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*ICF gets recognised for its Green Steps by Exnora International*
ICF has been the front runner in eco-preservation and has been persistently focusing on
various eco-friendly measures such as Carbon Neutrality, Zero Discharge, Plantation of
Trees and plants all over ICF, Revitalization of a lake, solid waste management and
recycling of bio-degradable waste into manure, introduction of bio-toilets in all the
coaches manufactured by ICF, turning out of CNG powered DEMUs, paintless
Antyodaya Coaches, etc.
ICF has also recently received the prestigious GreenCo Green Shield for its sustained
Green measures and has bagged the coveted „Best Environment and Cleanliness
Shield‟ among Railway organisations this year.
In recognition of its various green measures and its resolve for eco-preservation and
regeneration of energy, Exnora International, an NGO pioneering in preservation of
nature and prevention of environmental degradation, has awarded the prestigious
“ExNoRa Swachh Udhyog Award”, “ExNoRa Prakruthi Ratna Award” & “ExNoRa
Paryavaran Mithra Award” to ICF Team of Officials and Staff, in a function held at Dr.
Ambedkar Arangam, ICF, today (21.12.2018).
Shri. M. B. Nirmal, Founder, ExNoRa, Shri S.M. Vasu, Environmentalist, and Smt.
Nanditha Krishna, Environmentalist and Founder CPR Environmental Education Centre,
Chennai, presented these awards. On behalf of ICF, the members of the Mahila Shakti
Team, All Women Team of ICF, Sri S. Mani, General Manager, ICF, and Sri D.P. Dash,
Chief Design Engineer, ICF, received the same. During the function, a book titled
“Greening of a Factory” Co-authored by Sri S. Mani and Sri D.P. Dash was also
released by the Chief Guests.
An unique Tree Guard of Honor was presented by School Children for the Team ICF as
a recognition of their contribution to eco-preservation.
*ஐசிஎப்புக்கு எக்ஸ்னோனபோ அமநப்பு சுமந யிமதுகள் யமங்கினது.*
ஐசிஎப் சுற்றுச்சூமல் ோதுகோப்ில் தமசிந்த ிறுயநோக கோர்ன்
ிமட்பல் ிம , ததோமிற்சோமக்கமிவுகம முற்ிலும் சுத்திகரித்து
அனுப்புதல், ஐசிஎப் யோகதநங்கும் நபங்கள் நற்றும் தசடிகள் டுதல் ,
கமிவுக்குட்மைனோக இமந்த ஐசிஎப் ஏரிமன தூய்மநப்டுத்தி அதில்
தயிோட்டுப் மயகள் யமம் அவுக்கு சுத்தநோக போநரித்தல்
திைக்கமிவு னநோண்மந மநனத்மத ிறுயி அதன் மூம்
சுமநக்கமிவுகம நறுசுமற்சி தசய்து உபநோக்குதல்

,

,

தது

தனோரிப்ோ பனில்தட்டிகில் சுமநக் கமியமகம ிறுவுதல்

னோன் ல்னயறு ையடிக்மககம னநற்தகோண்டு யமகிது.

சநீ த்தில் சிந்த சுமந ையடிக்மககளுக்கோக தமமந நிகு
கிரீன்னகோ தங்க னகைனத்மதமம்

, பனில்னய அமநச்சரிைம் இமந்து

சிந்த சுற்றுச்சூமல் நற்றும் தூய்மநப் போநரிப்புக்கோ சிந்த

பனில்னய ிறுயத்திற்கோ னகைனத்மதமம் இவ்யோண்டு தற்து.
இத்தகு சுமந ையடிக்மககளுக்கோக அபசுசோபோ ிறுயநோ
எக்ஸ்னோபோ அமநப்பு

,

இன்று (

21.12.2018)

ஐசிஎப் அம்னத்கர்

அபங்கத்தில் மைதற் யிமோயில் தமமநநிகு எக்ஸ்னோபோ
தூய்மந ிறுய யிமது
யிமது,

எக்ஸ்னோபோ சுமந நண் பத்ோ

,

நற்றும் எக்ஸ்னோபோ சுற்றுச்சூமல் ண்ர்

யிமது, ஆகினயற்ம ஐசிஎப்புக்கு யமங்கினது.
இந்த யிமதுகம எக்ஸ்னோபோ அமநப்ின் ிறுயர் திம எம்ி
ிர்நல்,

சுற்றுச்சூமல் ஆர்யர் திம எஸ்.எம். யோசு

,

சுற்றுச்சூமல்

ஆர்யர் நற்றும் சிஆர்ி சுற்றுச்சூமல் கல்யி மநன ிறுயர்
திமநதி ந்திதோ கிமஷ்ணோ

,

ஆகினனோர் சிப்பு யிமந்திர்கோக

கந்து தகோண்டு ஐசிஎப்புக்கு யமங்கிர். இயற்ம ஐசிஎப் சோர்ில்
ஐசிஎப் நகிோ சக்தி அமத்து நகிர் குழுயிமம்

, ஐசிஎப் தோது

னநோர் திம எஸ். நணி நற்றும் ஐசிஎப் தமமந யடியமநப்பு

தோினோர் திம டி.ி. தோஷ் அயர்களும் தற்றுக் தகோண்ைர். இந்த
யிமோயின் னோது ஐசிஎப் தோது னநோர் திம எஸ். நணி நற்றும்
ஐசிஎப் தமமந யடியமநப்பு தோினோர் திம டி.ி. தோஷ்
இமயமம் இமணந்து எழுதின

“ம ததோமிற்சோமனின் சுமந

நனநோக்கல்” (Greening of a Factory) என் புத்தகமும் தயினிைப்ட்ைது.
யிமோயின் ிமயோக ஐசிஎப் ள்ி நோணய நோணயினர் ங்னகற்
சுமந மையகுப்பு நரினோமத (
குழுயிமக்கு தபப்ட்ைது.
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