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M/s. SHV எரிசக்தி தனியார ்நிறுவனம்
 

M/s SHV எரிசக்தி தனியார ்நிறுவனமானது தமிழ்நாடட்ி ் உள்ள காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், 
ஸ்ரீபெரும்புதூர ் தாலுக்கா, வடகா ் 'பி' கிராமத்தி ் சரல்வ எண். 274, எண் 174 ் 
அமமந்துள்ள தற்லொமதய ஆம யின் பகாள்ளளமவ லமலும் அதிகரிக்க கூடுத ாக 1 x 

49 எம்.டி. பு ் ட்ஸ  .திடட்மிடட்ுள்ளது நிறுவ .  தற்லொதுள்ள ஆம  12-08-2013 

லததியிடட்ெ்ெட்ட CTE கடித எண்:6153 மற்றும் 12/01/2018 லததியிட்டெ்ெட்ட CTO கடித எண் 

180827903309 (இலை ்பு 1) பகாண்டு பசய ்ெடட்ு வருகிறது. தற்லொதுள்ள மற்றும் 
முன்பமாழியெ்ெட்ட ஆம யின் பகாள்ளளவு கீலழ பகாடுக்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

தற்லொதுள்ள மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்ட திறன் 

எை் அைகுகள் 
தற்ப ாலதய 
ககாள்ளளவு 

முன்கமாழிய ் 
ட்ட ககாள்ளளவு 

கமாத்த 
ககாள்ளளவு 

1.  
எ ்பிஜி பு ் ட் 
பகாள்ளளவு 

1 x 49 MT 1 x 49 MT 2 X 49 MT 

2.  ொட்டி ் திறன் 49 MT/day 0 49 MT/day 

3.  டிஜி பசட்கள் 
2 x 125 

1 x 62.5 
0 

2 x 125 

1 x 62.5 

2.  திட்டத்தின் கை்பைாட்டம் 

SHV எரிசக்தி தனியார ் நிறுவனமானது வமரயறுக்கெ்ெட்ட இறக்குமதி, லசமிெ்பு, 

நிரெ்புத ், விற்ெமன, விநிலயாகிதத் ், பமாதத் திரவமாக்கெ்ெட்ட பெட்லராலியம் வாயு 
(எ ்பிஜி) விநிலயாகிதத் ் மற்றும் ெ ்லவறு திறன் பகாண்ட சிலிண்டரக்ள் உள்ளிட்ட 
ஒருங்கிமணந்த திரவ எரிவாயு பிரிவி ் ஈடுெடட்ுள்ளனர.் 1996 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
இந்தியாவி ் 'SUPERGAS' என்ற வரத்த்க பெயரின் கீழ் வணிகம் பசய்து வருகிறாரக்ள். 
 

இந்தியாவி ் 1996 ஆண்டிலிருந்து SHV குழுமமானது சூெ்ெர ் லகஸ் என்ற வரத்த்க 
அமடயாள பெயரின் கீழ் தனது எ ்பிஜி வாடிக்மகயாளரக்ளுக்கு வருடம் முழுவதும் 
எ ்பிஜி கிமடெ்ெதற்கான நிரெ்ந்தமான எ ்பிஜி உள்கடட்ுமானம் மற்றும் 
படரம்ின ்களி ் உருவாக்கி வருகிறது. SHV நாடு முழுவதும் 21 எ ்பிஜி ொடட்ி ்லிங் 
நிரெ்பு ஆம  மற்றும் இரண்டு எ ்பிஜி இறக்குமதி படரம்ின ்கமள நிறுவுள்ளது 
அமவகளி ் ஒன்று லமற்கு கடற்கமர (லொரெ்ந்தர)் & மற்பறான்று பதற்கு கடற்கமர 
(தூதத்ுக்குடி) உள்ளது. 
SHV எரிசக்தி தனியார ்நிறுவனம் வாட்க ் கிராமத்தி ் உள்ள ொடட்ி ் ஆம  முன்னர ்
SHV எ ்பிஜி இந்தியா பிமரலவட் லிமிபடட ்என அறியெ்ெட்டது. 

3.  திடட்த்தின் இருெ்பிடம் 

தமிழ்நாடட்ி ் உள்ள காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூர ் தாலுக்கா, வடகா ் 'பி' 

கிராமத்தி ் சரல்வ எண். 274, எண் 174 ் அமமந்துள்ள தற்லொமதய எ ்பிஜி ஆம யின் 
பகாள்ளளமவ லமலும் அதிகரிக்க முன்பமாழிகிறது. 
 

4. திட்ட லதமவ மற்றும் நியாயெ்ெடுத்த ் 

இந்த ொடட்ி ் ஆம  2016 ஆம் ஆண்டிலிருந்து முத ் 2-ஷிெ்ட ் அடிெ்ெமடயி ் 
இயங்குகிறது. பசன்மன மற்றும் அமத சுற்றியுள்ள எ ்பிஜி நுகரல்வாரின் சந்மத 
லதமவமய பூரத்்தி பசய்யும் முக்கிய ஆதாரமாக இந்த ஆம  உள்ளது.  லமலும்  
நடவடிக்மககமள எளிதாக்குவதற்காக, SHV ஆனது கூடுத ் வசதிகளுடன் கூடிய 1 x 49 MT 

பு ் ட் பகாண்ட லசமிெ்பு வசதிமய அதிகரிக்க முடிவு பசய்துள்ளது. 
 

5. திட்டத்தின் பச வு 

இந்த திடட்தத்ின் பமாத்த முதலீடு 2.87 லகாடி ரூொய். 

1. திட்ட விளக்கம் 



M/s. SHV எரிசக்தி தனியார ்நிறுவனம்
 

திடட்த்தின்  ாதி ்புள்ள  குதி (PIA) / ஆய்வு  குதி: திடட்த்தளத்தின் அடிெ்ெமட 
நிம மய மதிெ்பீடு பசய்வதற்காக, ஆய்வு ெகுதிகள் இரண்டு மண்ட ங்களாக 
பிரிக்கெ்ெடட்ுள்ளது: மமய மண்ட ம் மற்றும் இமடநிம  மண்ட ம். திடட்த்தின் 
தளத்திலிருந்து 10 கிமீ ஆரம் உள்ள இமடெ்ெடட் ெகுதியாக மற்றும்  லகார ் மண்ட ம் 
திட்டதத்ளம் மமய மண்ட ெ்ெகுதியி ் அமமந்துள்ளது. மமயெ்குதிமய திட்டம் 
பச ்வாக்கு/தாக்கம் ெகுதி கருதெ்ெடுகிறது. சுற்றுசச்ூழ ் மற்றும் சுற்றுசச்ூழ ் 
ெ ்லுயிரிகமள ஆய்வு பசய்ய, ஆய்வு ெகுதியிலிருந்து 15 கிமீ ஆர தூரம் கருதெ்ெடுகிறது. 
 

I. சுற்றுசச்ூழ ் காற்று தரம் 

ஆய்வக ெகுதியி ் 2009 ஆம் ஆண்டின் NAAQS ெடி 12 அம்சங்களுக்கு 8 இடங்களி ் 
சுற்றுெ்புற காற்றின் தரம் கண்காணிக்கெ்ெடட்ுள்ளது. PM10 (53.4-71.6 µg/m³), PM2.5(24.5-

35.6µg/m³), SO2 (7.2-13 µg/m³), NO2 (21.0-32.7 µg/m³), CO (0.34-1.24 mg/m³), மற்றும் சி  BDL, 

ஆய்வு கா தத்ி ் அமனத்து கண்காணிெ்பு இடங்களிலும் எடுக்கெ்ெட்ட அளவுருக்கள் 
பதாழி ்துமற, வரத்த்க மற்றும் குடியிருெ்பு ெகுதிகளுக்கான லதசிய சுற்றுசச்ூழ ் 
தரநிம  தரதத்ிற்குள்லள வருகிறது. 
 

II. சத்தம் சூழ ் 

அமனத்து இடங்களிலும் ெக ்லநர மற்றும் இரவு லநர சத்தம் அளவுகள் 
ெரிந்துமரக்கெ்ெடும் CPCB தரதத்ிற்குள் இருெ்ெதாகக் கருதெ்ெடுகிறது. 

 பதாழிற்சாம  ெகுதிகள் ெக ்பொழுது இமரசச் ் அளவுகள் 70 dB (A) -75 dB(A) 

மற்றும் இரவு லநர இமரசச் ் அளவு 64 dB (A)- 69 dB(A) உள்ளது, இமவ CPCB இ ் 

வமரயறுக்கெ்ெடட் வரம்ொன ெக ்பொழுது இமரசச் ் அளவுகளான 75 dB (A) 

மற்றும் இரவு லநர இமரசச் ் அளவு 70 dB (A) ஆகியமவ ெரிந்துமரக்கெ்ெட்ட 

அளவில லய உள்ளது.   
 குடியிருெ்பு ெகுதிகளி ் ெக ்பொழுது இமரசச் ் அளவுகள்  53dB (A) முத ் 58 dB (A)  

ஆகவும், இரவு லநர இமரசச் ் அளவு 43 dB (A) முத ் 47 dB (A)  ஆகவும் 
கணக்கிடெ்ெடட்ுள்ளது, ஆய்வுக்கா த்தி ் சுற்றுசூழ ் செ்தம் குடியிருெ்புெ் 

ெகுதிகளி ் சி  இடங்கமள தவிர ெ  இடங்களி ்  CPCB (55 DB (A) ெக ் & 45 dB (A) 

இரவு) ஆ ் ெரிந்துமரக்கெ்ெட்ட அளவில லய உள்ளது. 
 

III. லமற்ெரெ்பு நீரின் தரம் 

 நீர ்மாதிரியின் முடிவுகள் லமற்ெரெ்பு நீர ்தரநிம களுடன் ஒெ்பிடுகின்றன IS 2296: 
1992. 

 லசகரிக்கெ்ெட்ட லமற்ெரெ்பு நீர ்மாதிரிகளி ் pH 6.9 முத ் 8.21 வமர மாறுெடுகிறது. 
 பமாத்த கமரச ் அளவு 156 mg / l முத ் 231 mg / l வமர. IS இன் ெடி: 2296: 1992 

 பமாத்த கடினதத்ன்மம 61.3 mg / l - 183 mg / l. 
 BOD மதிெ்புகள் 2.6 முத ் 3.3 mg / l வமர மாறுெடும். COD 7.4 முத ் 9.5 mg / l வமர 
மாறுெடுகிறது. 

 C, Cr, Pb, Mn, Hg மற்றும் SE லொன்ற கனரக உல ாகங்களின் பசறிவு IS 2296: 1992 
வகுெ்பு ‘A’  நீர ்வரம்புக்குள்லள இருக்கிறது. 

 

IV. நி த்தடி நீரின் தரம் 

8 இடங்களி ் கண்காணிக்கெ்ெடும் ெகுெ்ொய்வு முடிவுகள் சுருக்கம் கீலழ 
பகாடுக்கெ்ெடட்ுள்ளன: 

 சராசரியாக pH 6.85-8.01 இலிருந்து. 
 ஃெ்ளூமரடட்ின் ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்கெ்ெடும் வரம்பு அளவு  1 

mg/l மற்றும் 1.5 mg/l ஆகும். அமனதத்ு நி த்தடி நீர ்மாதிரிகள் உள்ள ஃவுளூமரடு 
பசறிவு வரம்புக்குள்லள இருக்கிறது. 

 TDSக்கான ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக்கெ்ெடும் வரம்பு அளவு  500 
mg/l மற்றும் 2000 mg/l ஆகும். தற்லொமதய கண்டுபிடிெ்பி ் TDS அளவு  425 mg / l 

 

6. அடிெ்ெமட ஆய்வு 
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முத ் 1023 mg / l  வமர உள்ளது. இது IS 10500: 2012ன் ஏற்றுக்பகாள்ளதத்க்க 
வரம்புகமள மீறுகிறது ஆனா ் அனுமதிக்கெ்ெடும் வரம்புக்குள்லள இருக்கிறது. 

 பமாத்த கடினதத்ன்மம எ ்ம கள் 105mg / l - 261 mg / l க்கு இமடயி ் உள்ளது. 
நி த்தடி நீர ் மற்றும் சி  மாதிரிகள் அமத ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய வரம்மெ 
மீறுகிறது ஆனா ் IS 10500: 2012 ன் அனுமதிக்கெ்ெடும் எ ்ம க்குள் உள்ளன. 

 கா ்சியம் காரெ்லனட், பமக்னீசியம் மற்றும் குலளாமரடு லொன்ற பமாத்த 
காரதத்ன்மம அனுமதிக்கதத்க்க வரம்புகளுக்குள்லளலய இருக்கும். 

 ஆய்வு ெகுதியி ் மாதிரிகள் உள்ள கனரக உல ாகங்கள் பசறிவுகள் மிக 
கண்டறித ் வரம்புகள் கீலழ இருக்கும் மற்றும் அமனத்து எ ்ம க்குள் நன்றாக 
உள்ளன. 

V. மண் தரம் 

ெகுெ்ொய்வு முடிவுகளின் சுருக்கம் 

 மண் மாதிரிகள் pH 7.3-8.41 முத ் இருந்தன. 
 மண் மாதிரிகள் கமரசம  அளவு 241 - 352 μS/cm. EC மதிெ்ொனது 2000 μS / cm க்கும் 
குமறவாக இருெ்ெதா ், மண் இயற்மகயி ் உெ்பு அ ் ாததாக இருெ்ெதாகக் 
கண்டறியெ்ெடட்ுள்ளது. 

 மண் மாதிரியின் நீர ்மவத்திருக்கும் திறன் 33.8 -39.1 (%) இலிருந்து லவறுெடுகிறது. 

 மநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் எக்டருக்கு 217 kg/ha - 251 kg/ha மற்றும் ொஸ்ெரஸ் 

எக்டருக்கு 63 kg/ha - 101 kg/ha மற்றும்  பொடட்ாசியம் உள்ளடக்கம் 119 kg/ha -

214kg/ha என்ற அளவி ் உள்ளது. 
 

VI. உயிரிய ் சுற்றுசச்ூழ ் 

ஆய்வு ெகுதியி ் மிக சிறிய தாவரங்கள் உள்ளன. அவற்றி ் முக்கியமானமவ சிறிய 
மரங்கள் மற்றும் புதரக்ள் ஆகும். இயற்மக தாவரங்களின் வளரச்ச்ி அளவாக உள்ளது. 
ஆஸடியிரசினிய்டிக்கா மற்றும் லகாலகாஸ் நியூசிெரா ஆகியமவ இயற்மகயாக 
வளரந்்து வரும் இனங்கள் மத்தியி ் மிகவும் பொருதத்மானமவ. ஆய்வு ெகுதியின் 10 கி.மீ 
ெரெ்ெளவி ் லதசிய பூங்கா/காடட்ு வாழ்க்மக சரணா யம் இ ்ம . ஆய்வுக்குடெ்ட்ட 
ெகுதியின் 10 கிமீ ஆரம் உள்ள அரிதான/அொயகரமான இனங்கள் எதுவும் இ ்ம . 

 

7. எதிரல்நாக்கும் சுற்றுசச்ூழ ் தாக்கங்கள் மற்றும் சீரத்ிருத்த நடவடிக்மககள் 
 

A. கடட்ுமான கடட்ம்    
i. காற்று சூழ ் 

தாக்கங்கள்: 
தளம் தயாரிதத் ், தளத்மத சுதத்ெடுதத் ், அடித்தளம் மற்றும் லமற்ொரம்வ லவம கள், 

அகழ்வாராய்சச்ி, கிலரன்ஸ், இயந்திரம், பவ ்டிங், பவடட்ுத ் லொன்றவற்மறெ் 
கடட்ுமான கடட்தத்ி ் ெயன்ெடுதத்ுகிறது. இதன் காரணமாக சுற்றுெ்புற  காற்றி ்  
இமடநீக்கம் பசய்யெ்ெட்ட பொருள் பசறிவூட்ட ் அதிகரிக்கும். இருெ்பினும், இந்த 
மாற்றம் இயற்மகயி ் தற்காலிகமானது, லமலும் திடட்ெ்ெணி முடிந்த பிறகு 
குமறக்கெ்ெடும்.  
 

தூசி, மண ், கரடுமுரடான கற்கள் ஆகிய கடட்ுமான கட்டத்தின் கழிவுெ் பொருட்களின் 
கழிவுெ்பொருட்கமளக் கண்டுபிடிெ்ெது, டீச ் இயக்க வாகனங்கள் மற்றும் 
இயந்திரங்கமள க தத் ் ஆகியமவ காற்று மாசுொட்டிற்கு ெங்களிெ்பு பசய்யும். 
 

குமறத்த ் நடவடிக்மககள்: 
 வறண்ட கா நிம யின் லொது தூசி உருவாக்கும் ெகுதிகள் தண்ணீரி ் 
பதளிக்கெ்ெடும். 

 கடட்ுமான பொருட்கமள லசமிெ்ெதற்காக மூடெ்ெட்ட ெகுதிகள் 
ெயன்ெடுதத்ெ்ெடும். 
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 லதமவயான தனிெ்ெட்ட ொதுகாெ்பு உெகரணங்களுடன் பதாழி ாளருக்கு 
வழங்கெ்ெடும். 

 காற்றுசச்தத்ு உமிழ்வு, சதத்ம் மாசுொடு மற்றும் எரிசக்தி ஆதாரங்களின் நுகரவ்ு 
ஆகியவற்மறத் திறம்ெட உெலயாகிதத் ் மற்றும் உெகரணங்கள் / 
இயந்திரங்கமள ெராமரிெ்ெது. 

 வாயு உமிழ்வுகளின் விமரவான ெரவம  உறுதிெ்ெடுத்துவதற்கு DG அமமெ்பின் 
பவளிலயற்ற பவன்ட் லொதுமான ஸ்டாக் உயரம் வழங்கெ்ெடும். 

 எரிபொருள் நுகரவ்ு மற்றும் அனுமதிக்கெ்ெடும் எ ்ம க்குள் உமிழ்வு தரதம்த 
சரிொரக்்க லொக்குவரத்து வாகனங்கள் குறித்த கண்காணிெ்பு மற்றும் 
ெராமரித்த ். 

 கடட்ுமான இடத்தின் முமறயான ஆய்வு உமறவிெ்ெதற்கான இடங்களுக்கு 
லநரடியாக அகற்றெ்ெடுத ் மற்றும் கடட்ுமானெ் ெணிகமள அகற்றுவது அ ் து 
மறுசுழற்சி / மீண்டும் ெயன்ெடுத்துவது. 

ii. சத்தம் சூழ ் 

தாக்கங்கள்: 
 சாதனங்கள் மற்றும் டீச ் பஜனலரட்டரக்ள் கடட்ுமானெ் ெகுதியின்லொது 
ஓமசயின் நிம யான ஆதாரங்கள் உள்ளன. 

 குழாய்கள், புலளாயர,் வாகன இயக்கம் மற்றும் டி.ஜி. பசட ் ஆகியவற்றின் 
பசய ்ொடு சத்ததம்த உருவாக்குகிறது. 

 தளம் தயாரிதத் ், தளம் சுதத்ம் பசய்த ், அடிதத்ளம் மற்றும் லமற்ொரம்வ 
லவம கள், அகழ்வாய்வு, கிலரன்ஸ், இயந்திரம், பவ ்டிங், பவடட்ுத ் 
லொன்றவற்மறெ் ெயன்ெடுத்தி இமரசச் ் மாசு ஏற்ெடுகிறது. 

 கடட்ுமான நடவடிக்மக கடிகாரத்மத சுற்றியும் பதாடரந்்தா ், 

முன்பமாழியெ்ெட்ட நடவடிக்மக காரணமாக உருவாக்கெ்ெட்ட சத்தத்தின் 
ஒடட்ுபமாதத் தாக்கம் குறிெ்பிடத்தக்கதாக இருக்காது. 

குமறத்த ் நடவடிக்மககள்: 
 குமறந்த இமரசச் ் உருவாக்கும் உெகரணங்கள் அ ் து ஒலி காெ்பு லவலிகள் 
நிறுவுத ் சத்தம் மாசுொடம்ட குமறக்கும். 

 லவம  லநரங்களின் வரம்பு நிரம்ாண நடவடிக்மககளின் நுணுக்கங்கமளக் 
குமறெ்ெதற்கான சாத்தியமான வழிமுமறயாக இருக்க ாம். 

 உயர ்ொதுகாெ்பு அளவீடுகள், க ்வி மற்றும் பொதுமக்கள் விழிெ்புணரவ்ு மற்றும் 
பவளிெ்ொடு கடட்ுெ்ொடு ஆகியவற்றின் ெணி சுழற்சி மூ ம் அதிக அளவி ான 
இமரசச் ் உருவாக்கும் ெகுதியி ் கடட்ுமானெ் ெணியி ் ஈடுெடட்ிருக்கும் 
பதாழி ாளரக்ளுக்கு வழங்கெ்ெடும். 

 இமரசச் ் தாக்கங்கமள குமறெ்ெதற்கு கடட்ுமான இயந்திரங்கள் மற்றும் 
லொக்குவரதத்ு வாகனங்கள் குறிதத் கா  இமடபவளி லமற்பகாள்ளெ்ெட 
லவண்டும். 

 
 
 
 
 

iii. நீர ்சூழ ் 

தாக்கங்கள்: 
 கடட்ுமான கட்டத்தின்லொது இயந்திரங்கள் மற்றும் வடிநீரி ் இருந்து வரும் 
எண்பணய் கசிவுகள் நீரின் தரதம்த ொதிக்கும். 

 தளம் தயாரித்த ், தூசி பதளிதத் ், கடட்ுமான நடவடிக்மககள், உள்நாடட்ு 
மற்றும் பிற நீர ்லதமவகளுக்கான கடட்ுமான கட்டத்தி ் நீர ்லதமவ அதிகரிக்கும். 

குமறத்த ் நடவடிக்மககள்: 

 தற்பசய ான க மவ அ ் து ஃெ்யூஜிடிவ் இழெ்புகமளத் தவிரெ்்ெதற்காக 
லசமிெ்ெக வளாகத்திற்குள் து ்லியமற்ற ம னிங் வழங்கெ்ெடும். 

 பொருதத்மான நீர ்லம ாண்மம அமமெ்பு பசய ்ெடுத்தெ்ெடும். 
 கடட்ுமான நடவடிக்மககள் லொது, விழிெ்புணரவ்ு ெயிற்சி மூ ம் விெததுக் மள 
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குமறக்க மற்றும் குமறக்க ஒவ்பவாரு முயற்சிமயயும் பசய்ய லவண்டும், 

பதளிவான நமடமுமறகள் வமரயறுக்க மற்றும் பொருதத்மான விளம்ெரம் 
மவெ்ெது. 

 நீர ் மாசுொடட்ின் அொயத்மத குமறக்க லவண்டும் என்ெதற்காக லசமிெ்ெகம் 
வடிவமமக்கெ்ெடும். 

 

iv. கழிவுநீர ்லம ாண்மம 

கடட்ுமானக் கடட்தத்ி ், கழிவு நீர ்ஒழுங்காக நிரவ்கிக்கெ்ெடாவிட்டா ் அ ் து சிகிசம்ச 
அளிக்கெ்ெடட்ா ், அது அருகிலுள்ள லமற்ெரெ்பு நீர ்மற்றும் நி தத்டி நீரின் மீது ஏற்ெடும் 
தாக்கங்களுக்கு வழிவகுக்கும். முன்பமாழியெ்ெட்ட விரிவாக்கத் திட்டமானது 
கழிவுெ்பொருட்கமள மறுசுழற்சி பசய்த ் / மறுெயன்ொடு பசய்த ் மற்றும் 
நீரெ்்பிடிெ்புக்கான கருவிகமள மாற்றியமமதத் ் ஆகியவற்மற வழங்க லவண்டும்.  
நிரம்ாண கடட்த்தின் லொது கழிவு நீர ்STP க்கு அனுெ்ெெ்ெடும். 
 

V.சூழலிய ் 

அகழ்வாராய்சச்ி, நி த்மத பூரத்த்ி பசய்த ், தெ்பிலயாடும் தூசி உமிழ்வுக்கு 
வழிவகுக்கிறது. அருகிலுள்ள தாவரங்களின் இம களி ் இந்த தூசி விழுவதா ் 
ஒளிசல்சரக்்மகயி ் தற்காலிக குமறவு ஏற்ெடும். 
 

b.  பசய ்ெடும் கட்டம் 

I. காற்று சூழ ் 

காற்று மாசுொடு கடட்ுெ்ொடட்ு நடவடிக்மககமள பின்ெற்றுவமதெ் பின்ெற்றுலவாம். 
 அளவிடெ்ெட்ட பசறிவுகளுடன் எதிரெ்ாரத்த் பசறிவுகமள சரிொரத்த்ு 
ஒெ்பிடுவதன் பொருடட்ு, சுற்றுெ்புற காற்றின் தர கண்காணிெ்பு 
லதரந்்பதடுக்கெ்ெட்ட இடங்களி ் பதாடரந்்து லமற்பகாள்ளெ்ெடும். காற்று மாசு 
கடட்ுெ்ொடட்ு நடவடிக்மககள் முழுமமயாக ெரிலசாதிக்கெ்ெடட்ா ், NAAQS 

அதிகமாக இருந்தா ், காற்று மாசு கடட்ுெ்ொடட்ு நடவடிக்மககள் மதிெ்பீடு 
பசய்யெ்ெடும். 

 திட்டெ்ெகுதியி ் உள்ள சாம  லமற்ெரெ்பி ் தண்ணீர ் பதளித்த ் 
லமற்பகாள்ளெ்ெட லவண்டும். 

 லொதுமான ெசுமம வமளயம் அக ம் வழங்கெ்ெடும். 
 ஃெ்யூஜிடிவ் இமடநீக்கத்திற்காக சரக்குகள் பகாண்ட  ாரிகள் தாரப்ூலின் மூ ம் 
மூடெ்ெடட்ிருக்கும். உமிழ்வு தரத்திற்கு இணங்க உறுதிெ்ெடுத்த அமனத்து 
வாகனங்களும் அவ்வெ்லொது சரிொரக்்கெ்ெடும். 

 கூடுத ாக, ஈஎம்சி தங்கள் CTO நிறுவனதத்ின் உள்ள TNPCB மூ ம் கூறும் 
நிம யி ் அந்தெ் பிரிவு அத்தியாவசிய மாசு கடட்ுெ்ொடட்ு நடவடிக்மககமள 
இருக்க என்ெமத உறுதிெ்ெடுதத்ும். 

 

II சத்தம் சூழ ் 

தாக்கங்கள்: 
 பசய ்ொடட்ு கடட்தத்ின் லொது, பெரிய இமரசச் ் உருவாக்கும் கருவிகள் 
பஜனலரட்டரக்ள், குழாய்கள் ஆகும். 

 பசய ்ெடும் கடட்தத்ின் லொது, சதத்ம் கசிவுக்கு ெங்களிெ்பு பசய்யும் 
சிலிண்டரக்ளின் லொக்குவரத்துக்கு தளதத்ிற்கு வரும் வாகனங்கள் கணிசமான 
எண்ணிக்மகயி ் இருக்கும். 

 மணி லநரத்திற்கு லம ் சமமான ஒலி நிம  (Leq) சராசரியாக லவம  இடத்தி ் 
சத்தம் பவளிெ்ொடு விவரிக்க ெயன்ெடுதத்ெ்ெடுகிறது. CPCB மற்றும் OSHA 

(பதாழி ் ொதுகாெ்பு மற்றும் சுகாதார நிரவ்ாகம்) மூ ம் 
நமடமுமறெ்ெடுதத்ெ்ெடும் என லசதமமடந்த ஆெத்து அளவுலகா ்கள் 90 டி.மெ. 
வமர இமரசச் ் அளமவ நாள் 8 மணி லநர பவளிெ்ொட்டிற்கு ஏற்கத்தக்கதாக 
ஏற்க லவண்டும். 

 



M/s. SHV எரிசக்தி தனியார ்நிறுவனம்
 

குமறத்த ் நடவடிக்மககள்: 
 டிஜி பசட ்மற்றும் ெம்ெ்ஸ் லொன்ற இமரசச் ் உருவாக்கும் உெகரணங்கள் 25 டி.பீ. 

(ஏ) மற்றும் மற்ற உெகரணங்களுக்கு silencers ஒரு பசருகும் இழெ்பிற்காக 
வடிவமமக்கெ்ெட்ட ஒரு ஒலி உள்ளமமவி ் இமணக்கெ்ெடும். 

 85 டி.பீ. (A) உடன் 1.0 சதுர மீற்றர ்சதத்ம் 85 DB (A) என்ற அளவி ் உள்ளது. 
 அதிக சதத்ம் உள்ளடங்கள் இருக்கம் ஊழியரக்ளுக்கு லொதுமான தனிெ்ெட்ட 
ொதுகாெ்பு உெகரணம் வழங்கெ்ெடும். 

 லதமவெ்ெடும் இடங்களி ் ஒலி ஆற்றலிகள் வழங்கெ்ெடும். 

 தனிதத்ுவமான ஆெ்ெலரட்டிங் லகபிள்கள் / கடட்ுெ்ொடட்ு அமறகள் தனிெ்ெட்ட 
பதாகுதிகள் மற்றும் மமய கடட்ுெ்ொடட்ு வசதிகளுக்கு ஒலி ஆதார கண்ணாடி 
குழுமத்துடன் ஒலி வடிவமமெ்பு வழங்கெ்ெடும். 

 காது-மூடுெனி, காது பசருகிகள் லொன்ற தனிெ்ெட்ட ொதுகாெ்பு சாதனங்கள் / 
சாதனங்கமளெ் ெயன்ெடுதத்ுத ், அதிக சதத்ம் உள்ள ெகுதிகளி ் 
பதாழி ாளரக்ள் கண்டிெ்ொக பசய ்ெடுத்தெ்ெட லவண்டும். 

 

III   நீர ்சூழ ் 

தாக்கங்கள்: 
இத்திட்டத்தி ் இருந்து கழிவு நீர ்உற்ெத்தியின் ஆதாரம் பின்வருமாறு. 

 பகாதிக ன் வீழ்சச்ி 

 குளிரச்ச்ி லகாபுரம் வீழ்சச்ி 

 சுயலதமவ கழிவுநீர ்

 உெகரணங்கள் துெ்புரவு மற்றும் தமரமயயும் சுத்தம் பசய்த ் 

 லமற்புற நீலராடட்த்திற்குள் பவளிலயற்றெ்ெட்டிருந்தா ் சிகிசம்ச அளிக்கெ்ெடாத 
கழிவுெ்பொருள் லமற்ெரெ்பு நீரிமன ொதிக்க ாம் அ ் து / அ ் து சிகிசம்ச 
இ ் ாம ் நி தத்ி ் அகற்றெ்ெட்டா ் தமரயிலும் லமற்ெரெ்பிலும் தண்ணீர ்மாசு 
ஏற்ெட ாம். 

 

குமறத்த ் நடவடிக்மககள்: 
திட்டத்தின் பசய ்ொடட்ு கடட்த்தின்லொது கழிவுெ்பொருள்/ வழிந்லதாடி வரும் 
உற்ெத்திகளின் காரணமாக நீரின் சூழலி ் ஏலதனும் தாக்கத்மத குமறக்க ெ ்லவறு 
தடுெ்பு நடவடிக்மககள் லமற்பகாள்ளெ்ெடுகின்றன. 

 எந்தபவாரு மாசுொடு ஏற்ெடட்ாலும் சரி, தடுெ்பு நடவடிக்மககள். 
 நீர ் வளங்கமள மாசுெடுத்தும் வமகயி ் எந்த அசச்ுறுதத் ்கமளயும் ஆரம்ெ 
கண்காணிெ்ெமத கண்காணிதத் ் உறுதி பசய்ய லவண்டும். 

 அசுதத்மானதாக இருந்தா ், தாக்கதம்த ஏற்ெடுத்தக்கூடிய விமளவுகமள 
குமறக்க அ ் து குமறக்க ெ ்லவறு ரீசாரஜ்் பொறிமுமறமயத ்திடட்மிடுவதற்கு 
சரியான நிபுணதத்ுவம் பகாண்டுவரெ்ெடும். 
 

iv  கழிவுநீர ்லம ாண்மம 

ெடிெ்பு ெகுதியின் 10 கி.மீ ெரெ்ெளவி ் லதசிய பூங்கா / காடட்ு வாழ்க்மக சரணா யம் 
இ ்ம . ஆய்வுக்குடெ்ட்ட ெகுதியின் 10 கிமீ ஆரம் உள்ள அரிதான / அொயகரமான 
இனங்கள் எதுவும் இ ்ம . 
 

V   திட கழிவு லம ாண்மம 

பசய ்ொடட்ு கடட்த்தின்லொது, ெ ்லவறு வமகயான திட கழிவுகள் உருவாக்க ாம், 

அமவ அொயகரமான கழிவு மற்றும் அொயகரமான இ ் ாத கழிவுகளாக ெரவ ாக 
வமகெ்ெடுதத்ெ்ெடுகின்றன. லமலும், உருவாக்கெ்ெடும் திட கழிவு உற்ெதத்ியி ் 
உயிலராடட்முள்ள, மறுசுழற்சி பசய்யக்கூடிய மற்றும் க ெ்பு க மவகள் அடங்கும்.  திட 
கழிவு உற்ெத்தியின் விவரங்கள் மற்றும் அதன் நிரவ்ாகம் முன்மவக்கெ்ெடட்மவ, 

அத்தியாயம் 2, பிரிவு 2.9 இ ் விவாதிக்கெ்ெட்டன. 
 

VI  சமூக பொருளாதார சூழ ் 

திறன உள்ள, ெகுதி திறமமயான மற்றும் திறமமயற்ற பிரிவுகளி ் முக்கிய 
வாய்ெ்புகமளயும் பசய ்ொடட்ு கட்டம் வழங்குகிறது. இது பொருளாதார வாய்ெ்புகமள 
பெருக்கி, இந்த பிராந்தியத்தின் வாழ்வாதார முமறகள் உயரத்்தும். முன்பமாழியெ்ெட்ட 
திட்டம் உள்ளூர ் பிரலதசத்தின் சமூக பொருளாதார நிம மமகளுக்கு கணிசமாக 
ெங்களிக்கும். மமறமுக லவம வாய்ெ்பு மற்றும் நிறுவன லமம்ொடட்ிற்கான உத்லதச 



M/s. SHV எரிசக்தி தனியார ்நிறுவனம்
 

திட்டத்தின் காரணமாக எழுெ்ெெ்ெடுவது உள்ளூர ் ெகுதியின் பொருளாதாரத்திற்கு 
கணிசமாக ெங்களிக்கும். இந்த மமறமுகமான லவம வாய்ெ்புகள் பொருளாதார 
வாய்ெ்புகள் மற்றும் நிம மமகமள அதிகரிக்கச ் பசய்யும், இந்த பிராந்தியத்தின் 
வாழ்வாதார முமறகள் உயரத்த்ும்.   
 

பசய ்ொடட்ு கடட்த்தின்லொது பசய ்ொடட்ு மற்றும் வாகன இமரசச் ் சி  சிக்கம  
ஏற்ெடுத்த ாம் ஆனா ் சத்தம் கடட்ுெ்ொடு தருவதா ் தாக்கங்கள் லதமவயான குமறெ்பு 
பசய ்ெடுத்த மூ ம் முந்மதய குறிெ்பிடட்ுள்ள தவிரக்்கெ்ெட லவண்டும். திடட்த்தின் 
ஆதரவாளரக்ளா ் ெணிபுரியும் ந ன்புரி நடவடிக்மககள், சமூக பொருளாதார 
நிம மமமய லமம்ெடுதத்ுவதுடன், இெ்ெகுதியி ் சுகாதார மற்றும் க ்வி நிம மம 
லமம்ெடும். திடட்மிட்ட திட்டங்களின் ஒடட்ுபமாதத் சூழ ்கமளயும், திட்டவட்டமான 
தாக்கங்களின் தாக்கத்மதயும் ொரத்்து, திட்டெ்ெகுதியின் சமூக பொருளாதார 
அமமெ்பி ் ஒடட்ுபமாதத் லமம்ொடு இருக்கும் என்று எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடுகிறது. திட்டத்தின் 
பசய ்ொடட்ு கட்டத்தின்லொது ொதகமான தாக்கங்கள் ஏதுமி ்ம . முன்பமாழியெ்ெட்ட 
திட்டம் பொருளாதார நிம மமக்கு கணிசமான முன்லனற்றம் மற்றும் LPG 
கிமடெ்ெமத லமம்ெடுத்தும்.  
 

8. மாற்று ெகுெ்ொய்வு 

தற்லொதுள்ள SHV எரிசக்தி தனியார ் நிறுவனமானது எ ்பிஜி ஆம க்குள்லளலய 
முன்பமாழியெ்ெட்ட பெருக்கத்மத லமற்பகாள்ளெடுகிறது. எனலவ திட்டத்திற்கு லவறு 
மாற்று தளங்கள் இ ்ம . 
 

9. சுற்றுசச்ூழ ் கண்காணிெ்பு திட்டம் 

சுற்றுசச்ூழ ் கண்காணிெ்பு திட்டம் திட்டமிடெ்ெடட்ுள்ளது மற்றும் அலத 
பசய ்ெடுத்தெ்ெடும். சுற்றுசச்ூழ ் நிரவ்ாகதத்ின் திறம்ெட பசய ்ெடுதத் மற்றும் 
பநருக்கமான லமற்ொரம்வ, சுற்றுசச்ூழ ் தாக்கங்கமளக் குமறெ்ெதற்காக, திட்டத்தின் 
பசய ்ொடட்ு கட்டணங்கள் காரணமாக ஏற்ெடக்கூடும், இது பொருதத்மான நிறுவன 
முமறமம மூ மாக அமடயெ்ெட ாம். 
 

10. திட்ட நன்மமகள் 

 பதாழிற்சாம  கடட்ுமான மற்றும் பசய ்ொடட்ு கடட்த்தின்லொது லநரடி 
லவம வாய்ெ்பு மற்றும் மமறமுக லவம வாய்ெ்பு இரண்மடயும் வழங்குவதன் 
மூ ம் உள்ளூர ்மக்களுக்கு சமூக பொருளாதார நன்மம. 

 திட்டெ்ெணியி ், சிபமண்ட், எஃகு, கனரக மற்றும் ஒளித ்பதாழி ்கள், கடட்ுமான 
உெகரணங்கள் உற்ெத்தித் துமற, லொக்குவரதத்ுத் துமற மற்றும் பிற லசமவகள் 
லொன்ற மற்ற துமறகளின் வளரச்ச்ிக்கு லநரடியாகலவா மமறமுகமாகலவா 
லதமவெ்ெடும் திடட்ங்களுக்கு லதமவயான பொருட்கள் மற்றும் லசமவகளின் 
லதமவ. 

 சந்மத லதமவகமள பூரத்்தி பசய்வது மற்றும் உள்நாடட்ு மற்றும் தனியார ்
துமறகளி ் ஒரு முக்கிய ெங்மகக் பகாண்டுவருத ், இதன் மூ ம் சந்மத லதமவ 
மற்றும் சமூக ந ன்கமள சந்திதத் ். இந்த அமமெ்பி ் தயாரிக்கெ்ெடும் எ ்பிஜி, 

நாட்டின் வருவாமய லசரெ்்ெதற்கு உதவுகிறது. 
 

11. சுற்றுசச்ூழ ் லம ாண்மம திடட்ம் 

EMP பின்வரும் இ க்குகமள பகாண்டுள்ளது: 
 எடுக்கும் அவசர நடவடிக்மககமள, அவற்றின் பசய ்ொடட்ிற்கான 
நமடமுமறகள் ெற்றி விரிவாகக் கூறுங்கள் 

 திட்டத்திற்கு ஒெ்புத ் அளிதத்தும், அமனதத்ு அனுமதிகளும் நிெந்தமனகளும் 
வழங்கெ்ெடட்வுடன், சாதத்ியமான தாக்கங்கமள கண்காணித்து, 

மதிெ்பிடுவதற்கும், கடட்ுெ்ெடுதத்ுவதற்கும் ஒருங்கிமணக்கெ்ெடட் திடட்ம். 
 பிந்மதய கடட்ுமான மற்றும் நடவடிக்மக நடவடிக்மககளின் பதாடரச்ச்ியான 
ஆய்வுக்கு உதவுத ். 

 வனெ்ெகுதி அ ் து கிரீன்பெ ்ட் அபிவிருத்தி திட்டத்மத தயாரிதத் ். 
 மமழநீர ் லசகரிெ்பு திட்டம் மற்றும் ஆற்ற ் ொதுகாெ்பு நடவடிக்மககள் 
தயாரிதத் ். 



M/s. SHV எரிசக்தி தனியார ்நிறுவனம்
 

 சீரத்ிருதத் நடவடிக்மககமள அம ்ெடுத்துவதற்கான விரிவான நடவடிக்மகத ்
திட்டத்மத தயாரிெ்ெதற்கு. 

 திறன் மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்ட மடட்ுெ்ெடுத்த ் நடவடிக்மககள் பவற்றிமய 
அளவிடவும். 

12. சுற்றுசச்ூழ ் லம ாண்மமக்கான நிரவ்ாக மற்றும் பதாழி ்நுடெ் அமமெ்பு: 
 மமழநீர ்லசகரிெ்பு 

 பதாழி ் உட ்ந ம் மற்றும் ொதுகாெ்பு: பதாழி ்சார ் உட ்ந ம் மற்றும் 
ொதுகாெ்பு நடவடிக்மககள் மற்றும் ெராமரிெ்பு கட்டங்களின் லொது கவனம் 
லதமவ. MoEF&CC ெரிந்துமரயின் ெடி, பதாழி ் சுகாதார மற்றும் ொதுகாெ்பு 
நடவடிக்மககளுக்கான ெரந்த கடட்மமெ்பு EIA அறிக்மகயி ் வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

 சுற்றுசச்ூழ ் முகாமமதத்ுவதத்ிற்கான நிறுவன ஏற்ொடுகள் / கட்டமமெ்பு. 
 சுற்றுசச்ூழ ் நிரவ்ாகத்தின் பசய ்திறன் அமு ்ெடுத்துத ் மற்றும் சுற்றுசச்ூழ ் 
தாக்கங்கமளக் குமறெ்ெதற்கான லமற்ொரம்வ, திட்டத்தின் பசய ்ொடட்ு கடட்ம் 
காரணமாக ஏற்ெடக்கூடும், இது பொருதத்மான நிறுவன முமறமம மூ ம் 
அமடயெ்ெட முடியும். சீரத்ிருதத் நடவடிக்மககள் பசய ்ெடுதத்ெ்ெடுவதற்கு 
ெரிந்துமரக்கெ்ெடும் முன்பமாழியெ்ெடட் நிறுவன இயந்திரம் EIA அறிக்மகயி ் 
அளிக்கெ்ெடுகிறது. 
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