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1.0

அறிமுகம்
சுவா எக்ஸ்ப்ளளாசிவ் & அசெஸ்ெரிஸ் பிமரளவட் லிமிசடட் நிறுவனம் ஆனது (சுருக்கமாக SEAPL
என்று அழைக்கப்படுகிறது), வணிக வவடிப்வபொருட்களொன ககஸ்ட் பூஸ்ட்டர்ஸ், வபண்டொ
எரித்ரட்டொல் வடட்ரொ ழைட்கரட் மற்றும் டிட்கடொவனட்டிங்க் ஃப்யூஸ் ஆகியவற்ழற உற்பத்தி
செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது. உத்தேசிக்கப்பட்ட ஆலையின் வெயல்திட்டமொனது ெர்கவ எண். 116(p),
120, 122(p),123(p),124, 126,136(p),137,138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 153, 170, 171, 172(p), 173(p),
220(p), 221(p) திண்டுக்கல் மொவட்டம், பைனி வட்டம், தொதைொயக்கன்பட்டி வடக்கு கிரொமத்தில்
அழமய உள்ளது.
இந்நிறுவனமொனது, தனது முதல் வதொழிற்ெொழைழய 1985-ஆம் ஆண்டு ஓசூர், கிருஷ்ணகிரி
மொவட்டத்தில், வணிக வவடிப்வபொருட்களொன ககஸ்ட் பூஸ்ட்டர்ஸ்,வபண்டொ எரித்ரட்டொல்
வடட்ரொ ழைட்கரட் ,டிட்கடொவனட்டிங்க் ஃப்யூஸ் மற்றும் ஸ்ைரி எக்ஸ்ப்களொசிவ் ஆகியவற்ழற
உற்பத்தி வெய்வதற்கொக வதொடங்கியது. பின்பு தனது இரண்டொவது வதொழிற்ெொழைழய 1999-ஆம்
ஆண்டு மகொரொஷ்டிரொ மொநிைம் வர்தொவில் வதொடங்கியது. இந்நிறுவனம் வணிக
வவடிப்வபொருட்கழள உற்பத்தி வெய்ய ISO 9001 & 14001 ெொன்றிதழைப் வபற்றுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் சமாத்ே மதிப்பீட்டு வெைவு ரூ. 932 ைட்ெம் ஆகும்.
திட்ட வமகப்பாடு:
2006 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 14 இல் சவளியிடப்பட்ட அரொலையின்படி, இத்திட்டமானது
எண் 5(f) மற்றும் வலக ‘A’ இன் கீழ் வருவோல், மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காைநிலை
மாறுபாடு அலமச்ெகத்திடமிருந்து அனுமதி சபற தவண்டியுள்ளது. இதன்படி மத்திய
சுற்றுச்சூழல் ஆலையத்தின் மூைமாக அனுமதி கடிேம் எண் IA-J-11011/170/2021-IA-II(I) தேதி
15.06.2021 ல் சபறப்பட்டுள்ளது. தமலும், இச்சுற்றுச்சூழல் ோக்க மதிப்பீடு அறிக்லக,
அலமச்ெகத்தின் நிபந்ேலன வழிமுலறகலளக் சகாண்டு ேயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

1.2

திட்ெ விபைம்
சுவா எக்ஸ்ப்ளளாசிவ் & அசெஸ்ெரிஸ் பிமரளவட் லிமிசடட் நிறுவனத்தின் உத்தேசிக்கப்பட்ட
திட்டமொனது , ெர்கவ எண். 116(p), 120, 122(p), 123(p), 124, 126,136(p),137,138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 147, 153, 170, 171, 172(p), 173(p), 220(p), 221(p) திண்டுக்கல் மொவட்டம், பைனி வட்டம்,
தொதைொயக்கன்பட்டி வடக்கு கிரொமத்தில் அழமய உள்ளது. உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழையின்
அழமவிடமொனது கதசிய வைடுஞ்ெொழைக்கு (NH-209) -3.06 கி.மீ., கிைக்கு-வடகிைக்கு திழெயிலும்
மற்றும் மாநிை செடுஞ்ொலைக்கு (SH-1153)– 8.05 கி.மீ கிைக்கு திழெயிலும் உள்ளது. கமலும்
ஆழையின் அழமவிடத்தில் இருந்து புஷ்பத்தூர் ரயில் நிழையம் 4.30 கி.மீ வட திழெயில் உள்ளது
மற்றும் ககொயம்புத்தூர் பன்னொட்டு விமொன நிழையம் 72.3 கி.மீ வட கமற்கு திழெயில் உள்ளது.
சுற்றுச்சூழல் அலமப்லபப் பற்றிய விபரங்கள் அட்ெேரை- 1.1 இல் ேரப்பட்டுள்ளது. ஆலை
இருப்பிடத்தின் குறியீட்டு வலரபடம் மற்றும் 10 கி.மீ. ஆய்வுப்பகுதி முலறதய ேரைபெம்-1.1
மற்றும் 1.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. உத்தேசிக்கப்பட்ட ஆலையின் கூகுள் வலரபடம் மற்றும்
திட்ட இருப்பிடத்தின் மழன வழரபடம் முழறகய ேரைபெம்- 1.3 மற்றும் 1.4 இல்
காட்டப்பட்டுள்ளது.
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அட்ெேரை- 1.1
சுற்றுச்சூழல் அரமப்பு விபைங்கள் (10 கி.மீ. ஆய்வுப்பகுதி)
ே. எண்

அளவீடுகள்

1

இருப்பிட விபரம்

2.
3.
4.

ெராெரி கடல் மட்டத்திற்கு தமல்
நிைப்பயன்பாடு
அருகிலுள்ள வாழ்விட பகுதி

5.

அருகிலுள்ள செடுஞ்ொலை

6.
7.

அருகிலுள்ள இரயில் நிலையம்
அருகிலுள்ள விமான நிலையம்

8.

அருகிலுள்ள துலறமுகம்

9.
10.

அருகிலுள்ள ெகர பகுதி
வனப்பகுதிகள்

11.

அருகிலுள்ள நீர்நிலைகள்

12.

குன்றுகள்/ பள்ளத்ோக்குகள்

விம்ொ வேப்ஸ் லிமிடெட், ஐதைாபாத்

விபைங்கள்
எண்
அட்ெவைரக
தீர்க்கவைரக
0
0
A
10 29’08.93”வடக்கு 77 25’01.09”கிைக்கு
0
0
B
10 29’04.00”வடக்கு 77 25’26.83”கிைக்கு
0
0
C
10 28’48.56”வடக்கு 77 25’33.07”கிைக்கு
0
0
D
10 28’24.99”வடக்கு 77 25’23.87”கிைக்கு
0
0
E
10 28’22.26”வடக்கு 77 24’34.07”கிைக்கு
330-335 மீ
வழகப்படுத்தப்படொத நிைப்பயன்பொடு.
தொதைொயக்கன்பட்டி வடக்கு கிரொமம்-0.9 கி.மீ,
கிைக்கு
1. கதசிய வைடுஞ்ெொழை எண் 209 –(3.06 கி.மீ,
கிைக்கு-வடகிைக்கு) (திண்டுக்கல் – வபங்களூர்
ெொழை)
2. மாநிை செடுஞ்ொலை எண் 153–(8.05 கி.மீ,
கிைக்கு) (பைனி-தொரொபுரம்)
புஷ்பத்தூர் இரயில் நிழையம் (4.30 கி.மீ, வடக்கு)
தகாயம்புத்தூர் பன்னாட்டு விமான நிலையம்-–
(72.3 கி.மீ, வட கமற்கு)
வ. உ..சி துழறமுகம், தூத்துக்குடி - (207.1 கி.மீ,
வதற்கு-வதன் கிைக்கு)
கொமரொஜர் துழறமுகம், வென்ழன - (425.5 கி.மீ, வட
கிைக்கு)
பைனி-(10.5 கி.மீ, கிைக்கு)
1. பைனி மழை வடக்கு ெரிவு கிைக்கு வனப்பகுதி
(7.7 கி.மீ, வதற்கு)
2.அமரொவதி வனப்பகுதி –(11.2 கி.மீ, வட கமற்கு)
1. முத்துகுளம் (3.0 கி.மீ, கமற்கு-வதன் கமற்கு)
2. அமரொவதி ஆறு (5.4 கி.மீ, கமற்கு)
3. ெண்முகொ ஆறு (6.9 கி.மீ, கிைக்கு)
4. சிறுைொயக்கன் குளம் (8.6 கி.மீ, கிைக்கு)
5. ழவயொபுரி நீர்த்கதக்கம் (8.75 கி.மீ, கிைக்கு
வதன்கிைக்கு)
6. குதிழரயொறு அழண (10.05 கி.மீ, வதற்கு-வதன்
கமற்கு)
7. பொைொறு அழண (13.08 கி.மீ, வதன்கிைக்கு)
8. அமரொவதி நீர்த்கதக்கம் (16.6 கி.மீ, வதன்கமற்கு)
1. வபரிய ஐவர் மழை (அருகில்., கமற்கு)
2. சின்ன ஐவர் மழை (0.5 கி.மீ, கமற்கு
வடகமற்கு)
3. ெக்கிலிச்சி மழை (5.9 கி.மீ, வதன்கமற்கு)
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ே. எண்
13.
14.
15.
16.
17.

அளவீடுகள்
சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம்
வாய்ந்ே பகுதிகள் (வன விைங்கு
ெரைாையங்கள்)
இராணுவத் ேளவாடங்கள்/
வரைாற்றுச் சின்னங்கள்/
அகழ்வாய்வுத் ேளங்கள்
வரைாற்று முக்கியத்துவம்
வாய்ந்ே பகுதிகள்
ெமூகப் சபாருளாோரக்
காரணிகள்
மருத்துவமழனகள்

18.

வழிப்பொட்டு தளங்கள்

19.

அருகிலுள்ள சோழிற்ொலைகள்

20.
21.

அருகிலுள்ள தீ அழணப்பு
நிழையம்
நிை அதிர்வு வலக

விபைங்கள்
4. பைனி மழை (10.9 கி.மீ,கிைக்கு வதன் கிைக்கு)
இல்லை
ெமைர் குலககள்- (0.5 கி.மீ, கமற்கு வடகமற்கு)
இல்லை
இல்லை
1. ஆரம்ப சுகொதொர நிழையம்- (4.0 கி. மீ, வதற்கு)
2. அரசு மருத்துவமழன-பழனி, (10.6 கி.மீ, கிைக்கு
வதன் கிைக்கு)
3. அரசு மருத்துவமழன- பொைெமுத்திரம், (10.4
கி.மீ, கிைக்கு வதன்கிைக்கு)
1.ஹலீமொ மஸ்ஜித்-1.04 கி.மீ,வடக்கு
2.குைந்ழத கவைப்பர் ககொவில்-1.28 கி.மீ,கமற்கு
3.ஐவர் மழை ஆசிரமம்-1.65 கி.மீ, வடக்கு
4.ஐபிசி ஒய்.ஜி.எம் கதவொையம்-2.65 கி.மீ,கமற்கு
வட கமற்கு
5.பைனி மழை முருகன் ககொவில் - (10.9 கி.மீ,
கிைக்கு வதன்கிைக்கு)
1. குகன் கபப்பர் மில், (2.45 கி.மீ, கமற்கு வட
கமற்கு)
2. ைம்கபொத்ரொ வடக்ஸ்ழடல் (4.0 கி.மீ, வட
கிைக்கு)
3. கொளீஸ்வரி ஆயில் ரீஃப்ழபனரி (4.65
கி.மீ,வடக்கு)
4.கக.எஸ்.இ ழடரி டிவிென் (5.27 கி.மீ, வடக்கு)
5. ஆர்த்தி வடக்ஸ்ழடல் (6.1 கி.மீ, வடக்கு)
6. கைன்டக்ஸ் பிழரகவட் லிமிவடட் (6.5 கி.மீ,
வடக்கு)
தமிழ்ைொடு தீ அழணப்பு நிழையம், பைனி– (10.3
கி.மீ- கிைக்கு வதன் கிைக்கு)
புவி அறிவியல் அழமச்ெகம்,2020-ன் படி ஆழை
அழமவிடம் ஆனது வழக-II -ன் கீழ் உள்ளது.

* கமகை குறிப்பிட்டுள்ள விபரங்கள் அழனத்தும் வொன்வவளி தூரம் மூைம் வபறப்பட்டது.
*ெமணர் குழககள் திட்ட இருப்பிடத்தின் அருகில் இருப்பதொல் வதொல்லியல் துழறயிடம் இருந்து
தழடயின்ழம ெொன்றிதழ் வபறப்பட்டுள்ளது.
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டெயல்திட்ெச் சுருக்கம்

வமரபடம்-1.1
திட்ட இருப்பிடத்தின் குறியீட்டு வமரபடம்
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ேரைபெம்- 1.2
திட்ெ இருப்பிெத்தின் 10 கி.மீ. ஆய்வுப்பகுதி- இந்திய நில அளமவத் துமை

விம்ொ வேப்ஸ் லிமிடெட், ஐதைாபாத்

5
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டெயல்திட்ெச் சுருக்கம்

ேரைபெம்- 1.3
சதாழிற்ொமல இருப்பிெத்தின் கூகுள் ேரைபெம்
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ேரைபெம்- 1.4
சதாழிற்ொமல இருப்பிெத்தின் மமை ேரைபெம்(ளல அவுட்)
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1.2.1 உற்பத்தி விவரங்கள்
உத்கதசிக்கப்பட்ட வெயல்திட்டத்தின் உற்பத்தி விவரங்கள் கீழ்கொணும் அட்டவமை-1.2 இல்
வகொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அட்ெேரை-1.2
உற்பத்தி விவரங்கள்
வ.
எண்
1.
2.
3.

அளவு

சபாருட்கள்
வபண்டொ எரித்ரட்டொல் வடட்ரொ
ழைட்கரட் (PETN)
ககஸ்ட் பூஸ்ட்டர்ஸ் (PETN+TNT)
டிகடொவனட்டிங்க் ஃப்யூஸ் (DF)
சமாத்த உற்பத்தி அளவு

1.2.2

(ென்/மாதம்)
125.0

(ென்/வருடம்)
1500.0

42.0
21.0 ைட்ெம் மீட்டர்/
மொதம்
182.6

504.0
252.0 ைட்ெம்
மீட்டர்/ வருடம்
2191.2

தேலவயான நிைம்
சுவொ எக்ஸ்ப்களொசிவ் & அவெஸ்ெரிஸ் பிழரகவட் லிமிவடட் நிறுவனத்தின் உத்கதசிக்கப்பட்ட
வெயல்திட்டம் 97.22 வஹக்கடர் (240.255 ஏக்கர்) நிைப்பரப்பளவில் கமற்வகொள்ளப்படவுள்ளது.
இந்நிைப்பரப்பில் 42.465 ஏக்கர் ஆனது இந்நிறுவனத்திற்கு வெொந்தமொனது மீதம் உள்ள 197.79 ஏக்கர்
நிைம் குத்தழகக்கு வபறப்பட்டது ஆகும். கமலும் இந்நிைமொனது வழகப்படுத்தப்படொத
நிைப்பயன்பொடு கீழ் உள்ளது. உத்தேசிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் நிைப்பயன்பாடு குறித்ே விபரங்கள்
கீழ்கொணும் அட்ெேரை- 1.3 இல் ேரப்பட்டுள்ளது.
அட்ெேரை -1.3
நிேப்பயன்பாடு குறித்த விபைங்கள்
ே.
எண்
1
2
3
4
5
6

நிேப்பயன்பாடு
ஆலைக் கட்டுமானங்கள்
மூைப்வபொருட்கள் கெமிப்பு
பகுதி
திடக்கழிவுகள் கெமிப்பு
பசுலமப் தபார்லவ
ொலை பகுதி
திறந்ேசவளிப் பகுதி
சமாத்தம்

பைப்பளவு
(டெக்ளடர்)
0.64
0.08

பைப்பளவு
(ஏக்கர்)
1.60

விழுக்காடு(%)

0.20

0.08

0.02
35.48
4.53
56.47
97.22

0.05
87.70
11.17
139.535
240.255

0.02
36.50
4.67
58.08
100

0.65

ஆோரம்: சுவொ எக்ஸ்ப்களொசிவ் & அவெஸ்ெரிஸ் பிழரகவட் லிமிவடட்,பைனி

1.2.3 தேலவயான மூைப்சபாருட்கள்
உற்பத்திக்குத் கதழவயொன மூைப்வபொருட்களின் அளவு, மூைம் மற்றும் கபொக்குவரத்து முழற விவரம்
ஆகியன பின்வரும் அட்ெேரை-1.4 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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அட்ெேரை-1.4
வதரேயான மூேப்டபாருட்கள்
மூேப்
டபாருட்கள்

வதரேயான
அளவு
(ென்/மாதம்)

1.

ழைட்ரிக் அமிைம்

252.0

அலுமினியம்
கடங்க்

2.

வபண்டொ
எரித்ரட்டொல்

57.0

HDPE கபக்ஸ்

3.

அசிட்கடொன்

6.0

4.

கெொடியம்
கொர்கபொகனட்

2.1

எஃப்பொக்சி
பூெப்பட்ட
டிரம்ஸ்
கபக்ஸ்

5.

நிகைொஃபொம்

0.23

HDPE ககன்ஸ்

6.

கொட்டன் யொர்ன்

0.22

பி.ஒ.பி.பி ஃப்லிம்

1.05

8.

பிபி யொர்ன்

5.9

9.

பி.வி.சி
கொம்கபொண்ட்
வபண்டொ
எரித்ரட்டொல்
வடட்ரொ ழைட்கரட்

21.0

கொர்டு கபொர்டு
பொக்ஸ்
கொர்டு கபொர்டு
பொக்ஸ்
கொர்டு கபொர்டு
பொக்ஸ்
HDPE கபக்ஸ்

டிழர ழைட்கரொ
வடொலுவீன்

21.0

ே.
எண்

7.

10.
11.
1.2.4

42.0

ளெமிப்பு முமை

இரண்டு
ழைனர் கூடிய
HDPE கபக்ஸ்
HDPE ழைனர்
உள்ள கொர்டு
கபொர்டு பொக்ஸ்

சபைப்படும்
இடம்

ளபாக்குவரத்து

மகொரொஷ்டிரொ

ைொரிகள்

தமிழ்ைொடு,
உத்திரபிரகதெம்
& மகொரொஷ்டிரொ
கர்ைொடகொ &
தமிழ்ைொடு

ைொரிகள்

தமிழ்ைொடு

ைொரிகள்

மகொரொஷ்டிரொ
&கர்ைொடகொ
தமிழ்ைொடு

ைொரிகள்

கர்ைொடகொ &
தமிழ்ைொடு
தமிழ்ைொடு

ைொரிகள்

தமிழ்ைொடு

ைொரிகள்

வதொழிற்ெொழை
உற்பத்தி

ைொரிகள்

மகொரொஷ்டிரொ

எக்ஸ்ப்களொசிவ்
கவன்

ைொரிகள்

ைொரிகள்

ைொரிகள்

தேலவயான மின்ெக்தி மற்றும் எரிப்சபாருள்
சோழிற்ொலை உற்பத்திக்குத் தேலவயான 350 KVA மின்ொரம் ஆனது ேமிழ்ொடு மின் உற்பத்தி
மற்றும் மின் பகிர்மான கழகத்திலிருந்து சபறப்பட்டு உபதயாகிக்கப்படும்.மின் வவட்டு
கொைங்களில், இரண்டு 250 Kva மற்றும் ஒரு 25 Kva டீெல் செனதரட்டர்கள் சோழிற்ொலை பயன்பொடு
மற்றும் ஒளியூட்ட பயன்படுத்ேப்படும். டீெல் செனதரட்டர் ஒரு மணி தெரம் இயங்குவேற்கு 85
லிட்டர் டீெல் தேலவப்படும். கமலும் 2 x 0.85 TPH பொய்ைர்களின் இயக்கத்திற்கு ைொள் ஒன்றுக்கு ஒரு
டன் ஃபர்னஸ் ஆயில் பயன்படுத்தப்படும்.

1.2.5

தேலவயான ேண்ணீர்
உத்கதசிக்கப்பட்ட வெயல்திட்டத்தின் ஒரு முழற தண்ணீர் கதழவ ைொள் ஒன்றிற்கு 75.60 கி.லி மற்றும்
தினெரி தண்ணீர் கதழவ ைொள் ஒன்றிற்கு 56.5 கி.லி. ஆகும். வதொழிற்ெொழை பயன்பொட்டிற்கு
கதழவயொன நீர் நிைத்தடி நீரில் இருந்து வபறப்படும். கமலும் நிைத்தடி நீர் எடுப்பதற்கொன,
தழடயின்ழம ெொன்றிதழ் ஆனது மொநிை நிைத்தடி மற்றும் நிைபரப்பு நீர் ஆழணயத்திடம்
ெமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 24.1 கி.லி/ைொள் சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரொனது ஆழையின் மறுசுழற்சிக்கு
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பயன்படுத்தபடும். கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிழையத்தில்(STP) சுத்திகரிப்பு வெய்யப்பட்ட 5.0 கி.லி/ைொள்
நீர்த்வதளிப்பொன் தூசிழயக் கட்டுப்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தபடும்.
வெயல்பொட்டு கொைத்தின் கபொது, பசுழமப்கபொர்ழவக்கு கதழவப்படும் நீர் மழைநீர் கெமிப்பு திட்டம்
மூைமொக வபறப்படும். ஆககவ கதழவயொன நீரின் அளவு 11.5 கி.லி/ைொள் மட்டுகம
ஆகும்.பயன்பொட்டிற்கு தேலவப்படும் நீர் குறித்ே விபரங்கள் கீழ்கொணும் அட்ெேரை-1.5 இல்
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அட்ெேரை- 1.5
வதரேயான நீர்
ே.
எண்

உபவயாகம்

1.
2.
3.
4.
5.
6.

வெயல்பொடு
இயந்திரங்களின் குளிர்ச்சி செயல்முலற
தழர சுத்தம் வெய்தல்
ஸ்க்ரப்பர் செயல்முலற
குடிநீர் தேலவ
பசுழமப்கபொர்ழவ
சமாத்தம்

ளதமவயாை தண்ணீர் (கிவோ.லிட்ெர்/நாள்)
ஒருமுமை தண்ணீர்
திைெரி தண்ணீர்
ளதமவ
ளதமவ
15.0
4.1
2.0
0.4
6.9
0.5
0.7
0.5
6.0
6.0
45.0
45.0
75.6
56.5

ஆோரம்: சுவொ எக்ஸ்ப்களொசிவ் & அவெஸ்ெரிஸ் பிழரகவட் லிமிவடட்,பைனி

1.2.6

தேலவயான தவலையாட்கள்
உத்தேசிக்கப்படும் வெயல்திட்டத்திற்கு 120 பணியாளர்கள் தெரடியாக பணியமர்த்ேபடுவர்.
இவற்றில் தமைாளர், நிர்வாக ஊழியர்கள், சூப்பர்லவெர்கள் மற்றும் தவலையாட்கள் அடங்குவர்.
கமலும் 130 பணியாளர்கள் மழறமுகமொக பணியமர்த்ேபடுவர்.

1.3

சுற்றுச்சூழலின் தற்ளபாமதய நிமலக் கண்காணிப்பு
10 கி.மீ ஆய்வுப்பகுதியில்,மார்ச் 1, 2021 முேல் கம 31, 2021 வலரயிைான காைத்தில், சுற்றுச்சூழல்
காரணிகளின் நிலைலயக் கண்டறிய ஆய்வுகள் தமற்சகாள்ளப்பட்டன. ஆய்வு பற்றிய விபரங்கள்
கீதழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1.3.1

வானிலை ஆய்வு
பல்தவறு வானிலை அளவுருக்களின் ேகவல்கள் மார்ச் 1, 2021 முேல் கம 31, 2021 வலரயிைான
ஆய்வுக்காைத்தில் தெகரிக்கப்பட்டன. ஆய்வுப்பகுதியில் சவப்பநிலை 23 oC – 41 oC வலர
பதிவொகியுள்ளது. அகத கைரத்தில் காற்றின் ஈரப்பேமானது 26% - 100% வலர பதிவொகியுள்ளது. தமலும்,
ஆய்வுப்பகுதியில் வீசும் காற்று வதற்கு-வதன்கமற்கு மற்றும் வதன்கமற்கு திழெயொக உள்ளது.

1.3.2

சுற்றுப்புறக் காற்றின் ேரம்
ஆய்வுப்பகுதியில் 10 இடங்களில் காற்று கண்காணிப்பு நிலையங்கள் அலமக்கப்பட்டு காற்றின் ேரம்
ஆராயப்பட்டுள்ளது. தமற்சகாண்ட ஆய்வின் முடிவுகள்
பின்வரும் அட்ெேரை- 1.6 இல்
ேரப்பட்டுள்ளது
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அட்ெேரை-1.6
ஆய்வுப்பகுதியின் சுற்றுப்புறக் காற்று கண்காணிப்பு முடிவுகள்
ே.
எண்

மாசுகள்

1

மிேக்கும் துகள் (PM2.5)

2

மிேக்கும் துகள் (PM10)

3
4
5

ெல்ஃபர்- லட-ஆக்லெடு
(SO2)
லெட்ரென் ஆக்லெடு
(NOX)
கார்பன் தமானாக்லைடு
(CO)

டெறிவு (µg/m3 )
குரறந்தபட்ெம்
அதிகபட்ெம்
13.8
(பொப்பம்பட்டி)
39.2
(கவலுெமுத்திரம்)
5.8
(வொடிப்பட்டி-வடக்கு)
8.6
(வொடிப்பட்டி-வடக்கு)
193.0
(பொப்பம்பட்டி &
கவலுெமுத்திரம்)

26.6
(கொளயம்புதூர்)
58.4
(கொளயம்புதூர்)
11.5
(தொையூத்து)
21.6
(தொையூத்து)
330
(ஆழை
இருப்பிடம்)

NAAQS
வரம்புகள்
(µg/m3)
60
100
80
80
2000

குறிப்பு: ஓகெொன் (O3), வி.ஒ.சி, அகமொனியொ (NH3), கொரீயம் (வைட் )(Pb), ஆர்ெனிக்(As) (ng/m3), நிக்கல் (Ni) (ng/m3), பொதரெம்
(Hg), வபன்சீன் (C6H6 மற்றும் வபன்கெொ (அ) ழபரின் (BaP) (ng/m3) கபொன்றழவ NAAQS வரம்புகளின் கீழ் உள்ளது.

1.3.3

தண்ணீர் தைம்
ஆய்வுப்பகுதியில் 8 இடங்களில் நிைத்ேடி நீர் மாதிரிகள் மற்றும் 6 இடங்களில் தமற்ப்பரப்பு நீர்
மாதிரிகள் தெகரிக்கப்பட்டு ஆய்விற்கு உட்படுத்ேப்பட்டன. ஆய்வு முடிவுகள் பின்வருமாறு:


நிேத்தடி நீரின் தைம்
ஆய்வு முடிவுகளின் இறுதியில் ேண்ணீரின் pH 7.12- 7.58என்ற அளவில் உள்ளது. இந்ே அளவானது
நிர்ையிக்கப்பட்ட அளவான 6.5 - 8.5 என்ற அளவிற்கு உட்பட்தட உள்ளது. ேண்ணீரின் கடினத்ேன்லம
103 - 196 mg/l மற்றும் கலரயும் ேன்லமயுள்ள திடப் சபாருள்களின் அளவானது 220-943 mg/l என்ற
அளவில் உள்ளது. குதளாரினின் அளவு 24.6- 183.2 mg/l ஆகவும் ஃப்தளாலரடின் அளவாக 0.3 mg/l முதல்
0.9 mg/l ஆக அறியப்பட்டுள்ளது லெட்தரட்டின் அளவு 3.9 – 13.5 mg/l ஆக உள்ளது. இது
அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற்கு உட்பட்தட உள்ளது.



வமற்பைப்பு நீரின் தைம்

ஆய்வு முடிவுகளின் இறுதியில் ேண்ணீரின் pH 7.1- 7.63 என்ற அளவில் உள்ளது. இந்ே அளவானது
நிர்ையிக்கப்பட்ட அளவான 6.5 - 8.5 என்ற அளவிற்கு உட்பட்தட உள்ளது. ேண்ணீரின் கடினத்ேன்லம
40 – 205 mg/l மற்றும் கலரயும் ேன்லமயுள்ள திடப் சபாருள்களின் அளவானது 96.5-467.5 mg/l என்ற
அளவில் உள்ளது. குதளாரினின் அளவு 27.6- 74.5 mg/l ஆகவும் ஃப்தளாலரடின் அளவானது 0.2mg/l முதல்
0.5 mg/l என்ற அளவில் அறியப்பட்டுள்ளது .லெட்தரட்டின் அளவு 2.2 – 4.9 mg/l ஆக உள்ளது .உயிரியல்
ஆக்சிஜன் கதழவ <3-4.2 mg/l ஆகவும் கவதியியல் ஆக்சிஜன் கதழவ 10-20 mg/l ஆகவும் உள்ளது. இது
அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற்கு உட்பட்தட உள்ளது.
1.3.4

மண்ணின் ேரம்
ஆய்வுப்பகுதியில் 8 இடங்களில் மண் மொதிரிகள் கெகரிக்கப்பட்டு ஆய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டன.
ஆய்வுப்பகுதியில் களிமண் காைப்படுகிறது. கமலும் ஆய்வுப்பகுதியில் மண்ணின் நிறமொனது
வவளிர் பழுப்பு ஆகும். மண்ணின் PH 7.63-8.06 என்ற அளவில் உள்ளோல், இம்மண் தைொன
கொரத்தன்ழம சகாண்டோக காைப்படுகிறது. சமாத்ே அடர்த்தி 1.32-1.46 gm/cc ஆக உள்ளது.
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1.3.5

சுற்றுப்புற ஒலி அளவுகள்
ஆய்வுப்பகுதியின் ஒலி அளவுகலளக் கண்டறிய 10 இடங்களில் கண்காணிப்பு நிலையங்கள்
அலமக்கப்பட்டன. அேன் முடிவுகள் கீழ்கண்டவாறு:
பகல் தெரத்தில், ஒலி அளவானது 38.5 dB (A) முேல் 57.6 dB (A) என்ற அளவில் உள்ளது. இரவு கைரத்தில்
ஒலி அளவொனது 30.5 dB (A) முேல் 53.8 dB (A) என்ற அளவில் உள்ளது. கமற்படி கண்டறியப்பட்ட ஒலி
அளவொனது அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற்கு உட்பட்தட உள்ளது.

1.3.6

ோவரங்கள் மற்றும் விைங்கினங்கள்
உத்கதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தில் வதொழிற்ெொழை பயன்பொட்டிற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட நீர் ஆனது
முழறயொக கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிழையத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்டு பின்னர் மீண்டும் வதொழிற்ெொழை
பயன்பொட்டிற்கக பயன்படுத்தப்படும். எனகவ சுற்றுச்சூைல் மற்றும் பல்லுயிர் மீது எந்த தொக்கமும்
இல்ழை.

1.3.7

ெமூகப் சபாருளாோர சூழலியல்
2011 ஆம் ஆண்டு தமற்சகாள்ளப்பட்ட மக்கள்சோலக கைக்சகடுப்பின் படி, ஆய்வுப்பகுதியில்
1,36,973 மக்கள் உள்ளனர் . இதில் ஆண்கள் மற்றும் சபண்கள் முலறதய 50% மற்றும் 50% ஆகும்.
சமாத்ே மக்கள்சோலகயில் 31.3% மக்கள் ோழ்த்ேப்பட்ட பிரிலவச் தெர்ந்ேவராக உள்ளனர்.
மக்களிழடகய ெராெரி எழுத்ேறிவு விகிேம் 67% ஆகவுள்ளது. நிரந்தர கவழையொட்கள் மக்கள்
சோலகயில் 43% ஆக உள்ளனர். குறுந்சோழில் வெய்பவர்கள் மற்றும் சோழில் அல்ைாதோர்
முலறதய 5% மற்றும் 52% ஆக உள்ளனர்.

1.4

எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள்
டெயல்பாட்டுக் காேம்

1.4.1

மண்ணின் மீோன ோக்கம்
உத்தேசிக்கப்படும் ஆலை திட்டத்தினொல் மண்ணின் தரத்தில் எந்த வித மொற்றமும் ஏற்படொது. உற்பத்தி
வெயல்முழறயின் கபொது வவளிவரும் திடக்கழிவுகள் மற்றும் வபொருட்கள் கெமிக்கும் பகுதியில் இருந்து
வரும் தூசி கபொன்றழவ மண்ணின் மீது சிறிது தொக்கத்ழத ஏற்படுத்துபழவயொக உள்ளது. இருப்பினும்
சிறந்த கமைொண்ழமத் திட்டத்தின் மூைம் இத்தொக்கமொனது முற்றிலும் நீங்கிவிடும். ஆலை
செயல்பாட்டின் தபாது தமைடுக்கு மண்ணின் மீோன ோக்கம் ஆலை எல்லைக்கு உட்பட்தட இருக்கும்
என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

1.4.2

காற்றின் மீோன ோக்கம்
ஆலையிலிருந்து சவளிப்படும் உமிழ்வுகலளக் சகாண்டு காற்றின் மீோன ோக்கம் ஆராயப்பட்டுள்ளது.
ஆலை திட்ட வெயல்பொட்டின் கபொது மிேக்கும் துகள், ெல்ஃபர்- லட- ஆக்லெடு மற்றும் லெட்ரென்- லடஆக்லெடு ஆகியன முக்கிய காற்று மாசுக்காரணிகளாக சவளிப்படும்.உமிழ்வுகழள கட்டுப்படுத்த மொசு
கட்டுப்பொட்டு எந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படும். சவளிதயறும் உமிழ்வுகளின் அதிகபட்ெ ேலரமட்ட
அளவுகள் பின்வரும் அட்ெேரை- 1.7 இல் ேரப்பட்டுள்ளது
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சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி வட்டம், தாதநாயக்கன்பட்டி வடக்கு
கிராமத்தில் அமமந்துள்ள சுவா எக்ஸ்ப்ளளாசிவ் & அசெஸ்ெரிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுேனத்தின்
உத்வதசிக்கப்பட்ெ செயல்திட்டம்
டெயல்திட்ெச் சுருக்கம்

அட்ெேரை-1.7
டெறிவுகளின் அதிகபட்ெ தரைமட்ெ அளவுகள்
மாசுக்
காைணி
PM10
PM2.5
SO2
NOx

தற்வபாரதய
அளவு
58.4
26.6
11.5
21.6

டெறிவு (µg/m3)
அதிகரிக்கும்
அளவு
0.45
0.13
8.15
5.06

விரளவு
அளவு
58.85
26.73
19.65
26.66

சதாமலவு
மற்றும்
திமெகள்
0.9,வடகிைக்கு

காற்று தை
அளவுகள்
100
60
80
80

காற்றுத்ேர தமைாண்லம
திட்ட வெயல்முழறயின் கபொது வவளிவரும் வொயுக்கழள கட்டுபடுத்த கபொதுமொன உயரம் வகொண்ட
புழகப்கபொக்கி அழமத்து அதன் வழியொக வொயுக்கழள வளிமண்டைத்தில் சவளிசயற்றுவேன் மூைம்
மொசு கட்டுப்படுத்தப்படும். இயந்திரங்களின் இயக்கம் மற்றும் கட்டுமானப் பணிகளின் தபாது ஏற்படும்
தூசு கபொன்றழவ குறுகிய காைமுலடயோகவும் தமலும் ஆலை எல்லைக்கு உட்பட்தட இருக்கும் என
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
1.4.3

நீரின் மீோன ோக்கம்
உத்கதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் ஒரு முழற தண்ணீர் கதழவ ைொவளொன்றிற்கு 75.60 கி.லி மற்றும் தினெரி
தண்ணீர் கதழவ ைொவளொன்றிற்கு 56.5 கி.லி. ஆகும். வதொழிற்ெொழை பயன்பொட்டிற்கு கதழவயொன
நீரொனது நிைத்தடி நீரில் இருந்து வபறப்படும். சிறந்ே மலழநீர் தெகரிப்பு திட்டத்ழத வெயல்
படுத்துவதன் மூைம் நிைத்தடி நீர் ஆனது பொதுகொக்கப்படும்.
ஆலையின் உற்பத்தி செயல்முலறயின் கபொது தண்ணீரொனது முக்கியமொக குளிர்விப்பொன், டி.எம்
பிளொண்ட், கபஃக் வொஷ், குடுழவ சுத்திகரிப்பு, பசுழம கபொர்ழவ மற்றும் குடிநீர் கதழவக்கொக
பயன்படுத்தப்படும். கழிவு நீரொனது குறிப்பொக குளிர்விப்பொன், பொய்ைர், டி.எம் பிளொண்ட் மற்றும்
குடுழவ சுத்திகரிப்பு ஆகிய வெயல்முழறயில் இருந்து வவளிவருகிறது .இச்வெயல்முழறயில் இருந்து
வரும் கழிவு நீர் 7.80 கி.லி/ைொள் ஆகும். பொய்ைரில் இருந்து வவளிவரும் 10.90 கி.லி/ைொள் கழிவுநீரொனது
சுத்திகரிக்கப்பட்டு மீண்டும் வதொழிற்ெொழை வெயல்முழறக்கு பயன்படுத்தப்படும்.
5.4 கிதைா லிட்டர்/ைொள் சுகொதொர கழிவுநீரொனது, கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிழையத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்டு
பின்னர் டஸ்ட் ெப்ரஷன் வெயல்முழறக்கு பயன்படுத்தப்படும். எனகவ உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழையில்
இருந்து எந்த விதமொன கழிவுநீரும் வவளிகயற்றபடமொட்டொது.

1.4.4 திடக் கழிவுகளினொல் ஏற்படும் ோக்கம்
வெயல்முழறயின் கபொது உருவொகும் திடக்கழிவுகளினொல் ஏற்படும் தொக்கம் ஆனது முழறயொன
கமைொண்ழமத்திட்டதின் மூைம் கட்டுபடுத்தப்படும். திடக்கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் அேன்
தமைாண்லம முலறகள் பின்வரும் அட்ெேரை- 1.8 இல் ேரப்பட்டுள்ளது.
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சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி வட்டம், தாதநாயக்கன்பட்டி வடக்கு
கிராமத்தில் அமமந்துள்ள சுவா எக்ஸ்ப்ளளாசிவ் & அசெஸ்ெரிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுேனத்தின்
உத்வதசிக்கப்பட்ெ செயல்திட்டம்
டெயல்திட்ெச் சுருக்கம்

அட்ெேரை- 1.8
திெக் கழிவுகளின் அளவுகள் மற்றும் வமோண்ரம
ே.
திெக் கழிவு
எண்
இேர திடக் கழிவுகள்
கொட்டன் கழிவு,கபப்பர் ககொர்,
1.
கொட்டன் யொர்ன்ஸ், கொர்டுகபொர்ட்
வபட்டி, பி.பி யொர்ன்ஸ்
அபாயகரமான கழிவுகள்
1.

எக்ஸ்ப்களொசிவ் கழிவு

2.

சுத்திகரிப்பு
Sludge)

3.

4.

வமக
எண்

அளவுகள்
(டன்/வருடம்)

--

3.6

--

0.1

35.3

0.55

ஆயில் கழிவு

5.1

0.1

உபகயொகப்படுத்தப்பட்ட கபரல்ஸ்
மற்றும் குடுழவ கழிவுகள்.

33.3

1.2

நிலைய

ெகதி(ETP

வமோண்ரமத்
திட்ெம்
மறுசுைற்சி வெய்ய அனுமதிப் வபற்ற
விநிதயாகஸ்ேருக்கு விற்கப்படும்
கழிவுகள்
திறந்தவவளியில்
எரிக்கப்பட்டு பின்னர் ெொம்பல்
ஆனது திடக்கழிவு சுத்திகரிப்பு
மற்றும்
வவளிகயற்றுதல்
கிடங்கிற்கு அனுப்பப்படும்.
கழிவுகள் சூரிய உைர்விப்பொனில்
சுத்திகரிக்கப்பட்ட
பின்னர்
திறந்தவவளியில்
எரிக்கப்பட்டு
ெொம்பல்
ஆனது
திடக்கழிவு
சுத்திகரிப்பு
மற்றும்
வவளிகயற்றுதல்
கிடங்கிற்கு
அனுப்பப்படும் .
HDPE /
MS
கபரல்களில்
கெகரிக்கப்பட்டு பின்னர்
HDPE
மறுசுைற்சி விநிதயாகஸ்ேர்களிடம்
ஒப்பழடக்கப்படும்.
மறுசுைற்சி வெய்ய அனுமதிப் சபற்ற
விநிதயாகஸ்ேருக்கு விற்கப்படும்.

ஆோரம்: சுவொ எக்ஸ்ப்களொசிவ் & அவெஸ்ெரிஸ் பிழரகவட் லிமிவடட்,பைனி

1.4.5 ஒலி அளவுகளின் மீோன ோக்கம்
ஆழையின் முக்கிய இழரச்ெல் ஏற்படுத்தும் கொரணிகளொக கருதப்படுபழவ மின் ஆக்கி, சகாதிகைன்,
வொகனங்கள் பயன்பொடு, சபாருள் ஏற்றுேல் மற்றும் இறக்கும் பகுதிகள் ஆகும். இந்த இயந்திரங்களுக்கு
அருகக ஏற்படும் ஒலி அளவொனது 65-80 dB(A) என்ற அளவில் இருக்கும். இந்த அளவொனது, மத்திய மொசு
கட்டுப்பொட்டு வொரியம் பரிந்துழரத்த ஒலி அளவுகளுக்குள்கள உள்ளது.
1.4.6 சூழலியல் மீோன ோக்கம்
உத்கதசிக்கப்பட்ட வெயல் திட்டத்தில் கழிவுநீர் எதுவும் வவளிகயற்றப்பட மொட்டொது. எனகவ ஆய்வு
பகுதியில் உள்ள அரியவழக அல்ைது ஆபத்தொன மற்றும் அட்டவழண 1 ல் கொணப்படும்
உயிரினங்களுக்கு எந்தவித பொதிப்பும் இல்ழை. கமலும் வமொத்த நிைப்பரப்பில் 36.5% நிைம் ஆனது
பசுழமப்கபொர்ழவ வளர்ச்சிக்கொக ஒதுக்கபடும் எனகவ சுற்றுசூைல் மற்றும் பல்லுயிரின் மீது எந்த
தொக்கமும் ஏற்படொது.
நிைச் சூழலியல் மீோன ோக்கமானது மிேக்கும் துகள், ெல்ஃபர்- லட- ஆக்லெடு மற்றும் லெட்ரென்
ஆக்லெடு ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகளால் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. உத்கதசிக்கப்பட்ட வெயல்திட்டத்தில்
அலமக்கப்பட்ட புலகதபாக்கியிலிருந்து மிதக்கும் துகள், ெல்ஃபர்- ழட- ஆக்ழெடு மற்றும் ழைட்ரஜன்
ஆக்ழெடு வாயுக்கள் காற்று மாசுக் காரணியாக சவளிப்படும். இேனால் ஏற்படும் ோக்கத்திலன அறிய
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காற்று டிஸ்சபர்ென் மாடலிங் பயன்படுத்ேப்பட்டது. மாடலிங் முடிவுகள் மூைம், மாசுபாட்டின்
அளவு, 2009 ஆம் ஆண்டின் தேசிய காற்று ேரக் கட்டுப்பாட்டு அளவுகளுக்கு மிகாமல் உள்ளது என
அறியப்படுகிறது.
உத்தேசிக்கபட்ட திட்டமானது, பூஜ்ய சவளிதயற்ற (Zero Liquid Discharge) முலறயில் செயல்படுமாறு
உருவாக்கப்படுவோல், நீர் சூழலியலுக்கு எந்ே ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
1.4.7

சபாது சுகாோரம் மீோன ோக்கம்
ஆலை இயக்கத்தின் தபாது சவளிதயறும் கழிவு சபாருட்கள் (புலகப்தபாக்கி உமிழ்வுகள், கழிவுநீர்
மற்றும் திடக்கழிவுகள்) சபாது சுகாோரத்தின் மீது சிறிது ோக்கத்லே ஏற்படுத்துவோக உள்ளது.
எனினும் சிறந்த மொசு கட்டுப்பொட்டு கொரணிகள் பயன்படுத்தபடுவதொல் வதொழிற்ெொழையில் இருந்து
சவளிதயறும்
கழிவுகளால்
ஏற்படும்
ோக்கமானது,
குலறவாகதவ
இருக்கும்
என
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

1.5

சுற்றுச்சூழல் வமோண்ரமத் திட்ெம்
கட்டுமானக் காைம்

1.5.1

நிைச் சுற்றுச்சூழல் தமைாண்லம
உத்தேசிக்கப்படும் திட்டத்தில் தோண்டப்படும் மண், முலறயாக தெமிக்கப்பட்டு ெரிவுகலள
ஸ்திரப்படுத்திட பயன்படுத்ேப்படும். ஆலைக்கட்டுமானத்தின் தபாது எடுக்கப்படும் தமைடுக்கு மண்,
மரம் வளர்க்கப் உபதயாகப்படுத்ேப்படும்.கமலும் , கூடுதைொக பசுழமப் கபொர்ழவயொனது ஆழை
கட்டுமொனப் பணிகள் வதொடங்குவதற்கு முன்பொக அழமக்கப்படும்.

1.5.2

காற்றுத்ேர தமைாண்லம
ஆலைக்கட்டுமானம், ேள அலமப்பு மற்றும் வாகனப் தபாக்குவரத்து ஆகிய ெடவடிக்லககளினால்
மிேக்கும் துகள்கள் மற்றும் லெட்ரென்- லட- ஆக்லெடு ஆகியவற்றின் செறிவுகள் அதிகரித்துக்
காைப்படும். இேலனத் ேடுக்க முன்சமாழியப்படும் ேடுப்பு முலறகள்:




1.5.3

ேண்ணீர் ேர தமைாண்லம




1.5.4

கட்டுமானத் ேளத்தில் ேண்ணீர் சேளித்ேல்;
வாகனகங்கள் மற்றும் கட்டுமான இயந்திரங்கலள முலறயாக பராமரித்ேல்; மற்றும்
அடர்த்தியான பசுலமப் தபார்லவ உருவாக்குேல்;

ஆழைக்கட்டுமொனத்தின் கபொது தள அழமக்கும் பணிகலள வறட்சி கொைத்தில் வெயல்படுத்துதல்.
ஆழையில் உள்ள ெரிவொன பகுதிகளில் கற்கள் பதித்தல் மற்றும் இப்பகுதியில் மண் அரிப்ழபக்
குழறக்க கொன்கிரீட் வடிகொல்கள் அழமத்தல்.
மண் அரிப்ழப தடுப்பதற்கொக ஆழை வளொகத்தில் கவகமொக வளரும் தன்ழமக் வகொண்ட மரங்கலள
ைடுதல்.

ஒலி மாசு தமைாண்லம
செயல்முலற மற்றும் கட்டுமான இயந்திரங்களின் பயன்பாடு மற்றும் வாகனப் தபாக்குவரத்தினால் ஒலி
மாசு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இேலனத் ேடுக்க கீழ்கொணும் ெடவடிக்லககள் தமற்சகாள்ளப்படும்.
 ஒலி ஏற்படுத்திடும் பம்பு மற்றும் கம்ப்ரெருக்கு ஒலி ேடுப்பு அலமப்புகலள ஏற்படுத்துேல்;
 வாகனங்கள் மற்றும் கட்டுமான இயந்திரங்கலள முலறயாக பராமரித்ேல்;
 ஒலி மாலெ ேடுக்க ஆலை எல்லைலயச் சுற்றி மரம் ெடுேல்; மற்றும்
 பணியாளர்களுக்கு காது பாதுகாப்பு ொேனங்கலள வழங்குேல்.
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1.5.5 சூழலியல் தமைாண்லம
ஆலை அலமத்திடத் தேலவயான நிைமானது திட்ட ஆேரவாளர் வெம் இருப்போல், மரங்கலள சவட்ட
தவண்டிய அவசியம் ஏற்படாது. ஆகதவ, சூழலியல் மீது எவ்விே பாதிப்பும் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை.
தமலும், பசுலமப் தபார்லவ உருவாக்கத்தின் மூைம் சூழலியல் மீது தெர்மலற விலளவுகதள ஏற்படும்.
செயல்பாட்டுக் காைம்
வெயல்பொட்டுக் கொைத்தின் கபொது வரும் பைதரப்பட்ட சுற்று சூைல் தொக்கமொனது சிறந்த கமைொண்ழமத்
திட்டத்தின் மூைம் தடுக்கப்படுகிறது. கமலும் உத்கதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் சுற்றுச்சூழல்
தமைாண்லமத் திட்டமொனது சுற்று சுைல் தொக்கத்ழத குலறக்கும் விதமொக உள்ளது
1.5.6

காற்று மாசு தமைாண்லம
வவடிப்வபொருட்கள் உற்பத்தி ஆலையிலிருந்து சவளிதயறும் உமிழ்வுகள், மிேக்கும் துகள்கள், ெல்ஃபர்லட- ஆக்லெடு மற்றும் லெட்ரென் ஆக்லெடுகளின் அளவுகள் அதிகரிக்கக் காரைமாகும். இவற்லறத்
ேடுக்க பின்பற்றப்படும் வழிமுலறகள்:



உற்பத்திப்சபாருள் தெமிப்பு கிடங்கு முக்கிய மொசுபொடு ஏற்படுத்தும் பகுதியொகும்.
சிறந்த முழறயில் ஆழை சுகொதொர பரொமரிப்பு மூைம் தப்பிகயொடும் உமிழ்வுகழள கட்டுப்படுத்த
இயலும். ெொழை மற்றும் தளங்கழள சிறந்த முழறயில் பரொமரிபதன் மூைம் தப்பிகயொடும்
உமிழ்வுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும்.
 ைொரிகள் மற்றும் வொகனங்கழள சிறந்த முழறயில் பரொமரித்து வொகன கொற்று மொசுபொடு
கட்டுப்படுத்தப்படும்.
1.5.7

நீர் மாசு தமைாண்லம
ேண்ணீர் தெமிப்பு மற்றும் நீர் மீோன ோக்கத்லேக் குலறக்க எடுக்கப்படும் ெடவடிக்லககள்
பின்வருமாறு:



கழிவுநீர் மறுசுழற்சி / மறு உபதயாகம் செய்வேற்கு முன் முலறயாக சுத்திகரிக்கப்படும்;
கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு வெய்யப்பட்டு பசுழம கபொர்ழவ மற்றும் ஆழை வெயல்முழறக்கு
பயன்படுத்தப்படும்
 கழிவுகள் கெமிப்பு பகுதியில் உட்பூச்சுகள் பூெப்பட்டு நிைத்தடி நீர் மொசுபொடு தவிர்க்கப்படும்.
 வழிந்தோடி வரும் மலழநீர், மலழநீர் தெகரிப்பு அலமப்பில் தெமிக்கப்பட்டு
உபதயாகப்படுத்ேப்படும்.
 தபாதுமான மலழநீர் தெமிப்பு கட்டலமப்புகள் உருவாக்கப்படும்.
1.5.8

ஒலி மாசு தமைாண்லம
ஆலை செயல்பாட்டின் தபாது, குளிரூட்டி, வகொதிகைன், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிழையம், மின் ஆக்கி,
வபொருள் ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்கும் பகுதிகள் ஆகியழவ அதிக ஒலி மாசு ஏற்படுத்தும் பகுதிகளொகும்.
அதிக இலரச்ெலைக் குலறக்க உத்தேசிக்கப்படும் வழிமுலறகள்:


அதிக ஒலி ஏற்படும் பகுதிகளில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு இயர் ப்ளக், இயர் மஃப்
தபான்ற பாதுகாப்புக் கருவிகலள வழங்குேல்.
 அதிக இலரச்ெல் ஏற்படுத்தும் பகுதிகளில் ஒலி ேடுப்பு அலமப்புகலள அலமத்ேல்;
 அடர்த்தியான பசுலமப் தபார்லவ உருவாக்குேல்;
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கிராமத்தில் அமமந்துள்ள சுவா எக்ஸ்ப்ளளாசிவ் & அசெஸ்ெரிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுேனத்தின்
உத்வதசிக்கப்பட்ெ செயல்திட்டம்
டெயல்திட்ெச் சுருக்கம்

1.5.9 திடக் கழிவு தமைாண்லம
திடக்கழிவுகளொல் ஏற்படும் ோக்கத்லேக் குலறக்க எடுக்கப்படும் ெடவடிக்லககள் பின்வருமாறு:
 உத்கதசிக்கப்பட்ட வெயல் திட்டத்தில் 3.6 டன்/வருடம் என்ற அளவில் வவளிகயறும் கொட்டன்
கழிவு,கபப்பர் ககொர், கொட்டன் யொர்ன்ஸ், கொர்டுகபொர்ட் வபட்டி மற்றும் பி.பி யொர்ன்ஸ்
கழிவுகளொனது மறுசுைற்சி வெய்ய அனுமதிப் வபற்ற விநிதயாகஸ்ேருக்கு விற்கப்படுகிறது
 0.1 டன்/வருடம் என்ற அளவில் வவளிகயறும் எஃக்ஸ்கபொசிவ் கழிவு எரிக்கப்பட்டு பின்னர்
ெொம்பல் ஆனது
திடக்கழிவு
சுத்திகரிப்பு மற்றும் வவளிகயற்றுதல் கிடங்கிற்கு
அனுப்பப்படுகிறது.
 0.55 டன்/வருடம் என்ற அளவில் வவளிகயறும் சுத்திகரிப்பு நிலைய ெகதியொனது (ETP Sludge) சூரிய
உைர்விப்பொனில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட பின்னர் திறந்தவவளி குழியில் எரிக்கப்பட்டு ெொம்பல் ஆனது
திடக்கழிவு சுத்திகரிப்பு மற்றும் வவளிகயற்றுதல் கிடங்கிற்கு அனுப்பப்படும்.
 ஆயில் கழிவு 0.1 டன்/வருடம், ஹச்.டி.பி.இ/எம்.எஸ் கபரல்களில் கெகரிக்கப்பட்டு பின்னர்
எஸ்.பி.சி.பி மறுசுைற்சி விநிதயாகஸ்ேர்களிடம் ஒப்பழடக்கப்படும்.
 உபகயொகப்படுத்தப்பட்ட கபரல்ஸ் மற்றும் குடுழவ கழிவுகள் 1.2 டன்/வருடம், மறுசுைற்சி வெய்ய
அனுமதிப் சபற்ற விநிதயாகஸ்ேருக்கு விற்கப்படுகிறது
1.5.10 சுற்றுசூைல் கமைொண்ழம
மயில்கள் மற்றும் உடும்பு கபொன்ற அட்டவழண 1 -ழய கெர்ந்த உயிரினங்கள் ஆய்வு பகுதியின் ழமயம்
மற்றும் இழடபகுதியிலும் கொணப்படுகின்றன. முக்கியப் பகுதியில் உடும்பு கொணப்படவில்ழை ஆனொல்
அருகில் உள்ள மழையில் ஒரு முழற மட்டும் கொணப்பட்டது. இந்த உயிரினங்கள் ஆய்வின் ழமயம்
மற்றும் இழடப்பகுதியிலும் கணப்படுவதொல் திட்ட ஆதரவொளர் மற்றும் மொநிை வன மற்றும்
வனவிைங்குத் துழற ஆகிய இரண்டும் அவற்றின் பொதுகொப்பிற்கு சபாறுப்பாகும். இதன்படி
வனவிைங்கு
பொதுகொப்புத்
திட்டமொனது
சுமொர்
ரூ.2.5ைட்ெம்
மதிப்பீடு
அளவில்
ேயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.தமற்படி மொதிரி பதுகொப்பு திட்டமொனது மொநிை வன மற்றும் வனவிைங்குத்
துழறயிடம் ஒப்புதல்கொக வைங்கப்பட்டுள்ளது.
1.6 ளபாக்குவரத்து ஆய்வு
உத்தேசிக்கப்படும் நிறுவனமொனது திண்டுக்கல்-வபங்களூர் கதசிய வைடுஞ்ெொழைக்கு அருகக சுமொர் 3.08
கி.மீ வதொழைவில் அலமந்துள்ளது. சபாதுவாக வாகனங்களானது இருெக்கர வாகனங்கள், ஆட்தடா,
கார், தபருந்து மற்றும் கனரக வாகனங்கள் என வலகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன. தமற்படி வாகனங்களானது
சோழிற்ொலைக்குத் தேலவயான மூைப்சபாருள்கலள இறக்குமதி செய்யவும், உற்பத்தி செய்யப்பட்ட
சபாருட்கலள ஏற்றுமதி செய்யவும் பயன்படுத்ேப்படுகின்றன. ேற்தபாது உள்ள திண்டுக்கல்வபங்களூர் ொலை தபாக்குவரத்து அளவு 421 PCU ஆக உள்ளது. உத்கதசிக்கப்பட்ட பின் கபொக்குவரத்து
567 PCU (421+146=567 PCU) ஆகும்.
அட்டவமை-1.9
ளபாக்குவரத்து ஆய்வு
ொமல

V

C*

V/C விகிதம்

லாஸ்

உத்ளதசிக்கப்பட்ட திட்டத்திற்கு முன்பு
திண்டுக்கல்- வபங்களூர்
ெொழை

421

1500

0.28

B

உத்ளதசிக்கப்பட்ட திட்டத்திற்கு பின்பு

567
1500
0.37
B
(421+146)
சோழிற்ொலைக்குத் தேலவயான மூைப்சபாருள்கலள இறக்குமதி செய்யவும், உற்பத்தி செய்யப்பட்ட
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சபாருட்கலள ஏற்றுமதி செய்யவும் கனரகவாகனங்கள் தேலவ அத்தியாவெமொகிறது. ஆலகயால்
முன்சமாழியப்பட்ட செயல் திட்டம் கனரக வாகனங்களின் எண்ணிக்லகயில் ஒரு சிறிய மாற்றத்லே
ஏற்ப்படுத்துவோக இருக்கும் மற்றும் இவற்றால் ஏற்படும் விலளவு குலறவாக காைப்படும்.
வாகனங்களில் உள்ள இயந்திரங்களில் எரிசபாருள் எரிந்து ெல்ஃபர் ழட ஆக்லைடு, லெட்ரஸ்
ஆகலைடு மற்றும் துகள் உமிழ்வுகலள சவளிதயற்றுகின்றன. இவ்வாறு சவளிதயறும் மாசுக்கள்,
சிறந்ே தமைாண்லம திட்டத்தின் மூைம் கட்டுப்படுத்ேப்படும்.




1.7

தபாக்குவரத்திற்க்கு உபதயாகிக்கப்படும் வாகனங்களின் இயந்திரங்கழள மாற்றியலமப்பேன்
மூைம் சவளிதயறும் மாசுக்களின் அளவு குலறக்கப்படும்.
குலறந்ே ெல்ஃபர் மற்றும் அதிதவக திறன் சகாண்ட டீெல் பயன்படுத்ேப்படும்.
குறிப்பிட்ட காை இலடசவளியில் வாகனங்களின் மாசு பரிதொேலன செய்து பராமரிப்பு
தமற்க்சகாள்ளப்படும்.

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு த் திட்ெம்
உத்தேசிக்கப்பட்ட வெயல்திட்டத்தில் நிறுவப்படும் மாசுத் ேடுப்பு கருவிகள் மற்றும்
வழிமுலறகளின் செயல்பாட்டிலனக் கண்காணிக்க சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்
அவசியமாகிறது. சுற்றுச்சூழல் காரணிகளின் மாதிரிகள் தெகரிப்பு மற்றும் ஆய்வுகள், மத்திய மற்றும்
மாநிை மாசு கட்டுப்பாடு வாரியங்களின் பரிந்துலரகளின் படி தமற்சகாள்ளப்படும். காற்று, ஒலி,
தமற்பரப்பு மற்றும் நிைத்ேடி நீர் மாதிரிகள் மற்றும் அலவ தெகரிக்கப்படும் இடங்கள் மாசு
கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் பரிந்துலரகளின் படி ெலடசபறும்.

1.7.1 சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு ஒதுக்கப்படும் சோலக
திட்டத்தின் சமாத்ே மதிப்பீடு ரூ. 9.32 ககொடி ஆகும். இதில் ரூ. 1.15 ககொடி, மாசுக் கட்டுப்பாடு,
பசுலமப் தபார்லவ , மலழநீர் தெகரிப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு அலமப்புகள்
ஏற்படுத்திட பயன்படுத்ேப்படும். தமலும் விபரங்கள்
பின்வரும் அட்ெேரை-1.10 இல்
ேரப்பட்டுள்ளது.
அட்ெேரை-1.10
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு ஒதுக்கப்படும் சதாமக
வ.
எண்
1
2
3
4

விபரம்
கொற்று மொசுத் தடுப்பு அழமப்புகள்
தண்ணீர் மொசுத் தடுப்பு அழமப்புகள்
சுற்றுச்சூைல் கண்கொணிப்பு
பசுழமப்
கபொர்ழவ,
மழைநீர்
கெகரிப்பு மற்றும் இதர அழமப்புகள்
சமாத்தம்

மூலதை செலவு
(ரூ. லட்ெங்களில்)
30.0
35.0
10.0
40.0

சதாடர் செலவு
(ரூ. லட்ெங்களில்)
2.5
4.0
5.0
6.0

115.0

17.5

1.7.2 பசுலமப் தபார்லவ உருவாக்கம்
ஆலைப்பகுதியில் 35.48 செக்தடர் பரப்பளவில் (36.5%) பசுலமப் தபார்லவ அலமப்பு
ஏற்படுத்ேப்படும்.மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் பரிந்துலரயான ஆலைப் பரப்பில் 33%
பசுலமப் தபார்லவ பகுதி உறுதி செய்யப்படும். கமலும் சிறந்ே முலறயில் பசுலமப் தபார்லவ
பரொமரிக்கப்படும்.
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1.8

வபரிெர் வமோண்ரமத் திட்ெம்
உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழை இருப்பிடம் மற்றும் அதழனச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஏற்படும் அவெர
நிழைகளின் அபொயகரமொன விழளவுகழள ெமொளிக்க கபரிடர் கமைொண்ழமத் திட்டம்
உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டதின் முக்கிய குறிக்ககொளொனது, உத்கதசிக்கப்பட்ட திட்டம் மற்றும்
வவளிப்புற கெழவகழளக் வகொண்டு, கீழ்கண்டவற்ழற அழடவது:
 விபத்தில் சிக்கியவர்களின் மீட்பு மற்றும் அவர்களுக்கு மருத்துவ உதவிகழள வைங்குதல்;
 பொதிக்கப்படொதவர்கழளப் பொதுகொத்தல்;
 சுற்றுச்சூைல் மற்றும் பிற வெொத்துகளுக்குச் கெதம் ஏற்படுவழதக் குழறத்தல்;
 விபத்திழன ஆரம்பத்திகைகய தடுத்து அதழன கட்டுப்பொட்டுக்குள் வகொண்டு வருதல்;
 இறந்தவர்கழள அழடயொளப்படுத்துதல்;
 இறந்தவர்களின் உறவினர்களுக்கு கதழவயொன உதவிகழள வைங்குதல்;
 ஊடகங்களுக்கு முழறயொன தகவல்கழள வைங்குதல்;
 பொதிக்கப்பட்ட இடத்திழன முழறயொக மறுசீரழமத்தல்;
 விபத்து ஏற்பட கொரணமொனவற்ழற ஆரொய, கவண்டிய வெதிகள் மற்றும் உபகரணங்கழள
வைங்க ைடவடிக்ழக கமற்வகொள்ளுதல்;

1.8.1 வதொழில்ெொர் பொதுகொப்பு மற்றும் சுகொதொர வழிமுழறகள்
பல்கவறு வெயல்பொடுகழளக் வகொண்ட வபரிய திட்டங்களில், பணியொளர்கள், மூைப் வபொருட்கள்
மற்றும் உபகரணங்கள் ஆகியன அடிப்பழட உள்ளீடுகளொகும். திட்ட ைன்ழமககளொடு,
வதொழில்மயமொக்கைொல், வதொழில்ெொர் சுகொதொரம் மற்றும் பொதுகொப்பில், சிை பிரச்ெழனகள்
உருவொகிட வொய்ப்புள்ளது. இதழனத் தடுக்க கமற்வகொள்ளப்படும் ைடவடிக்ழககள் பின்வருமொறு:




பணியொளர்களுக்குக் குறிப்பிட்ட இழடவவளியில் விழிப்புணர்வு பயிற்சிகழள வைங்குதல்
பொதுகொப்பு மற்றும் தடுப்புக் கருவிகழள வைங்குதல்
ஆலை இருப்பிடத்தில் ஆபத்துக் கொைத்திழன ெமொளித்திட மருத்துவமழனழய
நிர்மொணித்தல்.
 சோழிைாளர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாோர வழிமுலறக்காக வருடம்தோரும் ரூ.3.2
ைட்ெம் ஒதுக்கப்படும்.
1.9

கூட்டாண்மம ெமூகப் சபாறுப்புக் சகாள்மக
சுவொ எக்ஸ்ப்களொசிவ் & அவெஸ்ெரிஸ் பிழரகவட் லிமிவடட் நிறுவனம் ஆனது சுற்றியுள்ள மக்களின்
ெமூக, வபொருளொதொர மற்றும் ஆகரொக்கியத்தின் கமம்பொட்டிற்கொக கூட்டொண்ழம ெமூகப் வபொறுப்புக்
வகொள்ழகயின் அடிப்பழடயில் 20 ைட்ெம் ரூபொயில் பல்கவறு வெயல்கழள கமற்வகொள்ள
திட்டமிட்டுள்ளது. கமலும் இப்பகுதிகளின் முன்கனற்ற வளர்ச்சிக்கு பை திட்டங்கழள
முன்வமொழிகிறது, அவற்றில், அருகிலுள்ள பள்ளிகளுக்கு பொதுகொப்பொன குடிநீர் வைங்குதல், அரசு
பள்ளிகளில் உட்கட்டழமப்பு வெதிகழள கமம்படுத்துதல் மற்றும் அருகில் உள்ள கிரொமங்களில்
குடிநீர் குைொய்கழள மறுசீரழமப்பு வெய்தல் ஆகியழவ அடங்கும். கூட்டொண்ழம ெமூகப் வபொறுப்புக்
வகொள்ழக விவரங்கள் பின்வரும் அட்டவமை-1.11 இல் வகொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
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சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு- திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி வட்டம், தாதநாயக்கன்பட்டி வடக்கு
கிராமத்தில் அமமந்துள்ள சுவா எக்ஸ்ப்ளளாசிவ் & அசெஸ்ெரிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுேனத்தின்
உத்வதசிக்கப்பட்ெ செயல்திட்டம்
டெயல்திட்ெச் சுருக்கம்

அட்டவமை-1.11
கூட்டாண்மம ெமூகப் சபாறுப்புக் சகாள்மக
வ.
எண்
1

வமக
செயல்பாடு

முதலீடு (ரூ.
ேட்ெங்களில்)

அருகிலுள்ள
பள்ளிகள்
மற்றும்
கிராமங்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர்
4.5
வழங்குேல்
2 கட்டழமப்பு ொலைகலள தமம்படுத்துேல்
5.0
அருகில் உள்ள கிரொமங்களில் சூரிய மின்
4.5
விளக்குகழள அழமத்தல்
3 சுகொதொரம்
அருகில் உள்ள கிராமங்களில் சுகொதொர
5.0
முகொம்கள் கமற்வகொள்தல்
4 பசுழமப்கபொ அருகில்
உள்ள
கிராமங்களில்
1.0
ர்ழவ
மரக்கன்றுகழள ைடுதல்.
சமாத்தம்
20.0
ஆோரம்: சுவொ எக்ஸ்ப்களொசிவ் & அவெஸ்ெரிஸ் பிழரகவட் லிமிவடட் , பைனி
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1.10 திட்ெத்தின் நன்ரமகள்
சுகொதொரம் கமம்பொடு, கல்வி வெதிகள் மற்றும் சுத்தமொன குடிநீர் வைங்குதல் கபொன்ற அடிப்பழட
வெதிகழள அருகில் உள்ள கிரொமங்களில் கமம்படுத்துவதன் மூைமொக ெமூக கதழவகழள பூர்த்தி
வெய்தல்.
உத்கதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் ென்லமகள் பின்வருமொறு.





1.11

உத்தேசிக்கப்படும் ஆலையின் கட்டுமானம் மற்றும் செயைாக்கம் தமற்சகாள்ளும் தபாது
கணிெமான ஆட்களுக்கு ேற்காலிக தவலைவாய்ப்பு கிலடக்கப்சபறும்.
உத்தேசிக்கப்படும் வெயல்திட்டத்திற்கு 120 பணியாளர்கள் தெரடியாகவும் மற்றும் 130
பணியாளர்கள் மழறமுகமொக பணியமர்த்ேபடுவர்.
வரி மற்றும் நீர் வெஸ் கபொன்ற கட்டணத்தின் மூைமொக மொநிைத்திற்கு வருவொய் கிழடக்க
வெய்தல்.
அருகில் உள்ள கிரொமங்களுக்கு சுத்தமொன குடிநீர் வைங்குதல்.
வணிக வவடிப்வபொருட்களின் தட்டுபொட்ழட குலறத்தல் மற்றும் கதழவழய பூர்த்தி வெய்தல்.

முடிவுரை
உத்தேசிக்கப்பட்ட சுவொ எக்ஸ்ப்களொசிவ் & அவெஸ்ெரிஸ் உற்பத்தி திட்டமொனது அருகில் உள்ள
பகுதியில் சுற்றுச்சூழலின் தமல் குறிப்பிடத்ேகுந்ே ோக்கத்திலன ஏற்படுத்துவோக உள்ளது.
இருப்பினும் சிறப்பொன மற்றும் ெரியொன மொசுக்கட்டுபொடு தடுப்பு முழறகளின் மூைம்
உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ள வெயல்திட்டமொனது அங்கு வசிக்கும் ெமூகத்தினற்கு பயனளிப்பதொக
உள்ளது.கமலும் இத்திட்டமொனது வணிக வவடிப்வபொருட்களின் கதழவழய பூர்த்தி வெய்வதொகவும்
மற்றும் இந்ைொட்டின் வபொருளொதொர வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டதொகவும் அழமயும்.
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