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xg; G iffs;
jpUney;Ntypapy; cs;s njhFg;G Rz;zhk;G Miyfspd; “Mw;wy; jpwd; Nkk;gLj;Jk; jpl;lj;ij
mgptpUj;jp nra;a” Nghjp cjtpfis nra;jikf;F cyf tq;fpf;F DESL cz;ikahd ed;wpia
njhptpj;Jf; nfhs;fpwJ.
jpUney;Ntypapy; cs;s Rz;zhk;G Miy njhFjpfSf;F Nkk;ghl;L tsHr;rpf;fhf KOkdJld;
xj;Jiog;G toq;fpajw;F DESLd; Nky; ek;gpf;if itj;jjw;Fk; SIDBIf;F DESL cz;ikahd
ed;wp njhptpj;Jf; nfhs;fpwJ.
,e;j njhFg;G Ma;Tf;F KOkdJld; cjtp kw;Wk; xj;Jiog;G ey;fpa jpUney;Ntyp khtl;l
Rz;zhk;G cw;gj;jpahsH ey rq;fj;jpw;F mjd; epHthfpfSf;Fk; DESL cz;ikahd ed;wpia
njhptpj;Jf; nfhs;fpwJ.
NkYk; mjd; jiytH jpU.y.khhpag;gd; mtHfSf;F jdpg;gl;l
ed;wpia njhptpj;Jf; nfhs;fpwJ.
,e;j Ma;twpf;if rk;ge;jkhf fye;Jiuahly; kw;Wk; jfty;fis ey;fpa me;j njhFjpf;F
cl;gl;l khepy muR mjpfhhpfSf;Fk;, ,jpy; NeubahfNth my;yJ kiwKfkhfNth gq;Nfw;G
FOtpw;Fk;, njhFjp xUq;fpizg;G FO cWg;gpdHfSf;Fk; kw;Wk; njhopy; El;g DESL
jd;Dila kjpg;Gkpf;f ed;wpia gjpT nra;a tpUk;GfpwJ.

DESL

Page | 6

ஒரு சா ன்றிதழ் ஒrஜின ாலிட்டி

இந்த அறிக்ைக DESLன் அசலான ேவைல என்று சான்றளிக்க பட்டது.

ஆய்வு கூட்டாக புது தில்லியில்

உள்ள DESL குழு மற்றும் திருெநல்ேவலி இல் களத்தில் நடத்தப்பட்டது. அணிகள் ஆய்வகங்கள் ேசாதைன
ைமக்ேரா சிறிய மூடப்பட்ட பல ெதாழில் நடுநிைல முதlட்டாள:கள், மற்றும் நடுத்தர நிறுவன (MSME)
ெதாழில்

முைனேவா:,

அைமப்புகள்,
நிபுண:கள்,

உள்ளூ:
இருந்து

மூத்த

ஆைல

ேசைவ

விrவான

ெபாறியாள:கள்,

வழங்குந:கள்,
விவாதங்கள்

ெதாழில்

சப்ைளய:கள்,

மற்றும்

சங்கங்களும்,

கட்டைமப்பாள:,

ேசகrக்கப்பட்ட

தரவு

நிறுவனங்கள், வங்கிகள் / fis, மற்றும் உள்ளூ: ஆற்றல் விநிேயாகம் நிறுவனங்கள்.
ெகாத்து

கிைடக்கும்

இரண்டாம்

இலக்கிய

திறனாய்வு.

ெகாத்து

முக்கிய

உள்ளூ:

உற்பத்தியாள:கள்,

நைடெபற்றது

,

கல்வி

இந்த கூடுதலாக, குழு

சுயவிவரத்ைத

முதல்

ைக

இைடச்ெசயல்கள் / தரவு மற்றும் ெகாத்து இரண்டாம் இலக்கியம் இருவரும் ஒரு முடிவுக்கு தயாrப்பு
ஆகும். அதற்கான குறிப்புகள் தரவு மற்றும் தகவல் இரண்டாம் ஆதாரங்கைள பயன்படுத்தி வருகின்றன:
இடங்களில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
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jpUney;Ntyp Rz;zhk;G Miyfspd; njhFg;gwpf;if
nray; j pl; l mwpf; i f
cyf tq;fpapd; cjtpAld; cyfshtpa Rw;W#oy; trjpf;fhf rpWnjhopy; tsHr;rp tq;fpAk;
vhprf;jp Nrkpg;G gzpafKk; ,ize;J nray;gLj;jpa ,e;j Ma;tpy; Nehf;fk;. rpW, FW eLj;ju
njhopy;fspd; vhprf;jp Mw;wy; jpwid Nkk;gLj;jy; jpl;lk; Ie;J njhFjpfspy; eilngw;W
nfhz;bUf;fpwJ.
Ankleshwar Gujarat, Faridabad (Haryana), Kolhapur (Maharashtra), Pune
(Maharshtra) kw;Wk; jpUney;Ntyp (Tamil Nadu).
nltyg;nkz;il vd;itNuh rHtP]]; ypkpnll; (Kd;dhs; lhy;fpah vdH[p rHtP]; epWtdk;)
ghpjhjghj; kw;Wk; jpUney;Ntyp Mfpa ,uz;L njhFg;Gfspd; jpl;l tsHr;rpf;F MjuT
toq;fpaJ.
mjDila Kf;fpa rhuhk;rk; ,e;j njhFg;gpw;F Njitahd vhprf;jp rpf;fd
eltbf;iff;F Njitahd KjyPLfis cUthf;FtJ. DESLd; gzp vd;dntd;why; Fiwe;jJ
20 myFfspy; Ma;T Nkw;nfhs;tJ, tphpthd Mw;wy; jzpf;if kw;Wk; Mw;wy; nryT Fiwg;G
jpl;lj;ij nray;gLj;JtjhFk;.
,e;j mwpf;ifahdJ Vw;fdNt ele;j Ma;T kw;Wk; Kf;fpa gq;FjhuHfSld; fye;Jiuahly;
%yk; ngwg;gl;l jfty;fis rhHe;J jahhpf;fg;gl;lJ.

njhFg; G tptuf; F wpg; G
njd; jkpo;ehl;by; mike;Js;s jpUney;Ntyp khtl;lj;jpy; ed;F fdpktsk; nfhz;ljhf
mike;Js;sJ. ,q;F khepy muR kjpg;gl
P b
; d; gb 65f;F mjpfkhd FW kw;Wk; rpW njhopy;
Rz;zhk;G cw;gj;jp Miy ,e;j njhFg;gpy; cs;sJ. mjd; %yk; 9 Nfhb &gha; tUkhdk;
njhopy; eilngWfpwJ.
NkYk; 450 NgUf;F Ntiy tha;gi
; g cUthf;FfpwJ.
,e;j
njhFg;gpy; DESL 20 myFfspd; Ma;it Nkw;nfhz;lJ. ,jd; nkhj;j epWT jpwd; 494 TPD
mjd; nkhj;j nray;jpwd; 249TPD DESL epWtdj;jpw;F fle;j 32 Mz;Lfs; 2 khjk; mDgtk;
tha;ej
; J. jkpo;ehL khR fl;Lg;ghl;L thhpaj;Jld; fye;Jiuahly; %yk; mwptJ vd;dntd;why;
“xg;Gjy; epWTk;” Nfhhpf;if njhlHe;J ngwg;gl Ntz;Lk;.
,e;j Rz;zhk;G njhFg;ghdJ,
njhopw;rhiy Rz;zhk;G mjpfkhf Njitg;gLk; ,lq;fspy; mike;Js;sJ.
NkYk; mtHfs;
ehl;L Rz;zhk;G Miy gad;gLj;Jjypd; fhuzkhf mtHfshy; Nrit nra;a Kbatpy;iy.

njhFg; g pd; gq; F jhuHfs;
njhFg;gpd; Kf;fpa gq;FjhuHfs; gw;wpa jfty; fPNo ,lk; ngw;Ws;sJ.
•
•

•
•

njhopw;rq;fk; : jpUney;Ntyp Rz;zhk;G cw;gj;jpahsH kw;Wk; eyrq;fj;jpd; fPo; RkhH 42
myFfs; cs;sJ. mtHfs;jhd; ,j;jpl;lj;jpd; jiyik mikg;G cWg;gpdHfs; MtH.
muR epWtdq;fs; : Rz;zhk;G cw;gj;jpahsHfs; khtl;l njhopy; ikak; njhopw;rhiy
mikj;jy;, gpur;ridfis jPHf;f kw;Wk; mDkjp ngWtJ, fdpk tsj;Jiw (%yg;nghUs;
ngw), jkpo;ehL khR fl;Lg;ghl;L thhpak; (khRfl;Lg;ghl;L mDkjp) Mfpa %d;W muR
epWtdq;fSld; njhlHGilaJ.
tpahghhpfs; : ,e;j Miyfs; cs;ehl;L Nk];jphpfs; %yk; fl;lg;gLfpwJ. ,q;F fhw;W
js;sp, J}shf;fp, miug;ghd; Mfp cgfuzq;fs; jkpo;ehl;bw;F cs;spUe;Nj ngwg;gLfpwJ.
tq;fpfs; : jpUney;Ntypapd; Kd;ddp tq;fpffs; IOB & jkpo;ehL njhopy; KjyPlL
; fofk;.
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jahhpg; G Kiwfs;
jw;rkak; cgNahfj;jpy; cs;s ghuk;ghpak; kpf;f ehl;L Miy xU Nkk;gLj;jg;gl;l njhopy;
El;gkhFk;.
ehl;bd; ngUk;ghd;ikahd rpW njhopy; Rz;zhk;G Miyfs; nrq;Fj;jhd jz;L
Rz;zhk;G Miyfs; nrq;Fj;jhd \hg;l Rz;zhk;G Miyfshf khwptpl;ld. ,Ue;jNghjpYk;,
,q;F njhFg;G ntt;NtW jd;ikfis nfhz;l Rz;zhk;G fw;fshy; mikag;gl;lj; njhFg;ghd
,J etPd njhopy; El;gj;jpw;F khwtpy;iy. ,e;j njhFg;Gfspy; ,uz;L tifahf Rz;zhk;G
fw;fs; fpilf;fpd;wd. xd;W fhy;iryl; (CaCO3 > 85%) kw;nwhd;W Nlhyikl; (CaCO3 - 55 to
60%). ,e;j tifahf Rz;zhk;G fw;fspd; gbt mikg;G fbdkhf ,Ug;gjhy;, mjpf Mw;wy;
nfhz;ljhf cs;sJ.
fle;j 5 tUlq;fspy; ,q;F 2 myFfspy; Gjpa njhopy;El;gj;jpy;
Nkk;gLj;jg;gl;lJ. Mdhy; mJ Njhy;tpAw;wJ. MfNt ,J kw;w myFfis Gjpa njhopy;
El;gj;jpw;F khWtjw;fhd jilahf mike;Js;sJ.
,q;F Fiwe;jJ 6 myFfshtJ 20112012k; tUlj;jpy; njhopy;El;g khw;wj;jpw;F Kd; te;Js;sJ.
Fiwe;j-,Wjp njhopy;El;gk; nfhz;l ,e;j njhFg;gpy; cs;s Rz;zhk;G Miyfspy;
ngUk;ghYk; Nlhyikl; vd;w %yg;nghUs; gad;gLfpwJ. ,jd; jahhpg;G xU juk; Fiwe;jJ
kw;Wk; ,J nts;isabg;gjw;F, jz;zi
P u Rj;jk; nra;tjw;Fk; gad;gLfpwJ.
,e;j myFfs;
xU gUtfhy NjitahfpwJ.
NkYk; ,J tUlj;jpw;F ruhrhpahf 200-250 ehl;fs; kl;LNk
,aq;ff; $baJ.
rq;fj;jpd; cldb Nehf;fk; ehl;bd; kw;w gFjpfspy; mike;Js;sijg; Nghy nrq;Fj;J \hg;l
#is cld; kuvhpthA khw;wp fyd; jpl;lj;ij mikj;jNy MFk;.
,J kl;Lk; jahhpg;G
nghUspd; juj;ij caHj;jptplhJ (NkYk; tUthiaAk;) Mdhy; ,J vhprf;jp EfHit
FiwfF;k.;

vhprf; j p gad; g hL kw; W k; ghJfhg; G
,e;j njhFg;G myFfspd; Kjd;ik vhprf;jpahdJ kpd;rhuk; MFk;.
(50-55 Kwh xU ld;
Rz;zhk;Gf;F) NkYk; tpwF kuf;fhp (180 kg xU ld; Rz;zhk;Gf;F) nkhj;j cw;gj;jp nrytpy;
vhprf;jpapd; msT 67.5% Mfk;.
Vw;fdNt cs;s Rz;zhk;G #isfspy;, ntg;g ,og;ig jLj;jhy; mjd; jahhpg;G nghUspd;
juj;ij Nkk;gLj;jyhk;.
rPuhd Rz;zhk;ghf;Fjy; Kiwf;F, Rz;zhk;G #is cl;Gw RtH
%yk; ntg;gk; ntspNaWtij jLg;gjd; %yKk;, Nkw;gug;gpy; fjpHtPrR
; %yk; ntspNaw;wg;gLk;
ntg;gj;ij Fiwg;gjd; %yKk;, msTf;F mjpfkhd nrYj;Jk; fhw;iw fl;Lg;gLj;JtjhYk;
NkYk; mJ fhw;W Kiwahf gphpj;jspg;gij Nkk;gLj;JtjhYk; rPuhd Rz;zhk;Gf;fy; Kiwia
ehk; ngwyhk;.
,j;jifa njhopy;El;gk; kw;w njhopy; Jiwfspy; epWtg;gl;Ls;sJ.
nghUj;jkhd kW tbdkg;G ,e;j njhFg;gpw;F Njitg;gLfpwJ.

]; t hl; Ma; T
ml;ltiz 1: SWOT ஸ்வாட் MA;T

•

•

gyk;
Rz;zhk;G cw;gj;jp
mDgtk; cWjpghL kw;Wk;
xj;Jg;NghFk; jd;ik
jdpg;gl;l njhopy;
kl;lj;ij
Nkd;gLj;Jtij
,e;j mikg;G
Kf;fpa

•
•

gytPdk;
gz;ila
njhopy;El;gk;
Fiwe;j jpwd; %yk;
Gjpa njhopy;El;g
kjpg;gL
P , my;yJ
cgNahfj;jpy;
cs;s #isfis
kWtbtikg;gJ

•

tha;gG
; fs;
njhopw;rhiy
Rz;zhk;gpw;F gy
Kf;fpa re;ijfs;
cs;sd. ,e;j
njhFg;gpw;fhd
jdpgl;l
re;ijfisAk;,
Njit
NtWghLfisAk;

•

mr;RWj;jy;fs;
jkpo;ehL
Govt.MSME ghypapd;
gb Rz;zhk;G
cw;gj;jp
JiwahdJ
fdpktsk; kw;Wk;
Fthhp fPo; tUtjhy;
FW rpW
njhopYf;fhd
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gyk;
gq;fhw;WfpwJ.
mjpf jpwDs;s
fw;fis khw;W
Mjhuk; %yk;
fz;lwpjy;,
njhopw;rhiy
Rz;zhk;G khHf;
nfl; Ma;T nra;jy;,
VSK njhopy;El;g
Ma;T nra;jy;

•
•

gytPdk;
%yk; jahhpg;G
nryit Fiwj;jy;
kdpj ciog;ig
nghpJk; ek;gpapUg;gJ
Gjpa njhopy;El;g
Nkk;ghl;bw;F Md
KjyPL jw;Nghija
cgNahfj;jpy;
cs;s
njhopy;El;gj;jpw;fhd
KjyPli
; l tpl
mjpfk;.

•

tha;gG
; fs;
ghJfhg;gspf;fpwJ
jw;Nghija
Rz;zhk;G #isfs;
njhopy;El;g
Mw;wiy
Nkk;gLj;Jtjd;
%yk; njhopw;rhiy
Rz;zhk;G cw;gj;jp
nra;ayhk;.

•

mr;RWj;jy;fs;
KidNthH muR
khdpak; ngw jFjp
mw;wJ.
ngapz;l; re;ij
tsUtjhy;, nts;is
ryit re;ij
RUq;FfpwJ
(cw;gj;jp nryTld;
xg;gpLifapy;
Rz;zhk;gpw;fhd
tpiy FiwT)

njhFg; G Nkk; g hl; L MNyhridfs;
•

•

jw;Nghija KjyPL
o kWtbtikg;G %yk; vhprf;jp Nkk;gLj;jy; kw;Wk; cw;gj;jpd; jpwid Nkk;gLj;Jjy;
o cs;SH fl;likg;ig Nkk;gLj;Jtjd; %yk; njhFg;gpd; Njitia G+Hj;jp nra;jy;
o jur;Nrhjidf;fhf Fiwe;jgl;r Nrhjid (Rz;zhk;Gfy;, kuf;fhp, Rz;zhk;G)
o $l;L nfhs;Kjy; %yk; tpiy khWghl;il jtpHg;gJ (kuf;fhp, Rz;zhk;Gf;fy;)
vjpHfhyj;jpw;fhd KjyPL
o gbf Rz;zhk;G fy; gad;gLj;Jk; nrayhf;f VSK jpl;lj;ij epWtjw;fhd
Mjutspj;jy;
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1. jpl; l j; i j gw; w p
1.1

jpl; l fz; N zhl; l k;

cyf tq;fpapd; cjtpAld; cyfshtpa Rw;W#oy; trjpf;fhf rpWnjhopy; tsHr;rp tq;fpAk;
vhprf;jp Nrkpg;G gzpafKk; ,ize;J nray;gLj;jpa ,e;j Ma;tpy; Nehf;fk;. rpW, FW eLj;ju
njhopy;fspd; vhprf;jp Mw;wy; jpwid Nkk;gLj;jy; jpl;lk; Ie;J njhFjpfspy; eilngw;W
nfhz;bUf;fpwJ.
Ankleshwar குஜராத், பrதாபாத் (ஹrயானா), ேகாலாபூ: (மகாராஷ்டிரா), புேன
(மகாராஷ்டிரா) kw;Wk; jpUney;Ntyp (தமிழ்நாடு).
nltyg;nkz;il vd;itNuh rHtP]]; ypkpnll; (Kd;dhs; lhy;fpah vdH[p rHtP]; epWtdk;)
ghpjhjghj; kw;Wk; jpUney;Ntyp Mfpa ,uz;L njhFg;Gfspd; jpl;l tsHr;rpf;F MjuT
toq;fpwJ

1.2

jpl; l Nehf; f k;

cyf tq;fp epjp jpl;lj;jpd; Nehf;fk;
•

•

•

•

1.3

,e;j njhFg;Gfspy; NjHe;njLf;fg;gl;l Ie;J myFfspy; vhprf;jp Nkk;ghl;bw;fhd
KjyPlL
;
Njitia mjpfg;gLj;Jtjd;%yk; vhprf;jp cghfuzj;jpw;F epjp jPHit
mspg;gjd; %yKk;, MSME myFfspy; ek;gpf;if Vw;gLj;jy; %yKk;, MSME myFfSf;F
cjt xU mikg;ig fz;lwpjy; ,jd; %yk; vjpHfhyj;jpy; EE project kw;w ,lq;fspy;
tphpthf;fk; nra;ag;gLtjw;Fk;.
vhprf;jp jpl;lj;jpw;F Njitahd njhopy; El;gk;, ejp Nit, jpl;l MHtyHfSf;Fk;
tq;fpfs; / tq;fp NkyhsHfSf;Fkhd ek;gpf;if gpw;gLj;JtJ ,jd; %yk; ek;gpf;ifia
ngw;W jpl;lj;ij ntw;wp ngw nfhs;tJ.
tq;fpfspd; ek;gpf;ifAld; vhprf;jp Nrkpg;gpw;fhd epjpia kw;Wk; rpwe;j ek;gpf;ifAld;
vhprf;jp Nrkpg;gpw;fhd epjpia kw;Wk; rpwe;j Nkyhz;ikia ngw;W cj;juthjkhd
njhopiy cUthf;FtJ.
NjHT nra;j njhFg;Gfspd; fz;fhzpg;G kw;Wk; kjpg;gL
P xOq;F Kiwia epWtjhFk;.

jpl; l j; j pd; Kf; f pa $Wfs; kw; W k; nray; g hLfs;

Kd;G $wg;gl;l Nehf;fj;ij G+Hj;jp nra;a SIDBI DESL-Tld; ,ize;J elj;jpa Ma;Tfs;
gpd;tUtd.
•

•
•
•

Faridabad kw;Wk; jpUney;Ntyp njhFg;Gfspd; Fiwe;j 400 MSME myFfspy; Mw;wy;
jzpf;ifia nra;tjd; %yk; Fiwe;j my;yJ eLepiyahd vhprf;jp Nrkpg;gpw;fhd
KjyPli
; l nfhz;L tUtjhFk;.
MSME’s epWtdq;fs; Kw;Wk; mij rhHe;j gq;FjhuHfsplk; vhprf;jp Nrkpg;gpw;fhd
ek;gpf;if mjpfhpg;gJ.
MSME myFfspd; KOikahd jpl;l KjyPlL
; ju mwpf;ifia jahhpg;gjd; %yk; me;j
myFfspd; me;j myFfspd; tpUg;gj;jpw;Nfw;g cjtpfis nray;gLj;JtJ.
nfhs;Kjy; cjtpia njhlHe;J, Mw;wy; tpiyia Fiwf;Fk; KiwfSf;F Njitahd
cjtp kw;Wk; cz;ikahd Nrkpg;gpd; msTfis cWjp nra;tjw;fhd MjuT mspj;jy;.
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2. nray; K iw

2.1

nray; K iw

gpd;tUtd jpUney;Ntyp njhFg;
hFg;gpw;F Vw;Wf; nfhz;l tptu Fwpg;G KiwfshFk;.

ஒன்றிைணப்புஉடனான
NLMA

இரண்டாம்நிைல தரவு ேசகrப்பு

• njhlHG Nehf;fk;
•a) Kf;fpa gpur;ridfs; kw;Wk; KjyPll
; hsHfis Ghpe;J nfhs;tjhFk;.
•b) midj;J Kf;fpa gq;FjhuHfis milahsk; fhZjy;
•c) tptuf;Fwpg;G jfty;

• Mjhuq;fs;
•a) Ke;ija Ma;Tfs;
•b) SIDBI’d;
d; njhFg;G xUq;fpizg;G MNyhrfH
•c) khtl;l njhopw; rq;f $l;likg;G
•d) vhprf;jp Nrkpg;G gzpafk; kw;Wk; SIDBI

• ,e;j gzpf;fhd jfty; Nrfhpg;G tpdhjhs;fis cUthf;Fjy;
• jfty; Nrfhpg;Gf;fhf 20 myFfSfis ghHitapLtJ
முதன்ைமயான ச:ேவ

நடுநிைல முதlட்டாள: இைடெசயல்கள்

Develope ெகாத்து சுயவிபரம்

• cs;SH muR mikg;Gfs; cs; mlq;fhj khR fl;Lg;ghl;L thhpak; gad;l
P l
; hsHfs;
•a) cgfuz cw;gj;jpahsHfs;
•b) nray;Kiw epGzHfs;
•c) %yjd fld; toq;FdH
•d) ெசயல்பாட்டு மூலதன கடன் அளிப்பவ:

• jfty; gFg;gha;tpw;fhf
•a) jzpf;if nra;a rhj;jpakhd myFfspd; gl;bay;
•b) vhprf;jp Nrkpg;ig nray;gLj;Jk; Kf;fpa fhuzpfs;
•c) njhlf;f jilfis kjpg;gL
P kw;Wk; rhj;jpakhf jPHTfs;
•c) thbf;ifahsHfspd; Njitawpe;J jPHit fhZjy;

புள்ளி 1 : கிளஸ்ட/ சுயவிவரமிடுதல் : திருெநல்ேவலி

2.2

jfty; %yhjhuk;

,e;j Ma;tpw;fhd Kf;fpa Mjhuq;fs; gpd;tUtd :
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ml;ltiz 2 முக்கிய

தகவல் ஆதாரங்கள் (பகுதி பட்டியல்)

jfty; %yhjhuk;
ZESPL (njhFg;
njhFg;G
xUq;fpizg;ghsHfs;)
(From SIDBI)

தகவல் ெபறப்பட்டது

jkpo;ehL jpUney;Ntyp Rz;zhk;G #is Jiw rhHe;j Ma;twpf;if
jpUney;Ntyp Rz;zhk;G #isfspd; cs;fl;likg;gpd; Nkk;ghl;bw;fhd
Njitahd Ma;twpf;if
jpUney;Ntyp Rz;zhk;G #is Mw;wy; jzpf;if nra;a NjHe;njLf;fg;gl;l
MSME myFfspd; NjHT Kiw fl;Lg;ghl;L Ma;twpf;if
jpUney;Ntyp vhprf;jp Nrkpg;G njhopy;El;g Nkk;ghl;bw;fhd Nrit
mspg;gtHfs; kw;Wk; tpahghhpfs; Ma;twpf;if
jw;NghJ gzpapy; cs;s vhprf;jp Nrkpg;G gzpafj;jpy; rhd;wpjo; ngw;w
jpUney;Ntyp njhFg;Gfspd; jfty;fsQ;rpak;.
jpUney;Ntyp Rz;zhk;G #isfspd; vhprf;jp Nrkpg;G jpl;lq;fSf;fhf
SIDBId; / fld; jpl;lq;fs; / ejp jpl;lq;fs; / epjp Mjhuq;fs; kPjhd
Ma;twpf;if
jpUney;Ntyp Rz;zhk;G #is njhFg;gpw;fhd njhFg;G xUq;fpizg;G FO
mikj;jy; Ma;twpf;if.
jpUney;Ntyp Rz;zhk;G #is njhFg;G xUq;fpizg;G FO cWg;gpdHfspd;
tptuf; Fwpg;G kPjhd Ma;twpf;if

fle;j fhy Ma;T

rpwpa Rz;zhk;G #isfspd; nray;ghl;L Nkk;ghl;bw;fhd gpd;Gy
nghUs;fSf;fhd gapw;rp gl;liw, [Pd; 2006 (NLMA)
,e;jpahtpd; rpW, eLj;ju epWtdq;fspd; njhFg;gpw;fhd re;ij kjpg;gPl;by;
Vw;gLk; FWf;fPLfs;. Winrock International India (cyf tq;fp)
,e;jpahtpd; rpW, eLj;ju epWtd njhFg;Gfspd; jfty; fsQ;rpak; [Piy
2007 Winrock International India (cyf tq;fp)
N[hj;G+H Rz;zhk;G njhFg;Gfspd; Mw;wy; Nrkpg;G eltbf;iff;fhd
Fwpg;NgL, khHr; 2011 vhprf;jp Nrkpg;G gzpafj;jpw;fhf CIIy; jahhpf;fg;gl;l
ifNaL (nghJ fsj;jpy;)

khepy muR
njhlHGilait (nghJ
nghJ
fsj;jpy;)

jpl;l xg;ge;jj;jpw;fhd miog;G : rpW kw;Wk; eLj;ju Rz;zhk;G
njhFg;Gfspd; cw;gj;jp Nkk;ghL, kpd;rhu rpf;fdgLj;Jk; rhjdk;, jkpo;ehL
kpd;rhu Ma;T Jiw, khwpyp vhprf;jp Nrkpg;Gf;fhf epakpf;fg;gl;l epWtdk; Jan
2011
,e;jpa murpd; Gtpay;, Ruq;f Jiw kw;Wk; ifnjhopy; Jiwapd;
Mz;lwpf;if
jkpo;ehL khR fl;Lg;ghl;L thhpa Mizaj;jpd; Mtzq;fs; : jpUney;Ntyp
uhikad;gl;b fpuhkj;jpy; jw;NghJ cgNahfj;jpy; cs;s Rz;zhk;G
fw;Fthpia gw;wp 18.05.2011 md;W kf;fsplk; Nfl;lwpe;j tptuk;

njhopy;El;g njhFg;G
(nghJ
nghJ fsj;jpy;)

jkpo;ehL kpd;rhu cw;gj;jp kw;Wk; gfpHkhd fofk; : nghUe;Jk; fl;lzk;
nrq;Fj;J \h/g;l; Rz;zhk;G #is njhopy;El;gk;, If;fpa ehLfspd; kdpj
jPHTf;fhd ikak; 1993.
இலக்கியம் இருந்து பிராக்டிக்கல் ஆக்ஷன்
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jfty; %yhjhuk;

தகவல் ெபறப்பட்டது

•
•
•
•

NrhjidFl;gLj;jg;gl;l rpwpa Rz;zhk;G Misfspd; gFjp kw;Wk;
njhlHr;rpahf vhpjy; Kiwf;fhd fl;Lkhd kd;Wk; kjpg;gPlL
; tpsf;fk;
xU VSK #isia vgg;gpb fl;LtJ : cjhuzkhf cs;sJ
gad;gLj;jg;gLk; njhlHr;rpahd cw;gj;jp kw;wk; fyg;G vhpnghUs;
#is Kiw
Rz;zhk;G jahhpg;G Kiwapy; vhprf;jp Nrkpg;G gw;wpa fzf;fpLjy;
Rz;zhk;G cw;gj;jp gw;wp xU Fwpg;gpl;l epiy gw;wpa Ma;T No.3
kyhgpapy; cs; Nkk;gLj;jg;gl;l njhopy;El;gq;fs; 4TPD, fyg;G
nrYj;jp, ce;jg;gl;l fhw;W, nrq;Fj;J \hg;l; #is.

Rz;zhk;Gf;Fk; ,af;ftpaypd; NghJ Vw;gLk; vhprf;jp Fiwg;G gw;wp Ghpe;J
nfhs;Sjy;, Wicky Moffat and M.R.W. Walmsley, 59tJ mgpl;lh khehuhl;by;
toq;fg;gl;lJ. Ahmadu Bello University Zariam, Nigeria 16-19 May 2006.
Fiwe;j ntg;gepiyapy; Rz;zhk;Gf;fy;ypd; Rz;zhk;Gf;fy;, Archie Wakefield
& Mark Tyner
nrq;Fj;J \hg;l; #isapd; mbg;gil tbtikg;ig ngWk; mZFKiw
Okonkwo P.C1 , Adefila S.S2, Beecroft G.A3 Department of Chemical Engineering,
Ahmadu Bello University Zariam, Nigeria
caHju Rz;zhk;G fy;ypd; Rz;zhk;Gf;Fjypd; ,af;ftpay;- Okonkwo P.C1 ,
Adefila S.S2, Beecroft G.A3 Department of Chemical Engineering, Ahmadu Bello
University Zariam, Nigeria
nrq;Fj;J #isfis ,af;Fk; Aj;jpfs; P. C. Okonkwo Department Chemical
Engineering. Ahmadu BeIIo University Zaria, Nigeria. S.S Adefila Department
Chemical Engineering. Ahmadu BeIIo University Zaria, Nigeria
fl;blq;fSf;F Njitahd Rz;zhk;ig rpwpa mstpy; cw;gj;jp- John
Spiropoulous; 1985 (GTZ)
rpW njhopy; %yk; fl;blj;jpw;F Njitahd Rz;zhk;G jahhpg;G ePbf;f
$baitah?- By Peter R M Bartley

kw;wit
Kjy;epiy Ma;T

kPsha;T : Rz;zhk;Gfy; Rz;zhk;ghf;fy; kw;Wk; fhHgNdw;wj;jpd;NghJ CO2
ntg;g Row;rpia gw;wpa tpkHrdk;
Rz;zhk;G #isapd; Rw;WGw #o;epiy topfhl;b gw;wpa ifNaL
njhopw;rhiy ghHitapLjy; (Annex – 1) இைணப்புகள்-1
$l;lq;fs;
• khtl;l njhopy; ikak;, jpUney;Ntyp (Mr Raja Rajan, General Manager)
• jkpo;ehL khR fl;Lg;ghL thhpak, jpUney;Ntyp (Mr Alwin, Assistant
Engineer)
• சுரங்க துைற (Mr Selvasekaran, AD, Mines)
•

VOC கல்லூr (Dr Verabhagu, Principal)

•

இந்தியன் ஓவ:சீ ஸ் வங்கி(Mr Ramsubbu, Manager)

•
•

எrெபாருள் விற்பைனயாள:கள்(Biomass-Mr Ramaswamy and
Coal- Suncol, Tuticorin)
ெசயல்முைற உபகரண உற்பத்தியாள:கள்(Several)

•

இப்பகுதியில் VSK ெகாண்டு ெசயல்படும் 2 ெதாழில்கள்
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3. njhFg; G fhl; r p
3.1

mwpKfk;

,e;jpahtpy; cs;s FW,rpW kw;Wk; eLj;ju Rz;zhk;G jahhpg;G Jiwfspy; jpUney;NtypAk;
xd;W.
,jpy; jkpo;ehL njhopy;El;g cjtpf;F mjpf ftdk; nrYj;JfpwJ.
(Mw;wy;
njhlHGila) Vndd;why; Rz;zhk;G jahhpg;Gf;F mjpf rf;jp NjitgLk; eltbf;if.
,e;j
njhFg;Gfspy; Nkk;gLj;jg;gl;l gioa #isfis gad;gLj;Jfpd;wdH. NkYk; rpyHfs; nts;is
mbf;Fk; Rz;zhk;Gfis cw;gj;jp nra;fpd;wdH. ,e;j njhFg;ghdJ njhopw;rhiy Rz;zhk;G
Njit mjpfk; cs;s ,lj;jpy; mike;jpUe;jhYk; njhopy;El;g jilfshy; mtHfshy; me;j
re;ijia gpbf;f Kbatpy;iy. (,e;j mwpf;ifapy; NkYk; tpthjpf;fg;gl;Ls;sJ)

3.2

njhFg; G fspd; fz; N zhl; l k;

g+Nfhs mikg; G 1
njw;F jkpo;ehl;by; mike;Js;s jpUney;Ntyp khtl;lk; 6959 sq.kms nfhz;l Gtpapay;
mikg;ig nfhz;Ls;sJ.
NkYk; ,J tlf;Nf tpUJefH khtl;lk; njw;Nf fd;dpahFkhhp
khtl;lk;, fpof;Nf J}j;Jf;Fb khtl;lk; Nkw;Nf jpUtde;jGuk; kw;Wk; Nfus gFjpfs;
#o;eJ
; s;sJ.

Kollam

Thiruvananthapuram

புள்ளி 2 : கிளஸ்ட/ இடம்

1

Source: www.nellai.tn.nic.in
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khtl;lj;jpy; nkhj;jKs;s 15340 njhopw;rhiyfs; 6 njhopw;rhiy tl;lj;jpy; gutpAs;sd. ,jpy;
15 njhopw;rhiyfs; kl;LNk eLj;ju kw;Wk; nghpa mstpyhd tifapy; cs;sd. kw;wit rpwpa
mstpy; cs;sJ. ,e;j khtl;lk; tsHe;j cs;fl;likg;ig nfhz;Ls;sJ. mz;ik fhyj;jpy;
(fle;j 2 Mz;Lfspy;) kpd; epiyikahy; njhopw;Jiw cw;gj;jp ghjpf;fg;gl;L rPuope;J tUfpwJ.
tuyhW kw; W k; tsHr; r p
jpUney;Ntyp khtl;lk; fdpktsk; kw;Wk; Rz;zhk;Gf;fy; tsk; epiwe;jjhFk;. NkYk; khepy
kjpg;gl
P b
; d;gb 2010-11 Rz;zhk;Gf;fy; cw;gj;jp 1230054MT2. ,q;F jhioabj;J, gj;kNdhp Mfpa
,lq;fspy; Rz;zhk;Gf;fy; fpilf;fpd;wd.
%d;W jiyKiwfshf ,q;F ghuk;ghpakhf
Rz;zhk;G cw;gj;jp nra;fpd;wdH. mjpy; rpy myFfs; fl;Lkhd gzpapy; cs;sJ. NkYk;
rpy myFfs; nrhe;jkhf ,af;fg;gLfpwJ. kw;wit Fj;jiff;F tplg;gl;Ls;sJ.
njhopw; J iw Gs; s p tpguk;
khepy murpd;gb ,e;j njhFg;gpy; cs;s njhopy;Jiw myFfspd; Gs;spapay; tUkhW :
ml;ltiz 3 சுண்ணாம்பு அடிப்பைடயிலான ெதாழில் விவரங்கள் திருெநல்ேவலி3
இருப்பிடம்

மந்நூ/, ஆளன்குளம்

ேமஜ/ உருப்படிகள் உற்பத்தி

எrந்த சுண்ணாம்பு, ெசம் சுண்ணாம்பு, ேடாேலாைமட் ெபாடி

யூனிட்கள் எண் (ைமக்ேரா/ ஸ்மால்)

65 ைமக்ேரா/ & SSI யூனிட் ஸ்

யூனிட்கள் எண் (மீ டீயம் அண்டு லா:ஜ்)

Nil

உற்பத்தி (ரூ. ேகாடி)

9

ேவைல வாய்ப்பு (நம்ப:ஸ்)

480

ஏற்றுமதி (ரூ. ேகாடி)

Nil

குறிப்புைர

மிதமான ெதாகுதி.

myFfspd; jpwd; / taJ msTfspd; mbg; g ilapy; fz; l wpjy;
,e;j mwpf;ifapd; ,izg;Gfs; njhFg;Gfspd; myFfspypUe;J gy Mjhuq;fspy; ,Ue;J
Nrfhpf;fg;gl;l jfty;fspd; mbg;gilapYk;, ,izf;fg;gl;Ls;sd mit gpd;tUtd :
•
•
•

,izg;G : 1. $l;likg;G toq;fpa myFfspd; fzf;nfLg;G (20 Nos)
,izg;G : 2 DICy; gjpT nra;ag;gl;l myFfs; (18 Nos)
,izg;G : 3 TNPCBy; gjpT nra;ag;gl;l myFfs; (65 Nos)

midj;J myFfspd; Kjd;ik Ma;Tf;fhf jpwd; mbg;gilapy; tifg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.
ZESPL My; April 2012y; jahhpf;f gl;l jkpo;ehl;by; jpUney;Ntyp khtl;l Rz;zhk;G #is
njhFg;ghdJ; gphpj;J Ma;T mwpf;ifapd; gb, ,e;j njhFg;G xUq;fpizg;G FO MNyhrfH
$w;wpd;gb, ,e;j njhFg;Gfspy; 79 njhopw;rhiyfspy; 192 #isfs; cs;sd. ,tw;wpy; nkhj;j
epWTjpwd;
380 TPD MFk;.
Rz;zhk;G
cw;gj;jpahsHfspd;
fye;jha;tpd;gb
xU
njhopw;rhiyapd; ,af;Fjpwd; 4-10 TPD MFk;4. NkYk; ,e;j njhFg;ghd;J; Mz;L cw;gj;jpy;
150 TPD (55000 TPY) Mdhy; mjd; epWTjpwd; 300 TPD.
gpd;tUtd DESL %yk; myFfspd; ,af;f jpwd; kw;Wk; gad;gLj;Jk; jpwd; gw;wpa fzf;nfLg;G.
2

Brief Industrial Profile of Tirunelveli; MSME Development Institute, Tamil Nadu, 2012
http://www.mseclusters-tn.com/mapdetailscodes/includes/district.jsp?StateId=23
4
DESL team meeting with NLMA members Mr Kasibabu (Mineral Industries) & Mr N Ravinthiran (JPR Industries) on
16-July-12
3
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ml;ltiz 4 : DESL ச/ேவ இண்டஸ்ட்rஸ்
அளவுருைவ

யூனிட்

கணக்ெகடுக்கப்பட்ட அலகுகள் எண்ணிக்ைக

மதிப்பு

#

20

ெமாத்த நிறுவப்பட்ட திறன்

டன்

495

இயக்க திறன்

டன்

249

%

50.4

சராசr திறன் பயன Eட்டு

அலகு

நிறுவப்பட்ட

திறன்,

ெசயல்படும்

திறன்

மற்றும்

திறன்

பயன்பாட்ைட

கீ ேழ

படத்தில்

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது:

100

110%
Installed Capacity

90

100%

80%

60

டன் / நாள்

சூைள திறன்

70

90%
பயன்படுத்தப்படும் திறன் %

Operating
Capacity

80

70%

50

60%

40

50%

30

40%

20
10

30%

0

20%

புள்ளி 3 : கணக்ெகடுக்கப்பட்ட அலகுகள் திறன்
நிறுவப்பட்ட திறன் இைடேய 13 TPD மற்றும் 18 TPD மற்றும் தனிப்பட்ட சூைள அளவு 3 TPD மற்றும் 15 TPD இைடேய
எல்ைலகள். பின்வருமாறு கணக்ெகடுக்கப்பட்ட 20 அலகுகள் ஒரு Disaggregation உள்ளது:
ml;ltiz 5 : திறன் மற்றும் சூைள அளவு மூலம்
அளவுருைவ

யூனிட்

நிறுவப்பட்ட திறன் அடிப்பைடயில் அலகுகள்

#
1
11
2
1
5

எண்ணிக்ைக
- < 15 TPD
-15-20 PD
-20-25 TPD
-25-30 TPD
>30 TPD
20 அலகுகளில் உள்ள Kilns எண்ணிக்ைக
- திறன் : 3.3 TPD/ Kiln

மதிப்பு

#

95
4
4
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அளவுருைவ

யூனிட்

- திறன் : 4 TPD/Kiln
- திறன் : 4.5 TPD/Kiln
- திறன் : 5 TPD/Kiln
- திறன் : 8 TPD/Kiln

மதிப்பு
33
26
18
4
6

- திறன்: 10 TPD/Kiln
- திறன் :15 TPD/Kiln
ேமேல தரவு வைரபட பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகின்றன:

> 30 TPD
25%
20-25
TPD 25-30
10% TPD
5%

10 TPD
4%

< 15 TPD
5%
%
15-20
TPD
55%

கணக்ெகடுக்கப்பட்ட அலகுகள் நிறுவப்பட்ட திறன்

15 TPD 3.3 TPD
6%
%
4%

8 TPD
19%

4 TPD
4%

4.5 TPD
35%
5 TPD
28%

ெசங்கற் சூைல அளவு விநிேயாகம்

புள்ளி 4 : ெசங்கற் சூைல திறன் மற்றும் விநிேயாகம் அளவு

nghJ
fsj;jpy;
fpilf;fg;ngWk;
jfty;fs;
tifg;gLj;j
NghJkhdjhf
,y;iy.
cw;gj;jpahsHfspd; fye;jha;tpd;gb ,e;j #is fle;j 32 Mz;Lfs; 2 khjkhf ,aq;Ffpd;wd.
NkYk; #isfs; fl;Lkhd gzpapy; cs;sJ. jkpo;ehL khR fl;Lg;ghl;L thhpak; jfty;fspd;
mbg;gilapy; ,q;F 2011y; 4 myFfSk; 2012y; 2 myFfSf;Fk; “cUthf;f xg;Gjy;”
mspf;fg;gl;Ls;sJ.

DESL %yk; fz;nfLf;fg;gl;l 20 myFfspd; Ratptuk; gpd;tUkhW :
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புள்ளி 5 : கணக்ெகடுக்கப்பட்ட 20 அலகுகளின் வயது சுயவிபரம்

njhFg; G fspd; %yg; n ghUl; f spd; gad; g hL
,q;Fs;s njhFg;GfSf;F Njitahd %yg;nghUs;fs; ,uz;L jdpahH Rz;zhk;G Ruq;fspy;
,Ue;J ngwg;gLfpwJ xd;W =fpU\;zh Ruq;fk; kw;nwhd;W njd;dpe;jpa Ruq;fk;, ,jpy;
=fpU\;zh Ruq;fk; jd;Dila Njitf;F gad;gLj;jpf; nfhs;tjhy; jpUney;Ntypapy; cs;s
kw;w njhopw;rhiyfs; KOtJkhf njd;dpe;jpa Ruq;fj;ij rhHe;Js;sJ.
NkYk; ,q;F rpy
jdpahH Ruq;fSk; cs;sd (jd;dpahU) ,it njhFg;Gfspd; Njitfis G+Hj;jp nra;fpd;wd.
Rz;zhk;G #is chpikahsHfs; rpnkz;l; njhopw;rhiyfspy; ,Ue;J ngwggLk;; fopTfis
Kf;fpa %yhjukhf nfhz;Ls;sdH. cs;SH Ruq;fq;fspy; 2008k; Mz;L Rz;zhk;Gfy; jl;Lg;ghL
Vw;gl;lJ. ,jdhy; ,q;Fs;s myFfs; ey;y jukhd Rz;zhk;Gf;fy; Mjhuq;fis fz;lwpAk;
Njit Vw;gl;Ls;sJ.

20-25mm kw;Wk; 90% Nky; CaCO3 msTs;s khw;W Mjhu ,lq;fs; gpd;tUtd :
•
kj;jpa fpof;F ehLfs; - ஓமன், கத்தா: மற்றும் கிேலாவிற்கு துபாய் @ ரூ 15 கிேலா)
• njd;fpof;F Mrpah -(வியட்நாம் மற்றும் கிேலாவிற்கு மேலஷியா @ ரூ 16.50 கிேலா)
ntsp khepyj;jpypUe;J nfhs;Kjy; nra;ag;gLk; fhy;irl; fw;fspd; tpiy, cs;SH Ruq;fq;fspy;
,Ue;J ngwg;gLk; fw;fspd; tpiyNahL xg;gpLk; tdfahf; jhd; cs;sJ5.
,q;F Rz;zhk;G fw;fspd; gw;whf;Fiw cs;sjh rpy myFfs; mr;RWj;Jfpd;wd.
,Ue;j
NghjpYk; DIC d; $w;Wgb ,J xU gpur;ridNa my;y.Rz;zhk;G fw;fspd; juj;ij gw;wpa Ma;T
,izg;G-4 ,izf;fg;gl;Ls;sJ.

MSME myFfspd; cw; g j; j pahFk; nghUl; f s;
,e;j njhopw;rhiyfs; Nlhyikl; Rz;zhk;G fw;fspy; ,Ue;J cyH ePwW
; Rz;zhk;G my;yJ
Rz;zhk;G Gl;bia cw;gj;jp nra;fpd;wd.
mz; i k fhyj; j py; Nkw; n fhs; s g; g l; l njhopy; El; g Nkk; g hLfs;
jw;NghJ cs;s #isfspy;, myFfspd; thapyhfNth my;yJ epWtd msTfspd; thapyhfNth
tYthd Kaw;rpapd; %yk; ,e;j njhopw;rhiyfspd; njhopy;El;g Nkk;ghl;bw;fhd Mjhuq;fs;
cs;sd. (Muk;g fhy fye;jha;T, njhlHr;rpahf rhpghHf;f gl;l gzp rhHe;J) nrq;Fj;J \hg;l;
njhopy; El;gkhdJ jw;Nghija njhopy; El;gj;jpw;F khw;whf fhzg;gLfpwJ. nrq;Fj;J \h/g;l;
#is epWtg;gl;l 2 myFfspd; ghHitapd;NghJ fpilj;j jfty;fs; gpd;tUkhW.
ml;ltiz 6 : அண்ைம காலத்து ெதாழில்நுட்ப ேமம்பாட்டு விவரங்கள்
விவரம்

ெமட்ேரா ேகாட்

LKC

மாதிr

Jodhpur -Rajasthan

Trichy

திறன்

150 tons

10 tons

நிறுவல் ஆண்டு

2007

2008

உயரம்

45 feet

20 feet

5

Price of dolomite from local quarries is Rs 0.6-0.7 per kg and that of calcite is Rs 1-1.2 per kg
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விவரம்

ெமட்ேரா ேகாட்

LKC

தியா

20 feet

7 feet

வைரவு

இயற்ைக

கட்டாயம்

காற்ைற ஒன்றிற்குள் தள்ளும் கருவி திறன்

NA

2 HP

தEவன முைற

ெபல்ட் conveyer

பக்ெகட் conveyer

தEவன ெசங்கற் சூைல

அடுக்குதல்

விளம்பரப்படுத்தல்

எrெபாருள்

நிலக்கr

மரக்கr

மகசூல் %

65%

50%

மூல ெபாருள்: எrெபாருள் விகிதம்

02:0.75

NA

njhopy;El;g rpf;fy;fshYk;, cw;gj;jp nghUl;fspd; juj;jhYk; ,e;j #is gad;ghl;by; ,y;iy.
Rz;zhk;G cw;gj;jpahsHfs; mikg;G xU Kd;Ndhb nrq;Fj;J \h/g;l; njhopy; El;gj;ij
nray;gLj;j Kidg;ghf cs;sJ.
J}j;Jf;Fbapy; ,aq;Fk; Rz;zhk;G #isfspd; 2 myFfis DESL ghHitapl;lJ.
,jw;F Njitahd Rz;zhk;G fy; jpUney;NtypapypUe;J ngwg;gLfpwJ.

,q;F

புள்ளி 6 :சுண்ணாம்பு உற்பத்தி ஈடுபாடுள்ள நடுத்தர அளவிலான ப்ளான்ட்ஸ்

,jpy; Kjy; myF 83% CaCO3 cs;slf;fj;ij nfhz;l %yg;nghUis ts;spA+hpypUe;J
nfhs;Kjy; nra;fpwJ.
NkYk; 90-95% cs;slf;fpa CaCO3 %yg;nghUs; gioa fhy
fl;blj;jpypUe;J ngwg;gLfpwJ. ,e;j ,uz;L fw;fSk; midj;J fye;J Rz;zhk;ghf;fSf;fhf
gad;gLfpwJ.
,q;F Rz;zhk;ghf;fYf;F Njitahd ntg;gj;ij epyf;fhp thAthf;fp %yk;
toq;Ffpd;wdH.
,q;F jahhpf;fg;gLk; 70-75% CaCO3 cyH ePHj;j Rz;zhk;G fhfpjk;, rhak;
kw;Wk; jhkpu cw;gj;jp epiyaq;fSf;F tpw;fg;gLfpwJ. kw;nwhU myFfspy; ts;spA+hpy; ,Ue;J
ngwg;gLk; fy;Yk; kj;jpa fpof;F ehLfspy; ,Ue;J ngwg;gLk; 95% mjpfkhd fy;Yk; fye;J
cgNahfg;gLj;Jfpd;wdH.
,q;F GRT Chemical Plant-y; cs;s ,ae;jpuq;fis Nghd;w mikg;G nfhz;ljhf cs;sJ.
NkYk; ,e;j cyH ePHj;j Rz;zhk;G nghbahdJ khepyk; KOtJk; tpw;fg;gLfpwJ.
jw; N ghija re; i j epytuk
,e;j njhopw;rhiyfspd; nghJthd Rz;zhk;G gw;wpa tptuk; gpd;tUtd :
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• fl;bl fl;Lkhd gzpf;F : Rth; fl;Lkhd gzpf;fhf nrq;fs; kw;Wk; fw;fis Nrh;ghdhf
gad;gLfpwJ.
(vdpDk; mjw;F gjpy; Nghh;ly
; hd;l rpnkz;l; gad;gLj;jg;gLfpwJ).
,J
ryit Rz;zhk;G cw;gj;jpf;F gad;gLfpwJ.
,jd; fpUkpfis fhu jd;ik fhuzkhf
fpUkpfis nfhy;y gad;gLfpwJ.
• Njhy; njhopYf;F : fhuq;fs; cw;gj;jp nra;tjw;F (Rkhh; 150 Kg/Ton of hide).
• rh;ff
; iu njhopw;rhiyfspy; : Rz;zhk;G ghyhdJ fr;rh rh;fiuapy; fye;Js;s fiuahj
Nrh;kq;fis gphpnjLf;f.
nghJthf 1ld; rh;ff
; iu cw;gj;jpf;F 15Kg Rz;zhk;G
NjitgLfpwJ.
• ,urhad njhopw;rhiyfSf;F : vhpfhuk; jahhpf;f> Ngg;gh;> ug;gh;> kUe;J Jiwfspy; xU
epug;gp nghUshd JhpjgLj;jg;gl;l fhy;rpak; fhh;gNdl; jahhpf;f gad;gLfpwJ.
fhy;rpak;
fhh;igl;bypUe;J ngwg;gLk; mrpl;lypd; thA kw;Wk; fhy;rpak; raidL cuq;fs; jahhpf;f
gad;gLfpwJ. NkYk; ,J Rz;zhk;G kw;Wk; Nfhf;fpypUe;Jk; ngwgLfpwJ.
• E}w;ghiyfspy;
• cNyhf njhopw;rhiyfspy; : cNyhf cw;gj;jp Miyfspy; ,J xU tpidA+f;fpahf
Nrh;ff
; g;gLfpwJ.
,J cNyhfq;fis cUf;Fk; NghJ frLfis ntspNaw;WfpwJ.
mYkpdpa cUf;fpd; NghJ ,J vhpfhuj;Jld; Nrh;eJ
;
gad;gLj;jg;gLfpwJ. ,Uk;G rhuhj
cNyhf jahhpg;gpd; NghJ mjd; jhJtpy; ,Ue;J kpjj;jy; Kiwapy; gphpj;njLf;f Rz;zhk;G
gad;gLfpwJ. NkYk; ,J mkpyjd;ikia fl;LgLj;Jk; xU jhJ nghUshf gad;gLfpwJ.
• ePh; kw;Wk; Rj;jpfhpg;G Miyfs; : mRj;jkhd ePiu Rj;jgLj;j kw;Wk; mkpyj;jd;ikia
Fiwf;f gad;gLfpwJ.
• tptrhaJiw : mkpyj;jd;ikahy; ghjpf;fg;gl;l epyj;ij eLepiy gLj;j gad;gLfpwJ.
NkNy $wpa Jiwfspd; jkpo;ehL re;ij kw;Wk; NjitghL gw;wp gpd;tUkhW.
•

•

•
•

jkpo;ehl;by; nrd;id> Mk;G+h;> uhzpNgl;il> thzpak;ghb> jpUr;rp> jpz;Lf;fy;> Mfpa
gFjpfspy; Rkhh; 100 Njhy; gjdpLk; njhopw;rhiyfs; cs;sd.
,e;jpahtpd; Njhy;
cw;gj;jpapy; 60% gq;fspg;G 40% Vw;Wkjp gq;fspg;igAk; ,J nfhz;Ls;sJ. (jfty; :
,e;Njh ,j;jhypa th;jj
; f kw;Wk; njhopy;Nrk;gh; fz;zl
P b
; d; gb 2008).
jkpo;ehl;bd; 2011-12 y; mWtil fhyj;jpy; Rkhh; 1.6kpy;ypad; ld; rh;fiu cw;gj;jp
nra;ag;gLfpwJ.
,J Ke;ija Mz;iltpl 20% mjpfkhFk;. (1 SMA 30 AP – 12
fzf;fl
P b
; d; gb)
urhad
njhopw;rhiy
:
jkpo;ehl;bd;
njd;khtl;lq;fspy;
gy
nghpa
urhad
njhopw;rhiyfs; cs;sd. ,q;F cuk;> FNshhpd; fhuk; kw;Wk; gy jahhpf;fg;gLfpwJ.
[Tsp njhopy; : jkpo;ehl;bYs;s nkhj;jk; 900 E}w;ghiyfspypUe;J 9 kpy;ypad; kPll
; h;
E}ypiy jahhpf;Fk; jpwd; nfhz;lJ.
jpUney;Ntyp khtl;lj;jpy; kl;Lk; 15 nghpa
E}w;ghiyfs; cs;sd.

,jd; %yk; gyjug;gl;l Efh;Nthh;> me;je;j re;ijfspd; Njit NtWghLfspy; ,Ue;J jd;id
ghJfhj;Jf; nfhs;Sk; tha;ig ,e;j njhFjpf;F toq;Fk; vd njhpfpwJ.
,Ug;gpDk;
njhopy;El;g tiuaiwahy; ,e;j njhFg;G ryit kw;Wk; ePhR
; j;jpfhpg;G gphptpw;fF
;
kl;Lk;
Nritahw;WfpwJ.
,q;F Sep – Jan tiu Rz;zhk;G Njit mjpfkhf NjitgLk;
fhykhFk;.(jPghtsp> nghq;fy;> mWtilf;F Ke;ij Njit )
tHj; j f kjpg; G kw; W k; Ntiy tha; g ; G
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kjpg;gplg;gl;l tUtha; &gha; 9 Nfhb kw;Wk; 480 NgUf;F Ntiytha;gspf;fpwJ. (ml;ltiz 3
cs;sJ)6.
,e;j njhFg;GfSf;F Njitahd rhjhuz njhopyhsh;fs; fpilg;gJ xU Kf;fpa gpur;ridahf
cs;sJ.
,Ug;gpDk; Njit kw;Wk; Fiwe;j jpwd; gad;ghl;L gUtfhy ,ay;G fhuzkhf
njhopyhsh;fs; fpilg;gjpy;iy ,jdhy; cw;gj;jp ghjpg;gilfpwJ.
njhFg; G fspd; Rw; w #oy; mk; r q; f s;
,e;j njhFg;Gfspd; Rz;zhk;ig vhpg;gjd; %yk; fhw;W khR fhuzkhf mikfpwJ.
jpUney;Ntypapy; njhFg;Gfspy; cs;s mNdfkhf vy;yh #isfspYk; Nkw;f$
; iu jpwe;Js;sJ.
NkYk; ,e;j Giffs; topkz;lyj;jpy; fyg;gij jLg;gjw;F ve;j top KiwfSk; ,y;iy. rpy
myFfs; kl;Lk; khRfl;Lghl;L thhpaj;jpd; mwpTiuapd; gb Gif Nghf;fp epWtpAs;sdh;.
,Jtiu #isfspdhy; Vw;gLk; khR miljiy gw;wpa Ma;it TNPCB
nra;atpy;iy.
Vnddpy; ,e;j myFfs; kpf rpwpait> NkYk; ,J Njitf;Nfw;g kl;LNk ,af;fg;gLfpwJ.
mjdhy; TNPCB mij nghpa njhopw;rhiyfspy; ,e;j Ma;it nra;fpd;wd.
TNPCB cldhd
fye;jha;tpy; mwptJ vd;dntd;why; 24 kzp Neuj;jpy; 1- 1.5kzpNeuk; kl;LNk khRgLj;Jk;
Jfs;fs; ntspNaw;wg;gLfpwJ.
njhFg;Gfspy; cs;s myFfs; CTO & CTE ngw;W ,aq;Fk;
myFfspd; tptuk;-Annex 3.
njhFg; G fspd; r%f mwptpay;
,e;j njhFg;Gfspy; gzpagj;jg;gLk; Copah;fs; gapw;rp mw;wth;fNs Mth;. ehnshd;Wf;F xU
mstpy; 1-2 #isfis ,af;Ftjw;F 2-3 Copah;fs; kw;Wk; xU Nkw;ghh;itahsh; Njit.
jw;Nghija njhopyhsh; rl;lj;jpd; gbNa ,th;fSf;F Cjpak; toq;fg;gLfpwJ. ,jpy; nghpa
myFfspy; njhopyhsh; ey gphpT cs;sJ.
,th;fs; mDgtq;fs; %ykhfNt fw;Wf;
nfhs;fpwhh;fs;.

DIC
cld; fye;jha;tpy; mwptJ vd;dntd;why; myFfs; gbtk; 17-A-I jhf;fy; nra;a
Ntz;Lk;.
xU rpy myFfs; kl;LNk ,jw;F ,zq;fpAs;sJ.
ryit Rz;zhk;G 1995,y;
2.50Rs./Kg Mf ,Ue;jJ. jw;NghJ mJ 5-7/Kg cs;sJ.

6

Based on discussions with DIC it is understood that the units are required to voluntarily file Form 17-A. Very few
units comply with this. The price of whitewash has increased from Rs. 2.50/kg in 1995 to Rs 5-7/kg at present.
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4. njhFg; Gfspd;
G fspd; Kf; f pa fhuzpfs;

4.1

njhopw; J iu $l; l ikg; G

jpUney;Ntyp khtl;l Rz;zhk;G cw;gj;jpahsh;fs; ey rq;fj;jpy; Rkhh; 50% njhopw;rhiyfs;
gpujpepjpj;Jtk; ngw;Ws;sd. mjd; jiyth; jpU.M.N.eluh[d; (Prop.eluh[d; Rz;zhk;G
njhopw;rhiy kw;Wk; murp nfkpf;fy;]); NkYk; ,jd; nghJnrayhsh திரு ேகாமதி நாயகம் ஆ:
(சரவணா ெகமிக்கல்ஸ்)

4.2

MSME njhFg; G fspd; njhlHGila muR mikg; G fs;

njhFg;GfNshL njhlHGila khepy muR mikg;Gfs; gpd;tUkhW :
• khtl;l njhopy; ikak;> njhopy; kw;Wk; th;jj
; f Jiw
• Ruq;f Jiw
• jkpo;ehL khRfl;Lghl;L thhpak;
khtl;l njhopy; ikak; (DIC) xU khepy muR epWtdkhFk;.
,J khtl;lj;jpYs;s njhopy;
nra;a trjp Nritfis toq;Fk; mikg;ghFk;.
DIC gzp vd;dntd;why;> myFfis top
elj;JtJ. MSMEd; Part – I & Part II I xUq;fpizj;jy; xg;Gif ngWtJ> Cf;fnjhif
toq;Fjy;> njhopy;KidNthh;fspd; gpur;rid gw;wpa Fwpg;Gf;fhd xg;Gif> kw;w Jiwfsplk;
,Ue;J xw;iw rhus Kiwapd;gb mDkjp ngWtJ> MSMEd; Gdh;tho;Tf;fhf> juf;fl;LghL
kw;Wk; ghJfhg;G Nrit toq;FtJ.
khepy murpd; epytpak; kw;Wk; Ruq;fk; Mizahpd;
nghWg;Ngw;Ws;sJ.
Ruq;fj;
Jiwapd;
Kf;fpa
Fj;jiffs;/fkp\d;> chpkk; toq;FtJ MFk;.

fPo; Ruq;fj;Jiw fdpkts eph;thf
gzp
vd;dntd;why;>
gq;FMa;T>

jkpo;ehL khRfl;Lghl;L thhpa khtl;l mYtyfj;jpd; gzp> fl;Lghl;bd; Kf;fpa Nehf;fk;
vd;dntd;why;> xilfs;> fpzWfs;> kw;Wk; epyk;> tspkz;lyj;jpy; khR fzpg;Gfs; nra;tJ>
njhlh; fz;fhzpg;G %yk; Rw;W#oiy ghJfhg;gJ ,jd; Kf;fpa gzp khepy khR fl;Lghl;L
tpjpKiwfspd;gb Gjpa njhopy; myFfs; njhlq;f mDkjpg;gJ kw;Wk; ,af;f xg;Gjy;
toq;FtJ.

4.3

fy; t p kw; W k; Muha; r ; r p Nkk; g Lj; J k; epWtdq; f s;

jkpo;ehl;by; jpUney;Ntyp gy;fiyfofj;jpy; cs;s Gtpapay; njhopy;El;gj; Jiwia rhh;ej
; xU
gpujpepjpia ,e;j njhFg;Gfspd; xUq;fpizg;G FO nfhz;Ls;sJ.
,e;j gy;fiyfofk;
KOikahd njhiyJ}u njhlh;G fUtpfs; kw;Wk; GIS Ma;tfj;ij nfhz;Ls;sJ. mjd;%yk;
Ruq;f Ma;T kw;Wk; Rz;zhk;G fw;fspd; Nrhjidfis Nkw;nfhs;syhk;. xU Njrpa mstpy;
&h;ff
; papy; mike;Js;s kj;jpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk; rpW mstpyhd Rz;zhk;G #is
; k; jpUney;Ntyp
Ma;T7 kw;Wk; Nkk;gLj;jiy elj;jpAs;sJ ,Ue;j NghjpYk; ,jw;fF
njhFg;gpw;fF
; ve;j njhlh;Gk; ,y;iy.

4.4

Nrit /njhopy; E l; g toq; F dHfs;

jw;NghJ ,e;j njhFg;Gfspd; ,af;fj;jpw;fF
;
Nrit kw;Wk; njhopy;El;g toq;Fdh;fs; ,y;iy.
njhFg;Gfspd; cWg;gpdh;fSld; DESL fye;jha;T nra;jjpy; me;j #isfis mjd;
7

(CBRI kw;Wk; Njrpa Muha;r;rp Nkk;ghl;L fTd;rpy; epGzh; FO mDfpajpy; ,Jtiu Ma;T kw;Wk;
Nkk;gLj;Jk; gzp fle;j fhyq;fspy; nra;ag;gltpy;iy.)
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chpikahsh;fis fl;Lfpd;wdh; vd njspthf njhpfpwJ.
NkYk; ,jw;fhd cgfuzq;fs;
cjhuzkhf> GNshah> ;,Lf;fp eRf;fp> J}shf;fp midj;Jk; cs;Sh; nfhs;Kjy; nra;ag;gLfpwJ.

4.5

epjp epWtdq; f s; / tq; f pfs;

,e;jpad; xth;r]
P ; tq;f8p kw;Wk; jkpo;ehL
,k;khtl;lj;jpd; Kd;dzp tq;fpfshFk;9.

njhopy;

KjyPlL
;

fofk;

(TIIC)

Mfpad

ml;ltiz 7 : தமிழ்நாடு lட்வங்கி விவரங்கள்
lட் வங்கி

ெதாட:பு விவரங்கள்

இந்தியன் ஓவ:சீஸ் வங்கி

131, கிழக்கு கா: ெதரு, திருெநல்ேவலி டவுன்
திருெநல்ேவலி-627006
ெதாைலேபசி: 462 2321012

தமிழ்நாடு

ெதாழில்துைற

முதlட்டு கழகம் (TIIC)

5பி / 5சி, சகுந்தலா ஷாப்பிங் காம்ப்ளக்ஸ்
2 வது மாடி, வானரப்ேபட்ைட
திருெநல்ேவலி 627 003.
ெதாைலேபசி: 462-2502038

jpUney;Ntyp khtl;lj;jpd; tq;fpfs; kw;Wk; epjpepWtdq;fs; gw;wp tptuq;fs; gpd;tUtd :
ml;ltiz 8 : திருெநல்ேவலி10 பிற வங்கிகள் பற்றிய விவரங்கள்10
வங்கியின் ெபய/

கிைளகள் எண்ணிக்ைக

இந்தியன் ஓவ:சீஸ் வங்கி

19

பாண்டியன் கிராம வங்கி

20

கனரா வங்கி

8

ஸ்ேடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா

5

ஐசிஐசிஐ வங்கி லிமிெடட்

4

தமிழ்நாடு ெம:கண்ைடல் வங்கி

3

இந்திய மத்திய வங்கி

1

இந்தியன் வங்கி

1

லட்சுமி விலாஸ் வங்கி

1

jkpo;ehL njhopy;Jiw KjyPlL
;
fofk; ypkpnll11 Rz;zhk;G #is Jiwf;F ngUkstpy;
epjpAjtp nra;fpwJ.
,e;jpad; xth;r]
P ; tq;fp ,e;j njhFg;G xUq;fpizg;G FOtpy; xU
cWg;gpduhf cs;sJ. ,Ue;j NghjpYk; tq;fpfsplk; ,Ue;J fld; ngUk; #isfis gw;wpa
tptuk; fpilf;fngwtpy;iy.

8

http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/ANN280809_1.pdf
http://www.msmedi-chennai.gov.in/MSME/Tirunelveli.jsp
10
http://www.nellai.tn.nic.in/lead_bank.pdf
11
Based on discussions with DIC; TIIC is also reportedly satisfied with performance of the units in this cluster.
9
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5. njhFg; G fspy; gad; g Lj; j g; g Lk; njhopy; E l; g k; kw; w k; cw; g j; j p nray; K iw
5.1

njhFg; G fspy; gad; g Lj; j g; g Lk; njhopy; E l; g k;

,e;j njhFg;Gfspy; gad;gLj;jg;gLk; Rz;zhk;G #isfspd; mikg;G Gdy; tbtikg;igf;
nfhz;Ls;sJ.
NkYk; ,J fyg;G vhpnghUs; gad;gLj;j jFe;jkhjphp tbtikf;fg;gl;Ls;sJ.
nghJthf ,e;j tif #isfs; jpwe;j Nkw;gug;igf; nfhz;Ls;sJ.
NkYk; cs;Sh;
nghUl;fis nfhz;L tbtikf;fg;gLfpwJ.
(nrq;fw;fs;> rpnkz;l; & Rl;l nrq;fw;fs;
gad;gLj;jg;gLfpwJ.)

பய:பிrக் சுவ: ெசங்கற் சூைல

பாராம்பrய நி:மாணத்துைற

புள்ளி 7 : திருெநல்ேவலி சுண்ணாம்பு Kilns

5.2

jahhpg; G Kiwfs;

சுண்ணாம்பு கல்

மரக்கr

nehWf;fp

ைகேயடு
கலக்கும்

எrதல் காற்று

fhw;W}jp

உைலைய

தண்ண E:

◌ுதல்கட்ட

நEேரற்றம்

சுண்ணாம்பு

(சுண்ணாம்பு)
J}shf;fp

ைகந்நூல்
மூட்ைட

புள்ளி 8 :ெசயன்முைற ேபாக்கு வைரபடம்
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ehl;L #isfs; cUis tbtikg;igf; nfhz;Ls;sJ NkYk; mJ ntt;NtW msitf;
nfhz;Ls;sJ.
,ij ciy vd;W miog;gh;.
(cs;Sh; nkhopapy;) mjDil msTfs;
gpd;tUtd : cauk; jiu kl;lj;jpw;fF
; Nky; 2.5 to 3m,cauk; jiu kl;lj;jpw;F fPo; 0.5m NkYk;
mjd; tpl;lk; 2.5 to 3 meters Mf cs;sJ. me;j Gdy; tbtikg;gpd; fPo; xU fhw;W GFk;
Jis cs;sJ. #isapd; mbg;ghfk; topahf xU GNshah; %yk; (3 hp ) fhw;W mDg;gg;gl;L
Rz;zhk;ghf;fy; eilngWfpwJ.
,e;j #is Fiwe;j tpiyapy; fpilf;Fk; nghUl;fshd
fspkz;> fw;ghiwfisAk;> kz; kw;Wk; rpnkz;l; nfhz;L fl;lg;gLfpwJ. ,q;F Rz;zhk;Gfy;
msT (12 to 19mm Size) kw;Wk; vhpnghUs; ifKiwahf fyf;fg;gl;L #isf;Fs;
nrYj;jg;gLfpwJ. gpd;dh; vhpA+l;lg;gLfpwJ. xU Row;rpf;fhd Neuk; 12 – 14 hours ePhf
; f
; g;glhj
Rz;zhk;G #isapd; mbg;ghfj;jpy; mike;Js;s jpwg;gpd; topahf vLf;fg;gLfpwJ.
fpilf;fg;ngw;w %yg;nghUis ,Lf;fp eRf;fp%yk; (50hp) eRf;fg;gLfpwJ.
mDg;gg;gLk; fw;fspd; msT 9 to 12” f
; F
; s; ,Uf;f Ntz;Lk;.

,e;j eRf;fpf;Fs;

cyh; ePjj
; Rz;zhk;G Jshf;fpapy; J}shf;fg;gl;L gpd;dh; igfspy; milf;fg;gLfpwJ.
,e;j
J}shf;Fk; Kiw%yk; fopT kw;Wk; vhpf;fg;glhj nghUl;fis ntspNaw;WfpwJ. (nghJthf 2025%)

5.3

cgfuz tpsf; f k;

,Lf; f p nehWf; f p
xU ,Lf;fp nehWf;fp %yg;nghUl;fs; Nrkpg;gplj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sJ. NkYk; ,J fw;fspd;
msit Fiwf;f cjTfpwJ.
,J xU Kjy; epiy nehWf;fpahf gad;gLfpwJ.
my;yJ
fw;fspd; msit Fiwf;Fk; Kjy; epiyahf cs;sJ.
,e;j fw;fs; mOj;jp %yk;
neWf;fg;gLfpwJ. ,e;j fw;fs; ,uz;L cWjpahf cNyhf Jz;LfSf;fpilNa Nghlg;gLfpwJ
mjpy; xU cNyhf Jz;L fw;fSf;F Kd;Dk; gpd;Dkhf fw;fis nehWf;FfpwJ. me;j fw;fs;
cNyhfj;jpd; gpNuf;fpq; Gs;spia tpl Fiwthf ,Ug;gjhy; mit nehWf;fg;gLfpwJ. ,Lf;fp
nehWf;fp %yk; nghpa mstpyhd Rz;zhk;G fw;fis nehWf;f KbAk;. mjd; msT 9-12” tiu
,Uf;fyhk;. ,e;j ,Lf;fp nehWf;fp #isfspd; Njitf;Nfw;g tpl;Ltpl;L ,af;fg;gLfpwJ.

புள்ளி

9

:,Lf;fp nehWf;fp

Rz; z hk; G #is
Page | 26

ehl;L #isfs; cUis tbtikg;igf; nfhz;Ls;sJ NkYk; mJ ntt;NtW msitf;
nfhz;Ls;sJ.
,ij ciy vd;W miog;gh;.
(cs;Sh; nkhopapy;) mjDil msTfs;
gpd;tUtd : cauk; jiu kl;lj;jpw;fF
; Nky; 2.5 - 3m, cauk; jiu kl;lj;jpw;F fPo; 0.5m NkYk;
mjd; tpl;lk; 2.5 - 3 meters Mf cs;sJ. me;j Gdy; tbtikg;gpd; fPo; xU fhw;W GFk;
Jis cs;sJ. #isapd; mbg;ghfk; topahf xU GNshah; %yk; (3 hp ) fhw;W mDg;gg;gl;L
Rz;zhk;ghf;fy; eilngWfpwJ.
,e;j #is #isfs Fiwe;j tpiyapy; fpilf;Fk; nghUl;fshd fspkz;> fw;ghiwfisAk;>
kz; kw;Wk; rpnkz;l; nfhz;L fl;lg;gLfpwJ.
,q;F Rz;zhk;Gfy; msT (12 to 19mm Size)
kw;Wk; vhpnghUs; ifKiwahf fyf;fg;gl;L #isf;Fs; nrYj;jg;gLfpwJ.
gpd;dh;
vhpA+l;lg;gLfpwJ. xU Row;rpf;fhd Neuk; 12 – 14 hours ePhf
; f
; g;glhj Rz;zhk;G #isapd;
mbg;ghfj;jpy; mike;Js;s jpwg;gpd; topahf vLf;fg;gLfpwJ.
fhw; W }jp
#isfspy; fhw;W}jp epWtg;gl;Ls;sJ.
NkYk; ,J vhptjw;F Njitahd fhw;iw mDg;g
cjTfpwJ.
ikatpyf;F tprpwp my;yJ fhw;W}jp nghJthf itf;fg;gl;Ls;sJ.
fhw;whdJ
fhw;W}jp %yk; cs;spYf;fg;gl;L 90 degree f;F khw;wg;gl;L mJ ntspNaWk; gFjp %yk;
ntspNaw;wg;gLfpwJ.
xt;nthU #isfSk; ehnshd;Wf;F 1 fhw;W}jp 12- 14hr ,aq;Ffpd;wJ.

புள்ளி 10 : காற்ைற ஒன்றிற்குள் தள்ளும் கருவி

J}shf; f p
Jshf;fp ,ae;jpuk; “Ngf;Nf[p];” ,lj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sJ. ,J cyh; ePhj
; j
; Rz;zhk;ig 300
– 325 ry;yil msTf;F J}shf;FfpwJ.
J}shf;fp kpfTk; twz;l> jilapd;wp efUk;
nghUl;fis nghbahf;FfpwJ.
J}shf;Fk; nghUs;fs; NkypUe;J Hammer kpy;Yf;Fs; gpd;dh;
miuf;Fk; gFjpf;F nry;fpwJ.
miuf;Fk; nghUshdJ cWjpahd ,Uk;G Rj;jpay; %yk;
Ntfkhf njhlh;eJ
; Row;Wtpf;fg;gLfpwJ. miugLk; nghUs; kPJ ,e;j epfo;thd kPzL
; k; kPzL
; k;
elj;jgl;L kpfTk; rpwpa Jfs;fshf khw;wg;gLfpwJ.
hammer kpy;ypy; cs;s miuf;fg;gLk;
nghUshdJ Ez;zpa mhpg;G topahf ntspNaWk; tif msTf;F rpwpjhFk; tiu kPzL
; k;
kPzL
; k; miuf;fg;gLfpwJ. NkYk; ,J miuf;Fk; Nrk;gh;fF
; fPNo cs;sJ. ,q;F cs;s tiy
khw;w $ba tifapy; mike;Js;s mjd; tpl;lkhdJ 1/64” kw;Wk; 2”
,J Ez;zpa
Jfs;fisAk; kw;witfisAk; gphpj;njLf;fpwJ.
msT Fiwg;G hammer Neubahf ghjpf;Fk;
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fhuzpahFk;.
mikAk;.

Ez;zpa Jshf;Fjy; Rj;jpay;> rotor speed, tiy mikg;G Mfpait nghUj;J

புள்ளி 11 : Jshf;fp
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6. njhFg; G fspd; kjpg; g plg; g l; l vhprf; j p EfHT kw; W k; Nrkpg; G jpwd;

6.1

vhprf; j p kw; W k; EfHT %yq; f s;

jpUney;Ntyp Rz;zhk;G #isfspy; gad;gLk; Kjd;ik Mw;wy;
a) kufhp
b)kpd;rhuk;
20 myFfspy; DESL Nkw;nfhz;l Ma;tpd; gb ngWk; 2 myFfspy; kl;LNk DG rhh;ej
; Mw;wy;
,af;fj;jpw;fhd tha;gG
; cs;sJ. vhprf;jp efh;T kw;Wk; tpiy gw;wpa tptuq;fs; gpd;tUtd.

6.2

kuf; f hp gad; g hL

jpUney;Ntyp njhFg;Gfspy; cs;s Kf;fpakhd vhpnghUs; %ykhf kuk; rhh;ej
;
kuf;fhp
gad;gLfpwJ. vhpnghUs; juk; gw;wpa Ma;T fpilf;f ngwtpy;iy. kuk; rhh;ej
; kuf;fhp gw;wpa
jd;ikfis fPNo nfhLf;fgl;Ls;sd.
ml;ltiz 9 :மரக்கr சிறப்பியல்புகள் - DESL மூலம்

அல்டிேமட்

மதிப்பு

அனாலிசிஸ்

மாதிr ேசாதைன இருந்து உள்ளூ/ ெசங்கற் சூைல12

அல்டிேமட்

மதிப்பு

அனாலிசிஸ்

LOI%

51.02% W/W

கா:பன்

33.88%

அட:த்தி

1.86 g/cc

ைஹட்ரஜன்

3.86%

ஈரம்

27.21%

பிராணவாயு

25.8%

நிைலயான கா:பன்

16.24 %

ைநட்ரஜன்

0.572%

சாம்பல்

8.82%

சல்ப:

0.16%

CaO உள்ள சாம்பல்

42.3%

SiO2

10.2% W/W

உள்ள சாம்பல்

,q;F epiwa cs;Sh; kuk; kw;Wk; kuf;fhp tpw;Nghh; mjpfk; cs;sdh;.
mjd; tpiyahdJ
fle;j ,uz;L Mz;Lfspy; &gha;
10- 15/ கிேலா Mf cah;eJ
; s;sJ13.
,q;F khw;W
vhpnghUshf epyf;fhp (J}j;Jf;Fb)> gNahkh]; gphpf;nfhl;”> (<Nuhl;by; ,Ue;J &gha; 6/Kg
,wf;Fkjp tpiy)> nrd;id kl;il J}s;> Njq;fha; XL> (J}j;Jf;Fb & <Nuhl;by; ,Ue;J &gha;
5/Kg ,wf;Fkjp tpiy)> epyf;fliy $L kw;w vhpnghUis gad;gLj;Jtjdhy; mJ jahhpg;G
nghUspd; juj;jpd; kPJ jhf;fj;ij Vw;gLj;Jk;.
,q;F tpl;L tpl;L elf;Fk; nray;ghl;bdhy; gad;gLj;Jk; jpwDf;Fk; kuf;fhp gad;ghl;bw;fF
;
njhlh;G fhz ,aytpy;iy.
Rz;zhk;G jahhpf;f gad;gLk; kuf;fhp gw;wpa DESLd; Ma;T tptuk; :

12
13

Sample test was done from Ecochem Laboratory Services Division, Chennai
Discussion with several fuel vendors
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ml;ltiz 10 : கணக்ெகடுக்கப்பட்ட அலகுகள் உள்ள மரக்கr நுக/வு
அளவுருைவ

கிேலா / டன் உள்ள ைலம்

சராசr

184.8

அதிகபட்சம்

203.6

குைறந்தபட்சம்

140.0

கிேலா / டன் -சுண்ணாம்பு

கr அளவு

njhFg;Gfspd; ntt;NtW mstpyhd myFfspd; kuf;fhp Efh;T fPNo nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.

0

>200, 2
190-200, 6
180-190, 4
170-180, 6
150-160, 1
140-150, 1

1

2

3

4

5

ெதாழிற்சாைலகள் எண்ணிக்ைக

6

7

புள்ளி 12: கணக்ெகடுக்கப்பட்ட அலகுகள் மூலம் எrெபாருள் நுக/வு

kuf;fhpapd; tpiy ruhrhpahf &gha; 13 &/fpNyh.
&gha;/fpNyh. ,J cw;gj;jp nrytpy; 60 % MFk;.

6.3

NkYk; Rz;zhk;G cw;gj;jp nryT 4

kpd; r hu gad; g hL

TANGEDCO %ykhf ,e;j njhFjpfSf;F kpd;rhuk; toq;fg;gLfpwJ. ,q;F cs;s myFfs;
Fiwe;j kpd;dOj;j ,izg;ig (LT) ngw;Ws;sd. NkYk; ,jd; tpiygl;bay; TANGEDCO-d;
III-Bd; gFjpapd; fPo; tUfpwJ. mjd; tptuk; gpd;tUtd
ml;ltiz 11: காப்பு வr அைமப்புமுைற
காப்பு வr காம்ேபாெனன்ட்

கட்டணங்கள்

எrசக்தி கட்டணங்கள்

@ Rs. 5.50 per kWh/ மாதம்
@ Rs 30.50 per kW/ மாதம்
5%

நிைலயான கட்டணம்
எrசக்தி வசூலிக்கப்படும் வr
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kpd;rhuk; ,q;F ,Lf;fp nehWf;fp,p fhww;W}jp, J}shf;fp Mfpatw;Wf;F Kf;fpa gad;ghlhf cs;sJ.
myFfspd; kpd;rhu EfHT gw;wpa Ma;T gpd;tUkhW :
ml;ltiz 12 : கணக்ெகடுக்கப்பட்ட அலகுகள் உள்ள மின்சார நுக/வு
அளவுருைவ
சராசr
அதிகபட்சம்
குைறந்தபட்சம்

kWh/ டன் ஆப் ைலம்

52.0
58.6
48.5

DESL 70% Ma;tpd;g
; b myFfspd; vhprf;jp EfHT 50-54
50
Kwh/ton Rz;zhk;G, NkYk; ,jd;
kpd;rhu myFfspd; ruhrhp tpiy &gha; 5.78/kwh MFk;.
Rz;zhk;G cw;gj;jpf;F MFk;
nrytpy; kpd;rhuj;jpd; tpiy 7.5% MFk;.

6.4

Mw; w y; Nrkpg; g pw; f hd tha; g ; G

Ma;Tf;$w;wpd; kPsha;tpd;gb Rj;jkhd Rz;zhk;G fw;fis Rz;zhk;Gf;FjYf;F 750 kcal/kg rf;jp
gad;gLj;jg;gLfpwJ. mjd; Kf;fpa ,og;Gfs; gpd;tUtd :

புள்ளி 13 : நாடு ெசங்கற் சூைல வழக்கமான ெவப்ப இழப்புகள் (ஆதாரம்: CBRI)

vhpnghUs; rpf;fdj;jpw;F Nkw;nfhs;sg;gLk; Kaw;rpahdJ. jahhpg;G nghUspd; juk;, kw;Wk; mjd;
gyd;fs; kPJ Neubahf njhlHGilait. ,jd; %yk; cw;gj;jp nryTfis Fiwj;J tpw;gid
kjpg;ig mjpfg;gLj;jyhk;. Ma;tpd; %yk; ,og;ig Fiwf;Fk; Kiwfs; gpd;tUtd :
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•
•
•
•
•

ntspNaw;wp %yk; ,of;Fk; ntg;gk;
#is RtH kw;Wk; fjpHtPrR
; %yk; Vw;gLk; ntg;gj;ij Fiwg;gjd; %yk;
ePHf;fg;glhj Rz;zhk;Gfspy; ,Ue;J “nrd;rpgpy; ntg;g ,og;G”
mjpfkhf fhw;iw fl;Lg;gLj;Jtjd; %yKk; Kiwaw;w vhpg;ig fl;Lg;gLj;Jtjd; %yKk;
cz;lhFk; ntg;g ,og;G.
mjpfkhd vhpj;jypd; %yk; cz;lhFk; ntg;g ,og;G.

njhopy;El;gk; %ykhf ,og;Gfis jLj;J (eg. ,d;RNyrid
gphpj;jypg;gJ, nuf;FGNul;lH gad;gLtJ) kw;w Jiwfspy; cs;s
Jiwf;fhf gad;gLj;jpf; nfhs;Sjy;.

Nkk;gLj;JtJ fhw;iw
njhopy;El;gj;ij ,e;j

nrq;Fj;J \h/g;l; #is %ykhf NkNy Fwpg;gpl;lit %ykhf jahhpg;G nghUspd; juj;ij
caHj;j KbAk;.

Page | 32

7. njhFg; G fspd; Kf; f pa rthy; f s; kw; W k; Kd; N dw; w ghpe; J iufs;
7.1
•

•

•

•

•

•

•

14

rthy; f s;
njhopy;El;gk; njhlHghf.
o ,e;j njhFg;Gfspy; kpfg; goikahd njhopy;El;gj;jpy; rpy khw;wq;fs; nra;J
gad;gLj;jg;gLfpwJ.
o Rz;zhk;Gfs; tif : ,e;j njhFg;Gfspy fpilf;ff; $ba Rz;zhk;Gfspd; jd;ikahdJ
,e;jpahtpy; NtW vq;Fk; fpilg;gijtpl gbfk; kw;Wk; kpfTk; fbdkhf cs;sJ.
o #isfspd; #o;epiyf;F jFe;jthW vy;yhtpjkhd njhopy; El;gj; jilfs;.
vhprf;jp njhlHghf :
o mjpf kuf;fhp EfHT : mNrh\pNa\d; fUj;Jgb kw;w njhFg;Gfis tpl ,q;Fs;s
njhFg;Gfspd; EfHT ,uz;L klq;fhFk;.
o nkhj;j cw;gj;jp nrytpy; Mw;wYf;fhd nryT 67.5% fzpf;fg;gl;Ls;sJ.
o nkhj;j cw;gj;jp nrytpy; kpd;rhu cgNahfpf;Fk; cgfuzj;jpd; EfHT kl;Lk; (7.5%)
,jpy; rpwpa msT EfH nfhz;l rhjdk; $l jahhpg;G nghUspd; juj;ij ghjpf;Fk;.
fle;j 2 Mz;Lfshf jkpo;ehL kpd;rhuj;jpyd; epyik xOq;fw;wjhf cs;sJ.
Rz;zhk;Gf;fy; tpis elf;Fk; NghJ fhw;W}jpf;F kpd;rhuk; Njitg;gLfpwJ.
kpd;rhuk; ,y;yhj epiyapy; “reject” mjpfkhfpwJ.
re;ij njhlHghd :
o gUtfhy Njitia nghUj;Nj ,e;j Njit mike;Js;sJ
o cw;gj;jp nrytpd; tsHr;rpia xg;gpLif-mjpfhpj;J tUk; cw;gj;jp nryit
xg;gpLifapy; tpw;gid kjpg;G tsHr;rp FiwthFk14.;
juk; kw;Wk; %yg;nghUs; :
o rpnkz;l; njhopw;rhiyfspy; ,Ue;J epuhfhpf;fg;gLk; nghUs; Rz;zhk;G #isfspy;
%yg; nghUshf gad;gLfpwJ.
o ,e;j khtl;lj;jpy; 2 Fthhpfs; cs;sd.
,jpy; xd;W Rz;zhk;Gfy; jd;Dila
Njitf;fhf kl;LNk gad;gLj;jp nfhs;fpwJ. fy; jl;Lg;ghl;L Rz;zhk;G myFfs;
ntsp khepyj;jpy; ,Ue;J ,wf;Fkjp nra;J rkhspf;f epidf;fpwJ ,Ue;j Nghjpy;
rpy myFfs; ,ij xU mr;RWj;jyhf
o cs;Shpy; fpilf;fg;ngWk; %yg;nghUl;fspd; msT kpff; Fiwthf ,Ug;gjhYk;
,yhgk; Fiwthf ,Ug;gjhYk;, %yg;nghUl;fspd; tpiyNaw;wj;jhYk; #isfspd;
,af;fk; ghjpf;fg;gLfpwJ.
jahhpg;G nghUspd; juk; njhlHghf :
o ,q;F jahhpf;fg;gLk; nghUl;fspd; juk; Fiwe;j Rz;zhk;gpdhy; Njit nts;is
ryitfSf;Fk;, ePH Rj;jpfhpg;gpw;fhfTk; gad;gLtjhYk;, G+Hj;jp nra;a VJthf
cs;sJ.
o Me;jpuh kw;Wk; uh[];jhd; Nghd;wtHfsplk; ,Ue;J Nghl;bfs; ,Ue;jhYk; gy;NtW
re;ijfis gpbg;gjw;fhd ey;y mwpFwp njd;gLfpwJ.
kdpjtsk; :
o ,e;j njhopw;rhiyfs; kdpjtsj;ijNa ek;gpAs;sd.
o gUtfhy gzp vd;gjhy;, rpy Neuq;fspy; #iy ,af;fj;jpw;fhd gzpahsHfs;
fpilg;gjpy;iy.
சுற்றுச்சூழல் சவால்கள்

To be quantified during following phases of this assignment
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o

ஆரம்ப 60-90 நிமிடங்கள் கட்டணம் அறிக்ைக படி அட:த்தியான மக்கள் ெதாைக மிகவும்
ெசறிவுள்ள உய: கா:பன் ேமாேனா ஆக்ைசடு

o

ேபாக்குவரத்து ெகாண்ட முக்கிய சாைல அைமந்துள்ள Kilns அருகில் ேமாசமான ெதrவுநிைல
ராஸ்தா பகுதி,.

•

r%f rthy;fs; :
o njhopyhsHfspd; Cjpa caHT, nghUl;fspd; tpw;gid tpiyf;F <lhdjhf
,y;iy.
o mNj Copaj;jpw;F Fiwe;j cly; ciog;G Ntiyfs; cs;sjhy; njhopyhsHfs;
fpilg;gJ xU gpur;ridahf cs;sJ.

7.2

njhFg; G Nkk; g hl; L mNyhridfs;
•
•
•
•
•

kWtbtikg;G %yk; vhprf;jp Nkk;gLj;jy; kw;Wk; cw;gj;jpd; jpwid Nkk;gLj;Jjy
jur;Nrhjidf;fhf Fiwe;jgl;r Nrhjid (Rz;zhk;Gfy;, kuf;fhp, Rz;zhk;G)
$l;L nfhs;Kjy; %yk; tpiy khWghl;il jtpHg;gJ (kuf;fhp, Rz;zhk;Gf;fy;)
njhopy;El;g jfty; njhlHig ngWtjw;fhd jilfs; ,Uf;fpwJ.
,Ue;j NghjpYk;
rpwpa mstpyhd Rz;zhk;G cw;gj;jpf;F Fiwe;j mstpyhd njhopy; El;gNk cs;sJ.
cs;SH fl;likg;ig Nkk;gLj;Jtjd; %yk; njhFg;gpd; Njitia G+Hj;jp nra;jy
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8. SWOT M a ; T
•

•

•

•

gyk;
o

njhFg;Gfspd; Kf;fpakhd gyk; vd;dntd;why; Rz;zhk;G cw;gj;jpapy; ePzl
; fhy
mDgtk; kw;Wk; re;ijfshy; rkhspg;gJ.
o rq;fj;jpd; %ykhf gy;NtW gpur;ridfis vLf;fg;gLk; Kaw;rpfs;
 Rz;zhk;Gfy; Mjhuq;fis fz;lwptJ
 njhFg;Gfshy; nghpa mstpyhd Rz;zhk;G cw;gj;jp nra;Ak; ,lj;ij
njhlq;f Kay;tJ
gytPdk;
o njhFg;Gfspy; gad;gLj;jg;gLk; njhopy;El;gk; kpfg; goikahdJ.
o Gjpa njhopy;El;gj;ij fz;lwpahik.
o Fiwe;j epiyapy; jhdpaq;fpia gad;gLj;jhky; ek;gpapUg;gJ.
o jw;NghJs;s njhopy;El;gj;ij xg;gpLif Nkk;gl;l njhopy;El;gj;jpw;fhd KjyPlL
;
msT gy tifapy; NtWgLfpwJ. njhFg;Gfspy; ,lHghlw;w Gjpa njhopy;El;gkhd
\hg;l; #isfis KjyPlL
; f;fhd cjtp Njitg;gLjy;
o KjyPL nra;Ak; Kd;G nrayhf;f Ma;Tfs; Nkw;nfhs;shik.
tha;gG
; fs; :
o njhopw;rhiy Rz;zhk;gpw;fhd gy Kf;fpa re;ijfs; cs;sJ. NkYk; re;ij
NtWghLfsplkpUe;J tpyfpapUg;gJ.
mr;RWj;jy;fs; :
o MSME Policy 2008, jkpo;ehL khepy murpd; GO.MS No.14, MSME (B) Dt :
07.05.2008 ,izg;G “a” epWtdq;fspd; gl;bay; / khdpak; ngw jFjpaw;wit”. ,e;j
ml;ltizapy; Ruq;fk; kw;Wk; Fthhp njhopw;rhiyfSk; cs;slq;Fk;.
,e;j
Rz;zhk;G jahhpg;G #isfs; ,e;j gl;baypy; tUtjhy; MSMEd; khepy murpd;
cjtp njhif ngw ,lk;ngwtpy;iy”.
o fpuhkg; Gwq;fspd; tHzG+r;Rf;fhd khHnfl; gfpHe;J nfhz;L tUtjhy;, rpW
mstpyhd Rz;zhk;G cw;gj;jpahsHfSf;fhd re;ij mr;RWj;jyhf cs;sJ.
o kdpjts ciog;ig rhHe;jpUg;gJ.
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9. KbTiu
jpUney;Ntyp Rz;zhk;G #isfs; vhprf;jp Nkk;ghl;bw;fhf Njitahd njhopy;El;gq;fs; kPJ
mjpf ftdk; nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.
,e;j njhFg;Gfspd; tUtha; kw;w njhFg;Gfis tpl
Fiwthf ,Ue;j NghjpYk; cw;gj;jp Mw;wYf;fhd nryT mjpfkhf cs;sJ.
vhprf;jp Nkk;ghL njhlHghfTk;, Ke;ija Ma;tpd; mbg;gilapy; khw;W njhopy;El;gj;jpw;fhd
ghpe;Jiu nra;fpwJ.
mjhtJ nrq;Fj;J \hg;l; #is cld; thAthf;fpia epWtJ MFk;.
,e;j ghpe;Jiu %yk; jukhd nghUl;fs; kw;Wk; tpiy caHe;j Rz;zhk;G fpilf;fg; ngWk;.
NkYk; jw;Nghija #isfspy; epiwa khw;wq;fs; tbtikf;f Ntz;Lk;.
,e;j tbtikg;G
epWTtjd; %yk; jw;Nghija #isfis gad;gLj;jp mjpf jukhd Rz;zhk;G cw;gj;jp
ngwyhk;.
vjpHfhy KjyPli
; l fzf;fpy; nfhz;L, rhpe;J tUk; ryit Rz;zhk;G re;ijia kdjpy;
nfhz;L, ,e;j njhFg;Gfspy; njhopy;El;gj;ij xU Kd;Ndhb jpl;ltpsf;fkhf gad;gLj;JtJ
tpUk;gjf;fJ.
jpl;lk; ntw;wp ngWtjw;fhd fhuzpfs; gpd;tUtd.
•
•
•
•
•

cs;SH Rz;zhk;G fy;ypw;F jFe;j njhopy;El;gk;
,e;j njhFg;Gfspd; jahhpg;G epWTjpwd; 10TPD.
Mdhy; ngUk;ghd;ikahd
cw;gj;jpahsHfs; Fiwe;jJ. 20 TPD nray;jpwd; nfhz;l fUtpfis jahhpf;fpd;wdH.
vhprf;jp nray;jpwd; (ld; xd;Wf;F gad;gLk; vhprf;jpapd; msT)
caHju nray;jpwd; Njit
,jw;F nghpa mstpyhd KjyPL kw;Wk; Fiwe;j tl;b epjp fld; Njit.
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10.இைணப்புகள்
இைணப்பு ஒன்று கணக்ெகடுக்கப்பட்ட ெகாத்திடலில் அலகுகள் பட்டியல்

வrைச

பிrவின் ெபய/

விலாசம்

எண் .
1

கங்ைக ேகாஞன் வில்ேலஜ்,

ெதாட/பு நப/ &

சூைள திறன்

ெதாட/பு எண்.

டன் / நாள்

ெமட்ேரா சின்னம்

1699/3,

ராஜபாலயம்

சங்க: நக:, திருெநல்ேவலி

திரு சிவா குமா:. எஸ் /
9364441499

பாரதி

351/ ஏ, மாதவகு௫ச்சீ ேராடு,

திரு ராஜ். ஐ /

ெகமிக்கல்ஸ்

திருெநல்ேவலி

88

பிைரேவட்
லிமிெடட்

2
3

4

சங்கரன் ேகாவில் ேராடு,

944334616

௨த்ரா

334,

எண்ட:பிைரசஸ்

ராஸ்தா, திருெநல்ேவலி

திரு திரவியம். பி /
9443130697

ஸ்ரீ ராஜா கணபதி

229/2ஏ, 2பி, சங்கரன் ேகாவில் ேராடு,

திரு பி. ெஜக ேஜாதி /

ைலம்

நrயுத்தூ, திருெநல்ேவலி

9942662929

சரவணா

2/339- ஏ, சங்கரன் ேகாவில் ேராடு,

திரு ேகாமதி நாயகம் ஆ:

ெகமிக்கல்ஸ்

ராஸ்தா, திருெநல்ேவலி

/

18
18

18

பிராடக்ட்ஸ்

5
6
7

ஸ்ரீ புவேநஸ்வr

13.2

9443473510

315 , சங்கரன் ேகாவில் ேராடு,

பிரேமாட்ட: மாrயப்பன்.

ராஸ்தா, திருெநல்ேவலி

எம் /

எல் ேக சி

165, சங்கரன் ேகாவில் ேராடு,

ஓண:,

எண்ட:பிைரசஸ்

தச்சநல்லூ: ேபாஸ்ட்,

சுந்தரம். பி / 9443365495

18

9486272850
ஷண்முக

22.5

திருெநல்ேவலி

8

ஸ்ரீ ராம்

337, சங்கரன் ேகாவில் ேராடு,

திரு. ஷண்முக சுந்தரம்.பி

ெகமிக்கல்ஸ்

மாதவகு௫ச்சீ ேராடு, ராஸ்தா,

/

20

9942662929

திருெநல்ேவலி

9

யுைனெடட்

II/361, சங்கரன் ேகாவில் ேராடு,

திரு ராமக்௫ஷ்ண்ன். எஸ்

ெகமிக்கல்ஸ்

மாதவகு௫ச்சீ, ராஸ்தா,

/ 9443972154

16

திருெநல்ேவலி

10
11
12
13
14
15
16
17

ஆ:ச்சியன்

3/106, சங்கரன் ேகாவில் ேராடு,

திரு எழில்மு௫கன். டி /

கிராைனட்ஸ்

ேசதுராயன்புதூ:, திருெநல்ேவலி

9443363077

74.4

நடராஜன் ைலம்

81ஏ, மதுைர ேராடு, சங்க:நக:,

திரு மாrயப்பன் என் /

இண்டஸ்ட்rஸ்

திருெநல்ேவலி

9443130962, 9443190653

மினரல்

மாதவகு௫ச்சீ, ராஸ்தா,

காசி பாபு. ஏ / 9843559659

32

இண்டஸ்ட்rஸ்

திருெநல்ேவலி

நியூ ஸ்டா:

336ஏ, மாதவகு௫ச்சீ, ராஸ்தா,

திரு ெசல்வி .இ/

18

ெகமிக்கல்ஸ்

திருெநல்ேவலி

9843180151

ஹr ைலம்

306/1, நrயுத்தூ, ராஸ்தா,

திரு. விஜயபாஸ்க: /

இண்டஸ்ட்rஸ்

திருெநல்ேவலி

9994881888

ஸ்ரீ சிவசக்தி

346/1, மாதவகு௫ச்சீ, ராஸ்தா,

திரு. நாராயணன் /

ெகமிக்கல்ஸ்

திருெநல்ேவலி

9442021617

ராம் பாலாஜி

397/2, மாதவகு௫ச்சீ, ராஸ்தா,

திரு. ஸ்ரீநிவாசன். ஆ: /

இண்டஸ்ட்rஸ்

திருெநல்ேவலி

9442021617

ஸ்ரீ லட்சுமி ைலம்

குவாr ேராடு, சங்க:நக:,

திரு சிவகுமா: எஸ் /

18

31.5
23
40
18
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இண்டஸ்ட்rஸ்

18
19
20

அரசன் ெகமிக்கல்

திருெநல்ேவலி

9360119209

9/183

திரு ஜமால் ேமதEன் ஐ /

ேக ெதங்கலம் ேராடு,

தாைலயுத்தூ , திருெநல்ேவலி

9965530488

சிவா

ெதற்குமைல காலனி, ெதறிக்காலம்,

திரு ெசல்வம். எஸ் பி/

ஏெஜன்sஸ்

சங்க:நக: ேபாஸ்ட், திருெநல்ேவலி

9443450457

ெஜயெலக்ஷ்மி

எஸ். என் 4சி, சங்கரன் ேகாவில்

இண்டஸ்ட்rஸ்

ேராடு, மாதவகு௫ச்சீ, ராஸ்தா,

திரு . கி௫ஷ்ணமூ:த்தி.ேக
/

20
40
20

9842104836

திருெநல்ேவலி
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இைணப்புகள்.2 டீஐசி பதிவு அலகுகள் பட்டியல்

வrைச

பிrவின் ெபய/

பதிவு எண்

பதிவு வைக

1699/3

-

5594

-

எண் .
1

ெமட்ேரா ேகாட்

2

ெமல்வின் எண்ட:பிைரசஸ்

3

மூ:த்தி மினரல்

-

இண்டஸ்ட்r

4

சிவா எண்ட:பிைரசஸ்

1536

ேகஎஸ்எஸ்எஸ்

5

சூ:யா எண்ட:பிைரசஸ்

1598

எஸ்எஸ்ஐ

6

யுைனெடட் ெகமிக்கல்ஸ்

1938

ஆ:விஎஸ்ேக

7

உமா எண்ட:பிைரசஸ்

2063

எம்விஎஸ்என்

8

ஸ்ரீ ராம் ெகமிக்கல்ஸ்

2116

பிஎஸ்சிஆ:

9

ஸ்ரீ ராம் ெகமிக்கல்ஸ்

217

பிஎஸ்எல்ஆ:

10

மிேயாரல் எண்ட:பிைரசஸ்

2573

எம்எம்எஸ்எம்

11

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா

1320

-

1319

-

2921

-

இண்டஸ்ட்rஸ்

12

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா
இண்டஸ்ட்rஸ்

13

பாரதி ெகமிக்கல்ஸ்

14

எஸ்.எஸ் மணியன் கம்ெபனி

236

-

15

அருள் இண்டஸ்ட்rஸ்

3640

-

16

கிருஷ்ணா ைமன்ஸ்

3715

-

17

ெஜயஸ்ரீ இண்டஸ்ட்rஸ்

5070

-

18

எவெரஸ்ட் இண்டஸ்ட்rஸ்

5071

-
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இைணப்புகள்.3 TNPCB இருந்து இைசவு ெகாண்டு அலகுகள் பட்டியல் (07.31.12 அன்று ேபால்)
இண்டஸ்ட்r விவரக்குறிப்புகள் பட்டியல்

ேகஐஎல்எண்) வைக: ஆரஞ்சு வைக: 2079- ைலம் உற்பத்தி (ைலம் சூைள)
அலகுகள் வைகப்பாடு: சிறிய
வrைச

இண்டஸ்ட்r ெபய/,

எண் .

அண்ட் விலாசம்

1

சுடைலமுத்து ைலம் இண்டஸ்ட்rஸ்

இயக்க / ஒப்புதல் நிறுவ

உமிழ்வு

ஒப்புதல் ஒப்புதல் கீ ழ்

மூலம்

வழங்கப்படும்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

584, சித்திரம்புதுக்குளம்,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

2

ஸ்ரீ விநாயகா எண்ட:பிைரசஸ்
401/2 ஏ, 2டி, தைலயுத்து வில்ேலஜ்
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

3

ேசாபி எண்ட:பிைரசஸ் 85/2 தைலயூத்து,
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

4

நுாரா ெசம் இண்டஸ்ட்rஸ்

341 /1, மாதவகு௫ச்சீ
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

5

சிேனகா ெசம் ேபக்டr

89/2டி2, 391/2, 391/3, மாதவகு௫ச்சீ
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

6

ராஜா ெசம் ைலம் இண்டஸ்ட்rஸ்

113/1, தி௫ப்பனிகrசல்குளம்
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

7

பிரதE ப்குமா: எண்ட:பிைரசஸ்
249/2, மாதவகு௫ச்சீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

8

ஆ:.ேக. இண்டஸ்ட்rஸ்

423 2, 436 4, மாதவகு௫ச்சீ
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

9

எம்.ேக.வி.ேக ெகமிக்கல்ஸ்

59-2பி8, கல்லுராணி, ெதன்காசி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

10

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா இண்டஸ்ட்rஸ்
187/1ஏ2, 187/1பி2, மாதவகு௫ச்சீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

11

உத்ரா எண்ட:பிைரசஸ்
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191 1, 191 2ஏ, மாதவகு௫ச்சீ
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

12

ஸ்ரீ ராம் ெகமிக்கல்ஸ்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

4/149 , சங்கரன்ேகாவில் ேராடு, ராஸ்தா,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

13

ஆ: ேக டி எண்ட:பிைரசஸ்
422/ 2ஏ, மாதவகு௫ச்சீ
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

14

உதயம் மினரல்ஸ்
307/1, பா:ட், மாதவகு௫ச்சீ
நrயூத்தூ, திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

15

தஸ்கா ெசம் அண்ட் மினரல்ஸ்
445/2பி, மாதவகு௫ச்சீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

16

யுைனெடட் ெசம் கம்ெபனி
183/2, 184/1,2, மாதவகு௫ச்சீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

17

சுதாமா ைலம்ஸ் அண்ட் கால்ைசட்
இண்டஸ்ட்rஸ்
453/1, 453/3-பி2, மாதவகு௫ச்சீ
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

18

ராஜபாலயம் சிெமண்ட் அண்ட் ெகமிக்கல்ஸ்
லிமிெடட், 1078-1,2, ெதன்மைல பா:ட் - I,
சிவகிr தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

19

ஸ்ரீ சிவசக்தி ெகமிக்கல்ஸ்
381/2, மாதவகு௫ச்சீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

20

ரத்ணா

டிேரட:ஸ்

381-1, மாதவகு௫ச்சீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

21

சாஜ் ெகமிக்கல்ஸ்
391/1, மாதவகு௫ச்சீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

22

தEன் ெகமிக்கல்ஸ்
422/பி, மாதவகு௫ச்சீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
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திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

23

ைலம்ேநப் ெகமிக்கல்ஸ் பிைரேவட்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

லிமிெடட், 1322-1, 1322-2, மாதவகு௫ச்சீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

24

சிவா ைலம் இண்டஸ்ட்rஸ்
1702/3, கங்ைக ெகாண்டான்
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

25

ஸ்ரீ ெசல்வி இண்டஸ்ட்rஸ்
305 1சி,1டீ 292 மாதவகு௫ச்சீ வில்ேலஜ்,
நrயூத்தூ, திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

26

சஹாநா ெகமிக்கல்ஸ்
86/2,

தைலயூத்தய்,

திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

27

சங்க: ெகமிக்கல்ஸ்
246/2, மாதவகு௫ச்சீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

28

ஜன்னத் ெசம் இண்டஸ்ட்rஸ்
444/2ஏ2, மாதவகு௫ச்சீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

29

ஆனந்தா கண்ஸ்ட்ரக்க்ஷன்ஸ்
1697/1பி, கங்ைகெகாண்டான்
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

30

ஸ்ரீ குமரன் இண்டஸ்ட்rஸ்
249 2ஏ, மாதவகு௫ச்சீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

31

எம்.வி.எம். ெகமிக்கல்ஸ்
291, ெகாண்டநகரம்,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

32

காேவr ெகமிக்கல்ஸ்
722/2ஏ, 723, சத்ரம்புத்துக்குளம்
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

33

திருெநல்ேவலி ைலம் ப்ராடக்ட்ஸ்
1679/1, கங்ைகெகாண்டான்,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

34

ரேமஷ் ெகமிக்கல்ஸ்
177/5, ேசதுராயண்புத்தூ:,
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திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்-627 358.

35

ஸ்ரீ தண லட்சுமி

எண்ட:பிைரசஸ்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

9/183டி, ெதண்கலம் ேராடு, தைலயுத்தூ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

36

காமாட்க்ஷி ெகமிக்கல்ஸ்
ஆ:.எஸ்.எண். 166, வடிக்ேகாட்ைட,
சங்கரன்ேகாவில் தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்-627 756.

37

சிவபிrயா இண்டஸ்ட்rஸ்
65/16, 65/18, 65/15, நஞ்ஜன்குளம்,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்-627 357.

38

ஸ்ரீ அபிநவ பாரதி ெகமிக்கல்ஸ்
194 1பி, மாதவகு௫ச்சீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்-627 201.

39

சங்க: மினரல்ஸ்
சீrயல் நம்ப: 8012, கந்தியாெபr
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட் 627 358

40

ேகாமளா ைலம் இண்டஸ்ட்rஸ்
901/ ஏ, நரநமல்புரம்,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

41

ெமட்ேரா இண்டஸ்ட்rஸ்
183, ஸ்ரீ ெரங்கபாளயம்,
ராஜபாலயம் -626 117
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

42

சரவணா ெகமிக்கல்ஸ்
192 2, மாதவகு௫ச்சீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

43

யுைனெடட் ெகமிக்கல்ஸ்
187/1ஏ, 1பி , மாதவகு௫ச்சீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

44

ஸ்ரீ ராஜூ ெகமிக்கல்ஸ் ேகா
229/2ஏ/ 2பி, மாதவகு௫ச்சீ வில்ேலஜ்,
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

45

பாரதி ெகமிக்கல்ஸ்
449/2பி, மாதவகு௫ச்சீ வில்ேலஜ்,
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட் 627 201

46

உதயகுமா: இண்டஸ்ட்rஸ்
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958 1 ெதண்கலம்,
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

47

முத்துக்குமரன் இண்டஸ்ட்rஸ்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

278, 273/1சி, மாதவகு௫ச்சீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

48

ஆ:ச்சியன் கிராைனட்ஸ்
186, ேசதுராயண் புத்தூ:,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

49

ேஜ ஆ: வி ைலம் இண்டஸ்ட்rஸ்
190-1, மாதவகு௫ச்சீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

50

ஐந்து ேராஸ் ைலம் அண்ட் ெகமிக்கல்ஸ்
327, தைலயுத்தூ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்-627 357

51

ேஜ பி ஆ: இண்டஸ்ட்rஸ்
1699-1, கங்ைக ெகாண்டான்
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

52

குட் ைநஸ் ெசம் ேபக்டr
80, தைலயுத்தூ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

53

சூ:யா எண்ட:பிைரசஸ்
190-2சி, மாதவகு௫ச்சீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

54

எல் ேக சி எண்ட:பிைரசஸ்
165, ேசதுராயண்புதூ:
சங்கரன்ேகாவில் ேராடு, தட்சநல்லூ:,
திருெநல்ேவலி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

55

ெமல்வின் எண்ட:பிைரசஸ்
மாதவகு௫ச்சீ ேராடு,
ராஸ்தா, திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

56

ஸ்ரீ ஹr நாராயணா எண்ட:பிைரசஸ், நிய:
இசக்கியம்மன் ேகாவில்,
சங்கரன்ேகாவில் ேராடு
ராஸ்தா, மாதவகு௫ச்சீ ேபாஸ்ட், மந்நூ:
வயா, திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

57

விஜயலட்சுமி இண்டஸ்ட்rஸ்
449/2பி, மாதவகு௫ச்சீ வில்ேலஜ்,
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மந்நூ: ப்ளாக்,
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

58

கிருஷ்ணா ைமன்ஸ்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஇ

ேகஐஎல்எண்

சிடிஒ

ேகஐஎல்எண்

358 ராமாயண்பட்டீ,
திருெநல்ேவலி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

59

எம் எஸ் பி வி ெகமிக்கல்ஸ்- யூநிட் II ,
353, 354, 356-2, குலேசகரப்பட்டீ,
ெதன்காசி தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

60

ஸ்ரீ விநாயகா இண்டஸ்ட்rஸ்
1185/3ஏ, ெதன்மைல,
சிவகிr தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

61

ஸ்ரீ சரவணா ெகமிக்கல்ஸ்
1188/2, பி. ெரட்டீயாபட்டீ ேஹம்லட்,
ெதன்மைல, சிவகிr தாலுக், திருெநல்ேவலி
டிஸ்டிrக்ட்.

62

ஸ்ரீ வி௫ப்பா எண்ட:பிைரசஸ்
300/1ஏ, ப௫வக்குடீ,சங்கரன்ேகாவில் தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

63

எம் எஸ் பி வி ெகமிக்கல்ஸ்,
348-1, ெமயின் ேராடு,
பவூ:சத்ரம் - 627 808, ெதன்காசி தாலுக்,
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்

64

ராமெலக்ஷ்மி ைலம்ஸ்
111-2ஏ,2பி,4ஏ,4பி,7ஏ,7பி, முந்நE :பள்ளம்,
பாைலயம் ேகாட்ைட தாலுக்
திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்.

65

டிரான்ஸ்ேவ:ல்டு ைமனிங் இண்டஸ்ட்rஸ்
பி லிமிெடட், 22 1, சிங்கிகுளம், நங்குெநr
தாலுக், திருெநல்ேவலி டிஸ்டிrக்ட்
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இைணப்புகள் 4 உள்ளூ/ சுண்ணாம்புக்கல் தரங்கள் பற்றிய ஆய்வு அனாலிசிஸ்15

Tes

ேசாதைனகள்

ts

ெநறிமுைற

Protocol

முடிவு
கால்ைசட்
தரம்

CaCO3
as CaCO3
கா:பேனட் as CO2
குேளாைரட் as Cl
கால்சியம்
கால்சியம்

கைரயாத எச்சம்
மக்ன Eஷியம்

as IR

as MgCO3
(LOI)
as SiO2

IGNITION இழப்பு
மணற் சத்து
இரும்பு

as Al2O3
as CaO
மக்ன gஷியம் as MgO
கால்சியம்

ேசாடியம் as Na2O
ெபாட்டாசியம்

15

ேடாேலாைமட் தரம்2

ASTM C-25-1999
By conversion
By Schotter Apparatus
ASTM C 25 99

97.11%
44.22%
0.032%

64.32%
40.53%
0.040%

58.00%
42.10%
0.040%

ASTM C 25 99

0.50%

4.27%

4.11%

ASTM C 25 99 by
conversion
ASTM C 25 1999
ASTM C 25 1999
ASTM C 25 1999/ICP OES

0.63%

30.37%

36.97%

44.44%
0.22%
0.06%

40.71%
3.80%
0.39%

42.27%
3.71%
0.14%

ASTM C 25 1999/ICP OES
ASTM C 25 1999
ASTM C 25 1999
ASTM C 25 1999

0.031%
54.42%
0.30%
0.09%

0.10%
36.04%
14.52%
0.080%

0.050%
32.50%
17.68%
0.24%

ASTM C 25 1999

0.03%

0.032%

0.031%

ASTM C 25 1999

0.035%

0.039%

0.030%

as Fe2O3

அலுமினியம்

சல்ப:

Result

ேடாேலாைமட் தரம்1

as SO3

as K2O
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