட்டு, நறுசுமற்சழ நற்றும் 

நறுனன்ளட்டிற்களக அங்கவகரிக்கப்ட்ட நறுசுமற்சழ ஹசய்யர்கலக்கு யிற்கப்டும். 

னன்டுத்தப்ட்ட எண்ஹணனின் எச்சம் (residue) கபத்தழல் உள் அங்கவகரிக்கப்ட்ட 

டீர்களல் இன்சஹபட் (incenarate) ஹசய்னப்டும். சழஹநண்ட் ஆலனின் 

ஹசனல்ளட்டின் களதும் /கட்டுநளத்தழன் களதும் எந்த ன அளனகபநள 

கமழவுலம் உற்த்தழ ஆகளது. 
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M/s ஒட்டத்திங்கல் இந்திா பிரவலட் யிிடடட் - ஸ்டாண்டவயான் சிடண்ட் 
அரக்கும் ஆரய (WOPC), திருடெல்வலயி ாலட்டம், திழ்ொடு 

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததொமில்தட் ிறுயம் , சேம்  

 

1.4 சூறல் பற்மி லிரக்கம்  

1.4.1 அடிப்பறட சுற்றுச்சூறல்  
 

அடிப்றட தகயல்கள் சேகரிப்ின் ஒருங்கிறணந்த குதினொது சுற்றுச்சூமல்  

ொதிப்பு நதிப்டீு (EIA) அிக்றக. இப்குதினில் ிவும் சுற்றுச்சூமல் சூழ்ிறறன 

நதிப்ிடுயதற்கு ருயக் கொத்திற்கு ின் (அக்கடளர் 1, 2021 - டிசம்ர் 31, 2021) 

ஆய்வு சநற்தகொள்ப்ட்டுள்து . சுற்றுச்சூமல் ொதிப்பு நதிப்டீு (EIA) ஆய்வுகள் 

சொக்கத்திற்கொக, தழட்ட தம் குதிறன றநன நண்டநொகவும் நற்றும் சுபங்க 
குத்தறக எல்றக்குள் இருந்து 10 கழ.நீ  ஆபம் யறப தயிசன உள் குத்தறக 
குதிறன இறடனக நண்டம் (Buffer Zone) எ கருதப்ட்டது. 

அட்டலறை எண். 1.2 அடிப்பறட தவு 

நுண்துகள்கள் லிலங்கள் தநிறய 

யிநண்டயினல் (அக்கடளர் 1, 2021 - டிசம்ர் 31, 2021) 
நறம(ேபொேரி) 577 நில்ிநீட்டர் 

(நலமக்களத்தழற்குப் ின்) 

--- 

தயப் ிற(ேபொேரி) 28° தேல்ேினஸ் 
(நலமக்களத்தழற்குப் ின்) 

--- 

கொற்ின் சயகம் 1.8 நீட்டர் / யிொடி 
(நலமக்களத்தழற்குப் ின்) 

--- 

கொற்டிக்கும் திறே யடக்கு, கநற்கழழனந்து 

ஹதற்கு, கழமக்கு 

--- 

சுற்றுச்சூறல் கொற்று தம் 

(ததெி சுற்றுப்பும கொற்று தநிறயகள் (NAAQS)) 

சுயொேத்தில் தேல்லும் 

தண் துகள் (PM10) 

ஒரு க நீட்டர்- இல் 40-60 

றநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 
 

ஒரு க நீட்டர்- இல் 100 
றநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 

கொற்ில் நிதக்கும் தூேி 
(PM2.5) 

ஒரு க நீட்டர் இல் 18-33 
றநக்சபொ கிபொம் (μg/m3 

 

ஒரு க நீட்டர் இல் 60 
றநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 

ேல்ர் றடனொக்றைடு 

(S02) 
ஒரு க நீட்டர் இல் 3-12 
றநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 
 

ஒரு க நீட்டர் இல் 80 
றநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 

றட்பஜன் றட ஆக்றேடு 

(NOx) 
ஒரு க நீட்டர் இல் 6-20 
றநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 

ஒரு க நீட்டர் இல் 80 
றநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 
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M/s ஒட்டத்திங்கல் இந்திா பிரவலட் யிிடடட் - ஸ்டாண்டவயான் சிடண்ட் 
அரக்கும் ஆரய (WOPC), திருடெல்வலயி ாலட்டம், திழ்ொடு 

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததொமில்தட் ிறுயம் , சேம்  

 

ெத்தம் நிறய  
(த்தி ொசு கட்டுப்பொட்டு லொரிம் தநிறயகள் (CPCB)) 

கல் சபம் 

(6.00 am – 10.00 pm) 
றநன நண்டம்: 39.2 - 41.1  
dB (A)  

இறடப்குதி: 46.3-45.8 dB (A) 

ததொறிற்ெொறய பகுதி 
கல் சபம் - 75 dB (A) 

குடிிருப்பு பகுதிில் 

கல் சபம் - 55 dB (A) 

இபவு சபம் 

(10.00 pm – 6.00 am) 
றநன நண்டம்: 37.6-39.4 
dB (A) 

இறடப்குதி: 38.4-42.1 dB(A) 

ததொறிற்ெொறய பகுதி 
இபவு சபம் – 70 dB (A) 
குடிிருப்பு பகுதிில் 

இபவு சபம் - 45 dB (A) 

நீர் தம்  

(இந்தி தநிறயகள்: 10500:2012 (யிரும்த்தக்க யபம்புகள்)) 

ெியத்தடி ெீர் 
கொப-அநித்தன்றந (pH) 7.11 பதல் 8.97 யறப 6.5 பதல் 8.5 

தநொத்த கறபந்த திட 

(TDS) 

ஒரு ழட்டரில் 232 பதல் 
400 நழல்ழ  கிபொம்   

ஒரு ழட்டரில் 500 நழல்ழ  
கிபொம்   

நழன் கடத்துத்தழன் 25˚C 416-700   --- 

தநொத்த கடித்தன்றந 

சொன் CaCO3 

ஒரு ழட்டரில் 166 பதல் 
320 நழல்ழ  கிபொம்   

ஒரு ழட்டரில் 200 நழல்ழ  
கிபொம்   

ஹநளத்த 
இலடழறுத்தப்ட்ட 

தழடப்ஹளனட்கள் (TSS) 

ஒரு ழட்டரில் 4 பதல் 10 
நழல்ழ  கிபொம்   

--- 

குகளலபடுகள் (Cl) ஒரு ழட்டரில் 51 பதல் 87 
நழல்ழ  கிபொம்   

ஒரு ழட்டரில் 250 நழல்ழ  
கிபொம்   

ஹநளத்த இனம்ன (Fe) ஒரு ழட்டரில் 0.001 பதல் 
0.03 நழல்ழ  கிபொம்   

ஒரு ழட்டரில் 0.3 நழல்ழ  
கிபொம்   

சல்கட்ஸ் (SO4) ஒரு ழட்டரில் 2 பதல் 6 
நழல்ழ  கிபொம்   

ஒரு ழட்டரில் 200 நழல்ழ  
கிபொம்   

வற்பப்பு ெீர் 
கொப-அநித்தன்றந (pH) 8.2 பதல் 9.5 யறப 6.5 பதல் 8.5 

தநொத்த கறபந்த திட 

(TDS) 

ஒரு ழட்டரில் 112 பதல் 
382 நழல்ழ  கிபொம்   

ஒரு ழட்டரில் 500 நழல்ழ  
கிபொம்   

நழன் கடத்துத்தழன் 25˚C 198-670   --- 

தநொத்த கடித்தன்றந 

சொன் CaCO3 

ஒரு ழட்டரில் 79 பதல் 253 
நழல்ழ  கிபொம்   

ஒரு ழட்டரில் 200 நழல்ழ  
கிபொம்   

ஹநளத்த 
இலடழறுத்தப்ட்ட 

ஒரு ழட்டரில் 2 பதல் 6 
நழல்ழ  கிபொம்   

--- 
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M/s ஒட்டத்திங்கல் இந்திா பிரவலட் யிிடடட் - ஸ்டாண்டவயான் சிடண்ட் 
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தழடப்ஹளனட்கள் (TSS) 

குகளலபடுகள் (Cl) ஒரு ழட்டரில் 24 பதல் 150 
நழல்ழ  கிபொம்   

ஒரு ழட்டரில் 250 நழல்ழ  
கிபொம்   

ஹநளத்த இனம்ன (Fe) ஒரு ழட்டரில் 0.02 பதல் 
0.05 நழல்ழ  கிபொம்   

ஒரு ழட்டரில் 0.3 நழல்ழ  
கிபொம்   

சல்கட்ஸ் (SO4) ஒரு ழட்டரில் 4 பதல் 17 
நழல்ழ  கிபொம்   

ஒரு ழட்டரில் 200 நழல்ழ  
கிபொம்   

ண் தம் 

கொப-அநித்தன்றந (pH) 7.34 பதல் 8.49 யறப இனற்லகனில் டு ழல 

தநொத்த அடர்த்தி ஒரு க அவு 

தேன்டிநீட்டர் ஒன்றுக்கு 1.1-

1.23 கிபொம் (g/cc) 

தொயப யர்ச்ேிக்கு 

ேொதகநொ இனல்புிற 

நீர் நியலில் 

தண்ணரீ் அட்டயறண 45-46 நீட்டர் தறப நட்டத்திற்கு கவழ்  

தளயபங்கள் நற்றும் யிங்கழங்கள் 

தளயபங்கள் கயப்  நபம், நளநபம், சவுக்கு நபம், னினநபம், எந்லத 
நபம், னெங்கழல், லத நபம், ஹதன்ல நபம் 

யிங்கழங்கள் நளடு, எழ, களகம், கனங்கலத்துக் ஹகளக்கு, ஒணளன் 

 

1.5 எதிர்லரும் சுற்றுச்சூறல் தொக்கங்கள் ற்றும் தடுப்பு நடலடிக்றககள் 

1.5.1 கொற்மின் சுற்றுச்சூறல் (Air Environment) 

தித்த சழஹநன்ட் உர் அலபக்கும் ஆலனிழனந்து களற்ழல் பவும் துகள்கள் 

னக்கழன களற்று நளசுடுத்தழனளகும். னன்ஹநளமழனப்ட்ட சழஹநன்ட் ஆலனளது, 

கழிங்கர், கடளலநட் நற்றும் ஜழப்சம் களன் னெப்ஹளனட்கல உர்த்தழ 
அலபக்கடும். 

னெ ஹளனட்கள் எழகயட்டர் னெம் ஹகளண்டு ஹசல்லுதல், னெ ஹளனட்கள் 

அலபத்தளல் நற்றும் இறுதழ ஹளனள் ஏற்ழ ஹசல்லும் யளக களக்குயர்த்தழன் களது 

PM10, SOx நற்றும் NOx உநழழ்வு NAAQS இன் தபத்தழற்குள் இனந்தது 

1.5.2 சுற்றுசூறல் ஓயி (Noise Environment) 

ழ நளசுளடு ஹதளமழளர்கலக்கு ஹனம் சுகளதளப ஆத்லத ஏற்டுத்துகழது. 

னன்ஹநளமழனப்ட்ட சழஹநன்ட் ஆலனில் சத்தத்தழன் ஆதளபங்கள், யளகங்கின் 

இனக்கத்தழன் களது னெப்ஹளனட்கல அலபப்து களன்லய. 
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M/s ஒட்டத்திங்கல் இந்திா பிரவலட் யிிடடட் - ஸ்டாண்டவயான் சிடண்ட் 
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சழஹநன்ட் ளல் நழல் ஆலனளல் ஏற்டும் சத்தம் லநன நண்டத்தழற்குள் 

சழதடிக்கப்டுகழது. இதற்குக் களபணம், இலபச்சலக் குலப்தழல் உள் தூபம் 

நற்றும் ி ழப்பப்ன அம்சங்கள். னடிவுகிழனந்து, அலத்து இடங்கிலும் 

சுற்றுப்ன இலபச்சல் அவுகள் (கல் நற்றும் இபவு கபம்) CPCB ஆல் 

ரிந்துலபக்கப்ட்ட அனுநதழக்கப்ட்ட யபம்னகலக்குள் இனந்தது. தற்களது 

ஹதளமழல்துல டயடிக்லககள் எதுவும் கநற்ஹகளள்ப்டயில்ல. இனப்ினும், 

எதழர்ளர்க்கப்டும் இலபச்சல் அவுகள் எந்த யிலலயனேம் ஏற்டுத்தளது. 8 

நணிகபத்தழற்கு இனக்கப் ணினளர்கலக்கு 85 dB (A) இலபச்சல் ஹயிப்ளடு 

அலயக் குலக்க னன்ஹச்சரிக்லக எடுக்கப்டும். 

1.5.3 நீர் சூறல் (Water Environment) 

னன்ஹநளமழனப்ட்ட தழட்டநளது, னெப்ஹளனட்கல உர் அலபப்தளல், கமழவுீர் 
ஹயிகனளது. யடீு, குடிீர், கதளட்டக்கல, குினொட்டல் களன் அலத்து 

ணிகலக்கும் தண்ணரீ் கதலய, சழப்களட், ிஞ்கசரி கழபளநத்தழல் இனந்து ஹப்டும். 

னன்ஹநளமழனப்ட்ட தழட்டம் ழத்தடினில் இனந்து தண்ணலீப எடுக்களது நற்றும் 

ழத்தடி ீர் ஆதளபங்கல ளதழக்களது. அனகழலுள் ீர்ழலனளது 2 கழநீ 

சுற்வுக்கு அப்ளல் அலநந்தழனப்தளல், னன்ஹநளமழனப்ட்ட தழட்டம் கநற்பப்ன 
ீர்ழலனில் உள் ீரின் தபத்லத ளதழக்களது. 

1.5.4 ண் சூறல் (Soil Environment) 

ஹசனல்ளட்டின் களது னன்டுத்தப்டும் னெப்ஹளனட்கள ஜழப்சம் , கழிங்கர் 
நற்றும் கடளலநட் ஆகழனலய நண்லண நளசு டுத்தும் எந்த ச்சு உறுப்னகலனேம் 
ஹகளண்டினக்கயில்ல. டிப்ர் நற்றும் இதப உகபணங்கலக்கள பளநரிப்ன ணிகள் 
ஹநக்களிக் ஹரட்டில் நட்டுகந லடஹறும் . எகய சழஹநன்ட் உற்த்தழ 
ஹசனல்னலனின் களபணநளக ஹசனல்ளட்டு கட்டத்தழல் நண்ணின் சுற்றுச்சூமழல் 
எந்த ளதழப்னம் இனக்களது. 

1.5.5 உிரில் சூறல் (Biological Environment) 

இப்குதழனில் அழயிக்கப்ட்ட ஆத்தள உனிரிங்கள் எதுவும் இல்ல. எகய 

ஹதளமழல்துல ஹசனல்ளடு களபணநளக உனிரினல் சூமல் குழப்ிடத்தக்க தளக்கத்லத 
ஏற்டுத்தளது. தூசழ உற்த்தழனின் அவு களபணநளக உனிரினல் சூமழல் ஏற்டும் 

ளதழப்ன ஹதளமழற்சளல எல்லப் குதழனிலும் அலதச் சுற்ழனேள் குதழகிலும் 

ன்கு யர்ந்த சுலநப் அபணளல்  குலக்கப்டுகழது. 
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M/s ஒட்டத்திங்கல் இந்திா பிரவலட் யிிடடட் - ஸ்டாண்டவயான் சிடண்ட் 
அரக்கும் ஆரய (WOPC), திருடெல்வலயி ாலட்டம், திழ்ொடு 

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததொமில்தட் ிறுயம் , சேம்  

 

1.5.6 நிய சூறல் (Land Environment) 

தழட்டப் குதழனில் ஹதளமழற்சளல அலநக்கப்டுயதளல் ழ னன்ளட்டில் ழபந்தப 
நளற்ம் ஏற்டும். ழ னன்ளட்டின் நளற்ம் தயிர்க்க னடினளதது நற்றும் 

ழலனள சுற்றுச்சூமல பளநரிக்கவும், தழட்டப் குதழனின் அமகழனல் ளர்லயலன 

அதழகரிக்கவும் ஹநளத்த ழப்பப்ில் 33% சுலநப் அபலண உனயளக்க துக்கப்டும். 

1.5.7 ெபக தபொருரொதொ சூறல் (Socio Economic Environment) 

ஹதளமழல்துல ஹசனல்ளடு தழட்டப் குதழனில் கயல யளய்ப்ல (கபடினளகவும் 

நலனகநளகவும்) ழச்சனநளக அதழகரிக்கும். னன்ஹநளமழனப்ட்ட 

ஹதளமழல்துலனிழனந்து இந்த தளக்கங்கில் சழ ன்லந னக்கும். இப்குதழ 
நக்கின் எதழர்ளர்ப்ன கயலயளய்ப்ன, கல்யி, சளல நற்றும் சுகளதளப யசதழகள் 

ற்ழனது. ஹதளமழல்துல டயடிக்லககளல் எமக்கூடின ஹளனளதளப 
ன்லநகலடன் எலத்தழவு யிகழதம் அதழகரிக்கப்டளம். 

கபடி கயலயளய்ப்ன - 65 கர் 

நலனக கயலயளய்ப்ன - 100 கர் 

SIPCOT-ஐச் சுற்ழ டீக்கலடகள், கலளட்டல்கள், உதழரி ளகங்கள் கலட, ஹநக்களிக் 
ஹகளட்டலக களன் கலடகல நக்கள் னன்ஹநளமழந்த தழட்டங்கலப் ஹளறுத்து 

லயத்தழனப்து நலனக கயலயளய்ப்ன. இந்தழனளயில் நக்கள் ஹதளலக யிகழதம் 

ளலக்கு ளள் அதழகரித்து யனகழது. அலத்து நக்கின் யளழ்யளதளபத்தழற்கும் 

ளட்டின் ஹளனளதளப யர்ச்சழக்கும் கயலயளய்ப்ல உனயளக்குயது அயசழனம். 

னன்ஹநளமழனப்ட்ட சழஹநன்ட் ஆல தழட்டத்தளல் சளதகநள தளக்கம் ஏற்டும் 

 

 

 

15



M/s ஒட்டத்திங்கல் இந்திா பிரவலட் யிிடடட் - ஸ்டாண்டவயான் சிடண்ட் அரக்கும் ஆரய (WOPC), 

திருடெல்வலயி ாலட்டம், திழ்ொடு 

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததொமில்தட் ிறுயம் , சேம் 

 

படம் ண் 1.4 திட்டத் தரத்தின் இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் வடாவபாசடீ் 
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M/s ஒட்டத்திங்கல் இந்திா பிரவலட் யிிடடட் - ஸ்டாண்டவயான் சிடண்ட் அரக்கும் ஆரய (WOPC), 

திருடெல்வலயி ாலட்டம், திழ்ொடு 

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததொமில்தட் ிறுயம் , சேம்  

 

 

படம் ண் 1.5 முன்டாறிப்பட்ட ஆரயின்  தரலரப்பு திட்டம்
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M/s ஒட்டத்திங்கல் இந்திா பிரவலட் யிிடடட் - ஸ்டாண்டவயான் சிடண்ட் 
அரக்கும் ஆரய (WOPC), திருடெல்வலயி ாலட்டம், திழ்ொடு 

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததொமில்தட் ிறுயம் , சேம் 

1.6 உத்வதச டசயலினங்களுடன் CSR திட்டம் 

அட்டலரை ண் 1.3 முன்டாறிப்பட்ட பட்டஜட்டுடன் CSR திட்டம் 

CSR திட்டம் முன்டாறிப்பட்ட டசயவு 

1. சளலகள் லது ளர்த்தல் , குங்கல 
சவபலநத்தல், நலமீர் கசகரிப்ன தழட்டங்கள் 
களன் உள்கட்டலநப்ன கநம்ளடு. 

2. கழபளநங்கள் நற்றும் சளலகள் 
அலத்தழலும் நபம் யர்த்தல் 

3. சுற்றுச்சூமலுக்கு ஏற் யலகனி ல்  
அனகழலுள் ள்ிகள் நற்றும் 
கழபளநங்கலக்கு சூரின யிக்குகல 
யமங்குதல். 

4. உள்லர் கழபளந நக்கலக்கு ககளயிட் - 19 

தடுப்னசழகள் ஹசலுத்துதல். 

Rs. 121.4 Lakhs/Year 

 

1.7  டதாறில்சார் சுகாதா ெடலடிக்ரககள் 

 அகழ்யளபளய்ச்சழகள், டம்ப்ர்கள், ி தளினங்கழ உகபணங்கள் இபண்டு 

கட்டங்கிலும் னெடின ழலனில் ஹசனல்டுத்தப்டும். 

 இபண்டு கட்டங்கிலும் திப்ட்ட சுயளசப் ளதுகளப்லப் னன்டுத்துயது 

கட்டளனநளக்கப்டும். 

 கட்டுநள கட்டத்தழல் ஹயிப்டும் ழத்தழல் தண்ணரீ் ஹதித்தல் 

 6 நளதங்கலக்கு னனல சழழக்ககளசழஸ் களய்க்கள 

ஹதளமழளர்கின் யமக்கநள சுகளதளப கண்களணிப்ன 

 எந்தஹயளன ணினளனம் 75 dB(A) க்கும் அதழகநள இலபச்சல் அலய 

ன ளலக்கு 8 நணிகபத்தழற்கு கநல் ககட்கும் ளதுகளப்ன இல்ளநல் 

ஹயிப்டுத்த நளட்டளர்கள். 
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M/s ஒட்டத்திங்கல் இந்திா பிரவலட் யிிடடட் - ஸ்டாண்டவயான் சிடண்ட் 
அரக்கும் ஆரய (WOPC), திருடெல்வலயி ாலட்டம், திழ்ொடு 

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததொமில்தட் ிறுயம் , சேம்  

 

 ஹகளடுக்கப்ட்டுள் இனர் நஃப்ஸ் களதழல் ழ அலயக் குலந்தது 75 dB(A) 

ஆகக் குலக்கும் தழன் ஹகளண்டதளக இனக்கும். 

 ஆலனின் ஹசனல்ளட்டின் களது, இந்தழன நழன்சளப யிதழகள் 1956 இன் 

அலத்து சட்டப்னர்ய யிதழகள் நற்றும் நழன் சளதங்கல ழறுவுதல் 

நற்றும் பளநரிப்தற்கள இந்தழன தபழலகள் களன்லய 

கலடிடிக்கப்டும். 

 ஹதளமழற்சளலகள் சட்டம், 1948ன் ிரிவு 45ன் டி கட்டுநளம் நற்றும் 

ஹசனல்ளட்டுக் கட்டத்தழல் தழட்ட தத்தழல் னதலுதயி யசதழ 
அலநக்கப்டும். 

 சழஹநன்ட் ஆலனில் ணினரினேம் ஹதளமழளர்கின் ஹனரில் களப்டீு 

எடுக்கப்டும் 

 

அட்டலரை ண் 1.4 டதாறியாரர்கரின் டதாறில்சார் ஆவாக்கிம் ற்றும் 

பாதுகாப்புக்கான திட்டம் ற்றும் ெிதி ஒதுக்கீடுகள் 

சுகாதா 

பரிவசாதரனர 

ீண்டும் டசய்தல் 

டாத்த டதாறியாரர்கள் சுகாதாப் 

பரிவசாதரனக்காக 

ஒதுக்கப்பட்ட ெிதி. 

ஆண்டுக்கு னனல  65 3.25 ட்சம் 
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M/s ஒட்டத்திங்கல் இந்திா பிரவலட் யிிடடட் - ஸ்டாண்டவயான் சிடண்ட் அரக்கும் ஆரய (WOPC), 

திருடெல்வலயி ாலட்டம், திழ்ொடு 

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததொமில்தட் ிறுயம் , சேம் 

1.8. சுற்றுச்சூறல் கண்கொைிப்பு திட்டம் 

சுற்றுச்சூமல் கண்கொணிப்பு திட்டம் MOEF&CC-ஆல் யமங்கப்டும் சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ கடிதத்தில் யறபனறுக்கப்ட்ட 
ிந்தறகளுக்குட்ட்ட ல்சயறு சுற்றுச்சூமல் கூறுகளுக்கு டத்தப்டும். இதற்க்கொ  தேனல்ட ஒப்புதல் , 

தநிழ்ொடு நொசு கட்டுப்ொட்டு யொரினம் (TNPCB)-ஆல் யமங்கப்டும். 

அட்டலறை எண்: 1.5 எதிர்கொய திட்டம் சுற்றுசூறல் கண்கொைிப்பு திட்டம் 

லரிறெ
.எண் 

சுற்றுச்சூறல் 

கொைிகள் 
இடம் 

கண்கொைிப்பு 
குமிப்புகள் 

கொய அரவு அதிர்தலண் 

1 யொிற நற்றும் 
கொற்றுத் தபம் 

லநன நண்டத்தழல்/அனகழலுள் IMD 

ழலனத்தழன் ஹதளடர்ச்சழனள 

யளில  கண்களணிப்ன 

24 நணி சபம் நொதம் ஒரு 

பற 

கொற்று சயகம் , 

திறே, தயப்ிற, 

ஈபப்தம் நற்றும் 
நறமப்தொமிவு. 

2 கொற்று நொசு 
கண்கொணிப்பு 
(PM2.5, PM10, SO2 

and NOx) 

ஸ்கடக்  கண்களணிப்ன 

இபண்டு ஸ்கடக்குகள் 

(நழல் ஹயன்ட் ஃகன் நற்றும் 

ஹசப்கபட்டர் ஃில்டர் ஹயன்ட் 

ஃகன்) 

சுற்றுப்ன களற்ழன் தப கண்களணிப்ன 

5 இடங்கள் (னக்கழன நண்டத்தழல் 

ன ழலனம் நற்றும் அனகழலுள் 

குடினினப்னப் குதழனில் 

- ஆறு 

நளதத்தழற்கு  

ன னல 

சூடள ஆய்வு 

னெம் 

கசகரிக்கப்ட்ட 

ஃப்ல யளனே நளதழரி 

8 நணி சபம் ஆறு 

நளதத்தழற்கு  

ன னல 

தன் தூேி நொதிரி 
நற்றும் சுயொே தூேி 
நொதிரி 
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M/s ஒட்டத்திங்கல் இந்திா பிரவலட் யிிடடட் - ஸ்டாண்டவயான் சிடண்ட் அரக்கும் ஆரய (WOPC), 

திருடெல்வலயி ாலட்டம், திழ்ொடு 

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததொமில்தட் ிறுயம் , சேம்  

 

குலந்தட்சம் ன்று, கநல்களற்ழல் 

ன்று, கவழ்க்களற்று தழலசனில் ன 

ழலனம் நற்றும் குறுக்கு களற்று 

தழலசனில் ன்று). 

3 ீர் நொசு 
கண்கொணிப்பு 

ஹசனல்ளட்டுக் கட்டத்தழல் கமழவுீர் 
உற்த்தழ இல்ல. தழட்ட தத்தழற்கு 

அனகழல் ித்தடி நற்றும் சநற்பப்பு 
தண்ணறீப, பந்றதன நற்றும் 
ிந்றதன ருயநறம கொத்தின் 
சொது கிபொப் நொதிரிகள் 
றகப்ற்றுதல். 

 ஆறு 

நளதத்தழற்கு  

ன னல 

இனற்ினல் - 
சயதினினல், 

தண்ணுனிரினல் 
ண்புகள் 

4 ஒி தழட்ட த எல்ல, அதழக சத்தம் 

உனயளக்கும் குதழகள் (கழலபண்டிங் 

னைிட்) நற்றும் அனகழலுள் 

குடினினப்ன குதழனில் 

24 நணி சபம் நொதம் 
ஒருபற 

ஒி ிற நீட்டர் 

5 நண் றநனப்குதி நண்டம் (core) நற்றும் 
இறடனக நண்டம் (buffer) (கிபொப் 
நொதிரிகள்) 

 ஆறு 

நளதத்தழற்கு  

ன னல 

இனற்ினல் நற்றும் 
சயதினினல் 

ண்புகள் 

6. கழரீன்ஹல்ட் 

யர்ச்சழ 
தழட்ட தம்  தழசரி தளயபங்கலக்கு 

ீர்ப்ளசம் 

நற்றும் பளநரிப்ன 
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M/s ஒட்டத்திங்கல் இந்திா பிரவலட் யிிடடட் - ஸ்டாண்டவயான் சிடண்ட் 
அரக்கும் ஆரய (WOPC), திருடெல்வலயி ாலட்டம், திழ்ொடு 

ஆதி பூநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததொமில்தட் ிறுயம் , சேம் 

1.9. திட்டத்தின் நன்றகள் 

M/s ஒட்டத்திங்கல் இந்திா பிரவலட் யிிடடட் , ேபதொனத்தில் அந்த 
ழறுயணத்தழன் கடறநகள் ற்ழ நிகத் ததிவுடன் உள்து. நபம் யர்ப்பு திட்டதின் 
அடிப்றடனில், சழஹநண்ட் ஆல குதழனின் எல்ல  சுற்ிபம் நபம் யர்ப்பு 
ரிந்துறபக்கப்டுகிது. அறத தயிப தப்ிசனொடின நொசு நற்றும் இறபச்ேல் 
ீக்குயதற்கொக அமகினல் சதொட்டம்  நற்றும் நற் நகத்தொ தருந்சதொட்ட 
பனற்ேிகள், யல்லுர்கின் உதயி  நற்றும் உள்ளூர் ேபகத்தின்  ஒத்துறமப்பு உடன் 

தேனல்டுத்தப்டும். ஹதளமழல்துல டயடிக்லக  கிபொநப்பு சயறயொய்ப்ற  

உருயொக்கும். கூடுதொக, சயறயொய்ப்பு யேதிகற ிர்நொணித்தல் , ஹளனட்கல 
இக்குகலக்கு ஹகளண்டு ஹசல்யது , சுகொதொபம், தொருட்கள், சேறயகள் நற்றும் ி 
ேபக சேறயகள் யமங்குயது சொன் ஒப்ந்த சயறகில் ருக்கு நறபக 
சயறயொய்ப்பு இருக்கும் . உள்ளூர் நக்களுக்கு சயறயொய்ப்பு கிறடக்கும் . 

யிண்ணப்தளபர் அயர்கள் , கிபொநங்களுக்கு கல்யி யேதிகள் , யிறனொட்டு 
உகபணங்கள், ள்ிகளுக்கு குடிீர் சொன் ன்புரி யேதிகள் , கிபொநங்களுக்கு 
ேொற யேதிகள் நற்றும் அருகிலுள் கிபொநயொேிகளுக்கு சயற யொய்ப்புகள் 
யமங்குயதன் பம் கிபொநப்பு ேபக தொருொதொப யர்ச்ேிக்கு உதவுகிொர் . 

இொத்தில் இருந்து 2.5% கூட்டொண்றந ேபகப் தொறுப்புத் திட்ட (CSR) ட்தஜட்டுக்கு 

ஒதுக்கீடு ஹசய்கழளர்.  

1.10. படிவுற 

யியொதிக்கப்ட்டடி, இந்த திட்டநொது சூமினல் நற்றும் சுற்றுச்சூமில் 
தொக்கத்றத ஏற்டுத்த யொய்ப்பு இல்ற நற்றும் ொதுகொப்ொது . அனுநதிக்கப்ட்ட 
யபம்புகளுக்குள்ொக நொசுடுத்திகறக் கட்டுப்டுத்த சொதுநொ தடுப்பு 
டயடிக்றககள் சநற்தகொள்ப்டும்.  ஹநளத்த ஹசனல்ளடும் ஹதளமழளர்கின் 

எிதள நற்றும் குலந்தட்ச ஆத்துடன் கநற்ஹகளள்ப்டும். 

 

பன்தநொமினப்ட்ட சுற்றுச்சூமல் சநொண்றந திட்டம் ஆது சுற்றுப்பு  குதிறன 

ொதுகொப்ொ சூமில் றயக்கும் . ஹதளமழல்துல டயடிக்லககளல் ஏற்டும் 

ளதழப்ல நபம்  யர்ப்ின் பம் கட்டுப்டுத்தப்டுகிது. சயறயொய்ப்பு, தகயல் 
ததொடர்பு நற்றும் உள்கட்டறநப்பு சநம்ொடு சொன் ேபக-தொருொதொப ன்கற 
பன்சற்றுயதில் ஹதளமழல்துல டயடிக்லக உதவுகிது.  
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