ਪੀਏਸੀਐਲ

1.

ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਕਲੋ ਰ ਅਲਕਲੀ ਪਲਾਾਂਟ ਵਿਿੱਚ ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਫਲੇ ਕਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਸਟੇਬਲ
ਬਲੀਵਚੰਗ ਪਾਉਡਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰਾਕਸਾਈਡ ਪਲਾਾਂਟ, ਅਤੇ ਕੈਪਵਟਿ ਪਾਿਰ ਪਲਾਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ:

ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਿੱਚੀ ਤਕਰਸੰਗਤਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਪਰਤੀਕਲ
ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਨੰ ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਹ ਈ ਆਈ ਏ ਅਵਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਸੋਿੇ ਗਏ ਈ
ਆਈ ਏ ਅਵਿਸਚਨਾ, 2006 ਦੇ ਅਪੈਵਡਕਸ III A ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।
1.1

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਿਰਣ

ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਯਾ ਨੰਗਲ, ਵਜਲਹ ਾ ਰਪਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ, ਮੌਜਦਾ ਕਲੋ ਰ ਅਲਕਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਫਲੇ ਕਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਸਟੇਬਲ ਬਲੀਵਚਾਂਗ ਪਾਉਡਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰਾਕਸਾਈਡ ਪਲਾਾਂਟ ਅਤੇ ਕੈਪਵਟਿ ਪਾਿਰ ਪਲਾਾਂਟ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹੈ।
ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਸੋਿੀ ਗਈ, ਈ ਆਈ ਏ ਅਵਿਸਚਨਾ ਵਮਤੀ 14 ਸਤੰਬਰ, 2006, ਦੇ ਅਨਸਾਰ, ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਪਰਜ
ੋ ੈਕਟ-4(d) ਕਲੋ ਰ ਅਲਕਲੀ
ਾਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਕਾਰਣਾਾਂ
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1(d) ਥਰਮਲ ਪਾਿਰ ਪਲਾਾਂਟ-ਪਰੋਜੈਕਟ/ਗਤੀਵਿਿੀ ਿਾਲੇ ਿਰਗ ਵਿਚ ਆਉਦ
ਕਰਕੇ “A” ਿਰਗ ਹੇਠ ਿਰਗੀਵਕਰ ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ:


ਪਰੋਜੈਕਟ, ਨੋ ਟੀਫਾਈਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ/ਏਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਿੱਚੀ ਕਲੋ ਰ-ਅਲਕਲੀ ਸਮਰਿੱਥਾ > 300 ਟੀ ਪੀ ਡੀ ਹੈ ;



ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਹਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਹਿੱਦ, ਸਾਈਟ ਤੋਂ ~ 1.0 ਵਕ.ਮੀ. ਉ ਉ ਪੋ (NNW) ਤੇ ਹੈ।

1.1.1

ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਪ੍ਰੋਜਕ
ੈ ਟ

ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਨਯਾ ਨੰਗਲ, ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਰਪਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜਦਾ ਕਲੋ ਰ ਅਲਕਲੀ ਪਲਾਾਂਟ ਦੇ ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਫਲੇ ਕਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਸਟੇਬਲ ਬਲੀਵਚਾਂਗ ਪਾਉਡਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰਾਕਸਾਈਡ ਪਲਾਾਂਟ ਅਤੇ ਕੈਪਵਟਿ ਪਾਿਰ ਪਲਾਾਂਟ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹੈ।
ਕਲ ਪਲਾਟ ਏਰੀਆ 85.6 ਏਕੜ ਹੈ ਯਾਨੀ ਵਕ 34.64 ਹੈਕਟੇਅਰ (346408m2) [ਕਲ ਪਲਾਟ ਖੇਤਰ 88.86 (82.43+6.43) ਹੈ
ਵਜਸ ਵਿਚੋਂ 3 ਏਕੜ ਮੈਸ. ਫਲੋ ਟੈਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (P) ਵਲਵਮਵਟਡ ਨੰ ] ਕਲੋ ਰੀਨੇ ਵਟਡ ਪੈਰਾਵਫਨ ਿੈਕਸ (CPW) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਦਿੱਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲ ਪਲਾਾਂਟ ਏਰੀਆ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1,13,856m2 (~33%) ਨੰ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 1,240 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਸਾਰਣੀ-1-1 ਵਿਚ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਪਾਿਰ ਪਲਾਾਂਟ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਸਾਰਣੀ 1-2,
ਵਿਚ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।
ਸਾਰਣੀ 1-1: ਉਤਪ੍ਾਦ ਸਮਰੱਥਾ(ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਤਜਿੀਜ਼ਤ)
ਲੜੀ
ਨੰ.

ਉਤਪਾਦ

ਸਮਰਿੱਥਾ (ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਏ)

ਸੀ ਏ ਐਸ
ਨੰਬਰ

ਮੌਜਦਾ

ਿਿੀਕ

ਵਿਸਤਾਰ

ਤਜਿੀਜ਼ਤ

ਮਗਰੋਂ ਕਿੱਲ

ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਪਯੋਗ

Products
1

2

ਕਾਸਵਟਕ ਸੋਡਾ ਲਾਇ

ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ

131073-2

99,000

1,65,000

2,64,000

133374-0

277.20
ਲਿੱ ਖ
Nm3

462

739.2

ਲਿੱ ਖ Nm3

ਲਿੱ ਖ Nm3
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ਪਲਪ, ਕਾਰਜ਼, ਫਾਰਮਾਸਯਵਟਕਲ
ਕਪੜਾ, ਈ ਟੀ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਗੈਵਨਕ
ਅਤੇ ਇਨ ਆਰਗੈਵਨਕ ਰਸਾਇਣ।
ਅੰਦਰਨੀ ਿਰਤੋਂ: ਫਲੇ ਵਰੰਗ ਅਤੇ ਪਰੋਸੈਸ
ਬਾਇਲਰਾਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਰਵਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ
ਪਰਕਸਾਈਡ ਪਲਾਾਂਟ ਵਿਚ ਿਰਵਤਆ
1
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ਲੜੀ
ਨੰ.

ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਕਲੋ ਰ ਅਲਕਲੀ ਪਲਾਾਂਟ ਵਿਿੱਚ ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਫਲੇ ਕਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਸਟੇਬਲ
ਬਲੀਵਚੰਗ ਪਾਉਡਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰਾਕਸਾਈਡ ਪਲਾਾਂਟ, ਅਤੇ ਕੈਪਵਟਿ ਪਾਿਰ ਪਲਾਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

ਉਤਪਾਦ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ

ਸਮਰਿੱਥਾ (ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਏ)

ਸੀ ਏ ਐਸ
ਨੰਬਰ

ਮੌਜਦਾ

ਿਿੀਕ

ਵਿਸਤਾਰ

ਤਜਿੀਜ਼ਤ

ਮਗਰੋਂ ਕਿੱਲ

ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਪਯੋਗ
ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਨੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੋਿਕ
ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਯਵਟਕਲ ਯਵਨਟਾਾਂ ਨੰ ਿੀ
ਿੇਵਚਆ ਜਾਿੇਗਾ।

ਤਰਲ ਕਲੋ ਰੀਨ

778250-5

4

ਕਾਸਵਟਕ ਫਲੇ ਕਸ*

131073-2

0

5

ਸਟੇਬਲ ਬਲੀਵਚੰਗ
ਪਾਉਡਰ*

777854-3

0

3

6

ਹਾਈਡਰੋਜਨ
ਪੈਰਾਕਸਾਈਡ*

87,714

772284-1

0

2,33,904

ਡਾਇਜ਼ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਅਤੇ
ਫਾਰਮਾਸਯਵਟਕਲਸ

66,000

66,000

ਪਲਪ, ਕਾਗਜ਼, ਫਾਰਮਾਸਯਵਟਕਲ,
ਕਪੜਾ, ਈਟੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਗੈਵਨਕ
ਅਤੇ ਇਨਆਰਗੈਵਨਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼।

33,000

33,000

ਜਲ ਸੋਿਕ ਪਲਾਾਂਟ, ਕਾਗਜ਼ ਉਦਯੋਗ

16,500

ਪਲਪ, ਕਾਗਜ਼, ਕਪੜਾ, ਚੀਨੀ; ਕਾਇਰ
ਅਤੇ ਤੰਬਾਕ, ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਲਈ ਬਲੀਵਚੰਗ
ਏਜੰਟ, ਐਾਂਟੀਸੈਪਵਟਕ ਏਜੰਟ,
ਸਟਰਲਾਇਵਜ਼ੰਗ ਏਜੰਟ, ਐਫਲਐਾਂਟ
ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਰਾਕੇਟਾਾਂ ਅਤੇ ਹਿਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਾਂ
ਲਈ ਪਰੋਪੈਲੈਂਟ, ਿਿੱਖੋ ਿਿੱਖਰੀਆਾਂ ਿਾਤਾਾਂ ਵਜਿੇਂ
ਕੋਬਾਲਟ, ਯੋਰੇਨੀਅਮ ਟੰਗਸਟਨ, ਆਵਦ
ਨੰ ਕਿੱਢਣ ਲਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰੀਜੈਟ।

1,46,190

16,500

ਉਪ-ਉਤਪਾਦ
1

ਹਾਈਡਰੋਕਲੋ ਵਰਕ
ਐਵਸਡ

764701-0

39,600

66,000

1,05,600

ਈ ਟੀ ਪੀ, ਹੋਰ ਆਰਗੈਵਨਕ ਅਤੇ ਇਨ
ਆਰਗੈਵਨਕ ਕੈਮੀਕਲ

2

ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋ
ਕਲੋ ਰਾਈਡ

768152-9

2,000

4,000

6,000

ਜਲ ਸ਼ਿੱਿੀਕਰਨ, ਕਪੜਾ ਡਾਇ।
ਐਸ ਐਸ ਪੀ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋ ਵਰਕ ਅਮਲ,
ਨਾਇਵਟਰਕ ਅਮਲ, ਸਲਫੇਟ ਨਮਕ,
ਵਸੰਥੈਵਟਕ ਵਡਟਰਜੈਂਟ, ਡਾਇ

3

ਪਤਲਾ ਸਲਵਫਊਵਰਕ
ਐਵਸਡ

664-939

2,100

3,500

5,600

ਅਤੇ ਵਪਗ-ਮੈਂਟ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਡਰਿੱਗ
ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ; ਗੈਸੋਲੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਵਰਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ਿੱਿੀਆਾਂ
ਨੰ ਿੋਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੰ ਵਰਫਾਈਨ
ਕਰਨਾ; ਿਾਤ ਪਰੋਸੈਵਸੰਗ ਿਾਤਾਾਂ; ਰੇਆਨ ਦਾ
ਵਨਰਮਾਣ

ਾਂ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਈ ਸੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੂੰਦੀ, ਪ੍ਰ ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਪ੍ਰੋਜਕ
* ਉਨ੍ਾਾਂ ਉਦਪ੍ਾਦਾਾਂ ਨੂੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ
ੈ ਟ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹਨ।
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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ

ਸਾਰਣੀ1-2: ਵਿਜਲੀ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ (ਤਜਿੀਜ਼ਤ)
ਲੜੀ

ਇਕਾਈ ਦੀ

ਨੰ.

ਵਕਸਮ

1

ਕੈਪਵਟਿ ਪਾਿਰ
ਪਲਾਾਂਟ

ਇਕਾਈ

ਮੌਜਦਾ

ਿਿੀਕ ਤਜਿੀਜ਼ਤ

ਵਿਸਤਾਰ

ਸਮਰਿੱਥਾ

ਸਮਰਿੱਥਾ

ਮਗਰੋਂ ਕਿੱਲ

0

75

75

ਮੈਂ. ਿਾ.

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅੰਤਮ ਿਰਤੋਂ
ਕੈਪਵਟਿ ਿਰਤੋਂ

1.1.2 ਉਪ੍ਯੋਗਤਾਿਾਾਂ
ਵਿਜਲੀ
ਮੌਜਦਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 40 ਮੈ.ਿਾ. ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੰਦੀ ਮੌਜਦਾ ਵਗਰਡ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਪਰੀ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜਦਾ
ਅਤੇ ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਇਕਾਈਆਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, 75 ਮੈਂ. ਿਾ. ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਨਿਾਾਂ ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਅਿਾਰਤ
ਕੈਪਵਟਿ ਪਾਿਰ ਪਲਾਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰਰਤ ਵਗਰਡ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
1.5 ਮੈ. ਿਾ. ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ ਮੌਜਦਾ ਡੀ ਜੀ ਸੈਟਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਐਮਰਜੰਸੀ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਵਿਚ, ਵਬਜਲੀ ਫੇਲਹ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜਦਾ
ਅਤੇ ਿਾਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲੋ ਡ ਦੀ ਪਰਤੀ ਲਈ 2.5 ਮੈ.ਿਾ. ਸਮਰਿੱਥਾ (1.5 ਮੈ.ਿਾ. ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ 1 ਮੈਂ. ਿਾ ਨਿੇਂ ਡੀ ਜੀ ਸੈਟ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੀ
ਪਿੇਗੀ।
ਿਾਲਣ
ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਸਾਰਣੀ 1-3 ਵਿਚ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਸਾਰਣੀ 1-3: ਿਾਲਣ ਲੋ ੜ ਦੀ ਸੂ ਚੀ
ਲੜੀ

ਉਪਯੋਗਤਾ/ਬਾਲਣ

ਇਕਾਈ

ਮੌਜਦਾ

ਤਜਿੀਜ਼ਤ

ਕਿੱਲ

ਸਰੋਤ

1

ਕੋਲਾ

MTPA

0

3,67,500

3,67,500

ਸਥਾਨਕ ਡੀਪ

2

ਬਾਇਓ ਮਾਸ (ਵਜਿੇਂ
ਚਾਿਲ ਦਾ ਭਸਾ)

MTPA

0

88,000

88,000

ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ਾਰ

3

ਚਨਾ

MTPA

0

36,750

36,750

ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ਾਰ

4

ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ

Nm3/da
y

87,000

1,45,000

2,32,000

ਅੰਦਰਨੀ

5

ਫਰਨੇ ਸ ਆਯਲ

LPD

6,000

10,000

16,000

ਸਥਾਨਕ ਡੀਪ

6

ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ

LPD

500

833

1,333

ਸਥਾਨਕ ਡੀਪ

ਨੰ.

ਪ੍ਾਣੀ:
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਆਰਾ, ਨੇ ੜੇ ਹੀ ਸਵਥਤ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈ ਮ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਤਲਜ ਦਵਰਆ
ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿੱਚਾ ਜਲ, ਨੇ ੜੇ ਹੀ ਸਵਥਤ ਪੰਜਾਬ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PNFC) ਜੋ ਵਕ ਹਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚਿੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਿੱਕ ਤਲਾਅ
ਵਿਚ ਪਹੰਚਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ PACL ਦੀ ਸਵਿਿਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਵਥਤ ਕਿੱਚਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ
ਭੰਡਾਰਣ ਟੈਂਕ ਵਿਿੱਚ ਪਹੰਚਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਕਲੋ ਰ ਅਲਕਲੀ ਪਲਾਾਂਟ ਵਿਿੱਚ ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਫਲੇ ਕਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਸਟੇਬਲ
ਬਲੀਵਚੰਗ ਪਾਉਡਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰਾਕਸਾਈਡ ਪਲਾਾਂਟ, ਅਤੇ ਕੈਪਵਟਿ ਪਾਿਰ ਪਲਾਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

ਪੀਏਸੀਐਲ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ

PACL ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਵਕਉਸੈਕ (~4,983 KLD) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੌਜਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। PACL
ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰ 2 ਵਕਉਸੈਕ ਦੀ ਵਨਕਾਸੀ ਤੋਂ ਿਿਾ ਕੇ 5.3 ਵਕਉਸੈਕ (~12,967
KLD) ਤਿੱਕ, ਪਿੱਤਰ ਵਮਤੀ 11.01.2019 ਰਾਹੀ,ਾਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਜੋ ਵਕ Annexure-12 ਤੇ ਅਟੈਚ ਹੈ।
ਮੈਨਪ੍ਾਿਰ
PACL ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਸਾਈਟ ਤੇ 400 ਵਿਅਕਤੀ ਵਸਿੱਥੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ 500 ਵਿਅਕਤੀ ਅਵਸਿੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੌਜਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਨਯਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਹਨ। ਕਾਸਵਟਕ ਸੋਡਾ ਪਲਾਾਂਟ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਲਾਟਾਾਂ ਨੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜਦਾ ਮੈਨ ਪਾਿਰ ਕਾਫੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼
ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਰਿ ਕਸ਼ਲ ਕਾਵਮਆਾਂ ਨੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾਿੇਗਾ।
1.1.3 ਿਾਯੂ ਉਤਸਰਜਨ ਅਤੇ ਕੂੰਟਰੋਲ
ਵਿੂੰਦ ੂ ਸਰਤ
ੋ
ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ HCl, ਐਵਸਡ ਵਮਸਟ ਅਤੇ Cl2 ਪਰੋਸੈਸ ਿੈਂਟਸ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ SPM, SO2, NOx ਫਲ ਗੈਸ ਸਟੈਕਸ ਵਿਚੋਂ, ਵਬੰਦ ਸਰੋਤਾਾਂ
ਦੇ ਰਪ ਵਿਚ ਿਾਿ ਪਰਦਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜਦਾ ਫਲ ਗੈਸ ਸਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਰੋਸੈਸ ਿੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹਨ।
ਰੇਖਾ ਸਰਤ
ੋ
ਪਿੱਕੀਆਾਂ ਸੜਕਾਾਂ ਤੇ ਿਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਤੋਂ PM ਉਤਸਰਜਨ ਅਤੇ ਿਾਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵਨਕਲਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਗੈਸਾਾਂ ਵਜਿੇਂ SPM, CO ਅਤੇ HC ਨੰ
ਰੇਖਾ ਸਰੋਤ ਉਤਸਰਜਨਾਾਂ ਦੇ ਰਪ ਵਿਚ ਿੇਵਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਉਵਜਵਟਿ ਉਤਸਰਜਨ
ਕਲੋ ਰੀਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਫਊਵਜਵਟਿ ਉਤਸਰਜਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਕਾਰਣ PM ਨੰ ਇਸ
ਪਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਵਰਆ ਵਗਆ ਹੈ।
1.1.4

ਅਪ੍ਵਿਿਟ ਜਲ ਉਪ੍ਚਾਰ ਅਤੇ ਵਨਪ੍ਟਾਨ

ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਜਲ 1,536 KLD ਹੋਿੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਦਯੋਗਕ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ 1,428 KLD ਹੋਿਗ
ੇ ਾ
ਅਤੇ ਘਰੇਲ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ 108 KLD ਹੋਿੇਗਾ।
ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਨਿਾਾਂ ਪਾਿਰ ਪਲਾਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਜਲ ਕਲੋ ਰ ਅਲਕਲੀ ਪਲਾਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਕਵਲੰ ਗ ਟਾਿਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰ ਤੋਂ ਮਿੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਸਰਜਤ ਹੋਿੇਗਾ।
ਘਰੇਲ ਸੀਿੇਜ, ਵਸਿੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਿੇਜ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਛਿੱਵਡਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਕ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਨੰ , ਮੌਜਦਾ ਇਕਾਈ ਿਾਾਂਗ ਹੀ, ETP ਤੋਂ
ਬਾਅਦ RO ਅਤੇ MEE ਵਿਚ, ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। RO ਪਰਮੀਟ ਅਤੇ MEE ਕੰਡੇਨਸੇਟ ਦਾ ਪਲਾਾਂਟ ਵਿਚ ਮੜ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਵਕ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਪਰਿਾਹ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ETP, RO ਅਤੇ MEE ਨੰ ਿਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਕਲੋ ਰ ਅਲਕਲੀ ਪਲਾਾਂਟ ਦੇ ਤਜਿੀਜ਼ਤ
ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਕੈਪਵਟਿ ਪਾਿਰ ਪਲਾਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋ ਵਲਕਇਡ ਵਡਸਚਾਰਜ ਸਵਿਿਾ ਹੋਿੇਗੀ।
1.1.5 ਿੋਰ
ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਪ੍ਰੋਜਕ
ੈ ਟ ਤੋਂ, ਿੱਖੋ ਿੱਖਰੀਆਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਤੋਂ ਿੋਰ ਉਤਪ੍ੂੰਨ ਹੋਿੇਗਾ। ਿੋਰ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਦੇ ਸਰਤ
ੋ ਹਨ:


ਵਨਰਮਾਣ ਅਿਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਦਨ ਿੇਲੇ ਕਰ ੇਨ ਡੰ ਪਰ, ਰੋਲਰ, ਬਲਡੋ ਜ਼ਰ ਆਵਦ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਹੋਿੇਗੀ।



ਬਾਇਲਰਾਾਂ, ਟਰਬਾਈਨ, ਡੀ ਜੀ ਸੈਟਾਾਂ, ਕਵਲੰ ਗ ਟਾਿਰਾਾਂ, ਪੰਪਾਾਂ, FD-ID ਪਿੱਵਖਆਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਰੈਸਰਾਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ;
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ਪੀਏਸੀਐਲ

ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਕਲੋ ਰ ਅਲਕਲੀ ਪਲਾਾਂਟ ਵਿਿੱਚ ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਫਲੇ ਕਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਸਟੇਬਲ
ਬਲੀਵਚੰਗ ਪਾਉਡਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰਾਕਸਾਈਡ ਪਲਾਾਂਟ, ਅਤੇ ਕੈਪਵਟਿ ਪਾਿਰ ਪਲਾਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ

ਕਿੱਚੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਅਤੇ ਵਤਆਰ ਿਸਤਾਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢਆਈ ਲਈ ਿਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ।



1.1.6 ਖਰਤਨਾਕ ਅਤੇ ਠੋ ਸ ਅਪ੍ਵਿਿਟ
ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ : ਿਰਵਤਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ, ਸਪੈਂਟ ਕੈਟਾਵਲਸਟ, ਖਾਲੀ ਬੈਰਨ/ਕੰਟੇਨਰ/ਲਾਈਨਰ ਅਤੇ MEE ਸਲਿੱ ਜ
ਉਤਸਰਵਜਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਨਹਾਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਸਾਰਣੀ 1-4 ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਸਾਰਣੀ 1-4 ਖਤਰਨਾਕ ਅਪ੍ਵਿਿਟ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਅਤੇ ਵਨਪ੍ਟਾਨ
ਲੜੀ
ਨੰ.

ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ

ਉਤਪਾਦਤ ਮਾਤਰਾਿਾਾਂ

ਿਰਗ1

ਸਰੋਤ

26,642

0

-

PACL ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਹੀ ਇਿੱਕ ਸਰਿੱਵਖਅਤ
ਲੈਂ ਡਵਫਲ ਸਵਿਿਾ
(ਖਸ਼ਕ ਆਿਾਰ ਤੇ)
ਵਨਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।

ਮੌਜਦਾ

ਤਜਿੀਜ਼ਤ

ਕਿੱਲ

ਵਨਪਟਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

1.

ਬਰਾਈਨ ਸਲਿੱ ਜ
(ਮਰਕਰੀ ਅਿਾਰਤ)

16.3

ਵਪਛਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਲ
ਅਿਾਰਤ ਕਲੋ ਰ
ਅਲਕਲੀ ਪਰੋਸੈਸ

2.

ਿਰਵਤਆ ਹੋਇਆ
ਜਾਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇਲ

5.1

ਸਾਰੀ ਸਾਈਟ

1.0

1.7

2.7

ਅਵਿਕਾਰਤ ਮੜ ਿਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਾਂ ਨੰ
ਿੇਚਣਾ

3.

MEE ਸਲਿੱ ਜ

35.3

MEE

450

1,400

1,750

ਅਵਿਕਾਰਤ TSDF ਨੰ
ਵਨਪਟਾਨ

ਨੋ ਟ: 1998 ਵਿਚ PACL ਨੇ ਕਲੋ ਰ ਅਲਕਲੀ ਪਰਵਕਰ ਆ ਨੰ ਮਰਕਰੀ ਸੈਲ ਅਿਾਰਤ ਪਰਵਕਰ ਆ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸੈਲ ਅਿਾਰਤ ਪਰਵਕਰ ਆ ਵਿਚ
ਬਦਲ ਵਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ 1998 ਤਿੱਕ ਉਤਪਾਦਤ ਬਰਾਇਨ ਸਲਿੱ ਜ ਨੰ PACL ਦੀ ਸਾਈਟ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੀ ਸਰਵਖਅਤ ਲੈਂ ਡਵਫਲ
ਸਵਿਿਾ ਵਿਚ ਵਨਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।
1.1.7 ਠੋ ਸ ਅਪ੍ਵਿਿਟ
ਠੋ ਸ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਸਾਰਣੀ 1-5 ਵਿਚ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।
ਸਾਰਣੀ 1 -5 ਸਾਵਲਡ ਿੇਸਟ ਜੇਨਰੇਸਨ ਅਤੇ ਵਡਸਪ੍ੋਜਲ
ਲ
ੜੀ

ਮਾਤਰਾ (MTPA)
ਠੋ ਸ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ

ਨੰ.

1.

ਬਰਾਈਨ ਸਲਿੱ ਜ

2.

ਐਸ਼2

ਫਲਾਈ

ਮੌਜਦਾ

ਤਜਿੀਜ਼ਤ

ਕਿੱਲ

ਵਨਪਟਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

2,300

3,833

6,133

ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਬਰਾਇਨ ਸਲਿੱ ਜ ਖਰਤਨਾਕ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੈ। ਇਸ ਨੰ PACL ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਵਸਤ
ਸਰਿੱਵਖਅਤ ਲੈਂ ਡਵਫਲ ਸਵਿਿਾ ਵਿਚ ਵਨਪਟਾਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

0

55,000

55,000

ਸਭ ਤੋਂ ਨੇ ੜਲੇ ਸੀਮੇਂਟ ਪਲਾਾਂਟ (ਗਜਰਾਤ ਅੰਬਜਾ
ਸੀਮੇਂਟ) ਨੰ ਅਤੇ ਇਿੱਟਾਾਂ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਇਕਾਈਆਾਂ
(ਬਲਵਜੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਨੀ) ਨੰ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

1

As per the Hazardous and other wastes(Management and Trans boundary Movement) Rules, 2016.
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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ

ਉਪਰੋਕਤ ਿਰਵਣਤ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਲੈ ਰੀਫਾਇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਾਣੇ/ਨਾ ਿਰਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਢਾਾਂਵਚਆਾਂ ਨੰ ਚਾਹਣ ਦੇ ਕਾਰਣ
ਉਤਪੰਨ ਵਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹਣ ਦੇ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਿੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਿਿੱਖੋ ਿਿੱਖਰੇ ਸੰਚਾਲਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਤਪੰਨ ਹੰਦੇ ਹੋਰ
ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟਾਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਸਾਰਣੀ 1-6 ਵਿਚ ਸਾਰਣੀ ਬਿੱਿ ਹੈ।
ਸਾਰਣੀ 1 -6 ਹੋਰ ਿੇਸਟ ਜੇਨਰੇਟਡ
ਲੜੀ

ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਦਾ

ਨੰ.

ਪਰਕਾਰ

1.

2.

3.

4.

5.

ਵਮਊਵਨਵਸਪਲ ਠੋ ਸ
ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ

ਸਰੋਤ

ਕੈਂਟੀਨ ਆਵਫਸ
ਬਲਾਕ

ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ
ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ

ਆਨਸਾਈਟ
ਆਕਯਪੇਸ਼ਨਲ
ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

ਿਰਤੀਆ ਹੋਈਆ
ਲੈ ਡ ਐਵਸਡ
ਬੈਟਰੀਆਾਂ

ਸਾਈਟ ਤੇ
ਚਲਣ ਿਾਲੇ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ
ਿਾਹਨ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਯੰਤਰ
(ਵਜਿੇਂ UPS)

ਇਲੈ ਕਟਰਾਵਨਕ
ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ

ਸਾਰੀ ਸਾਈਟ

ਪਲਾਸਵਟਕ ਿੇਸਟ

ਸਾਰੀਸਾਈਟ
(ਆਵਫਸ
ਬਲਾਕ ਕੈਂਟੀਨ
ਆਵਦ)
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ਅਿਸਥਾ

ਠੋ ਸ

ਲਾਗ ਵਨਯਮ

ਸਾਵਲਡ ਿੇਸਟ
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਰਲਜ, 2016

ਠੋ ਸ

ਬਾਇਓ
ਮੈਡੀਕਲ
ਿੇਸਟ
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਰਲਜ, 2016
ਵਜਿੇਂ ਸੋਿੇ ਗਏ

ਠੋ ਸ

ਸੋਿੇ ਗਏ
ਬੈਟਰੀਜ਼
(ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ
ਐਾਂਡ ਹੈਡਵਲੰ ਗ
ਰਲਜ) 2016

ਮਾਤਰਾ

ਭੰਡਾਰਣ
ਵਿਿੀ

ਪਰਬੰਿਨ ਵਿਿੀ

ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਵਜਿੇਂ
ਉਤਪੰਨ

HDPE
ਡਰਿੱਮ

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਿੇ
ਗਏ ਸਾਵਲਡ
ਿੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਐਕਟ, 2016
ਅਨਸਾਰ
ਸਾਾਂਵਭਆ
ਜਾਿੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਵਜਿੇਂ
ਉਤਪੰਨ ਹੋਿੇ।

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ
ਸੋਿੇ ਗਏ
ਬਾਇਓ
ਮੈਡੀਕਲ
ਿੇਸਟ
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਰਲਜ਼,
2016
ਅਨਸਾਰ
ਭੰਡਾਰਣ
ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ।

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਿੇ
ਗਏ ਬਾਇਓ
ਮੈਡੀਕਲ ਿੇਸਟ
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਰਲਜ਼, 2016
ਅਨਸਾਰ
ਭੰਡਾਰਣ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਵਜਿੇਂ
ਉਤਪੰਨ ਹੋਿੇ।

ਸਾਈਟ ਤੇ
ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ
ਭੰਡਾਰਣ
ਖੇਤਰ

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਿੇ
ਗਏ ਬੈਟਰੀਜ਼
(ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਐਾਂਡ
ਹੈਡਵਲੰ ਗ
ਰਲਜ) 2016

ਠੋ ਸ

ਈ-ਿੇਸਟ
(ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਰਲਜ਼) 2016
ਸੋਿੇ ਗਏ

ਨਾ ਿਰਤੇ ਜਾਾਂਦੇ
ਉਪਕਰਣਾਾਂ
ਕਰਕੇ ਉਤਪੰਨ
ਹੋਏ

ਸਾਈਟ ਤੇ
ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ
ਭੰਡਾਰਣ
ਖੇਤਰ

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਿੇ
ਗਏ ਈ-ਿੇਸਟ
(ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਰਲਜ਼)
2016ਅਨਸਾਰ
ਸਾਾਂਵਭਆ
ਜਾਿੇਗਾ

ਠੋ ਸ

ਪਲਾਸਵਟਕ
ਿੇਸਟ
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਰਲਜ਼, 2016
ਸੋਿੇ ਗਏ

ਪਲਾਸਵਟਕ
ਆਈਟਮਾਾਂ ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਸਮੇਂ
ਉਤਪੰਨ

ਸਾਈਟ
ਵਿਚਲੇ
ਿੇਸਟ
ਭੰਡਾਰਣ
ਖੇਤਰ

ਪਲਾਸਵਟਕ
ਿੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਰਲਜ਼, 2016
ਅਨਸਾਰ
ਸਾਾਂਵਭਆ
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ਲੜੀ

ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਦਾ

ਨੰ.

ਪਰਕਾਰ

ਸਰੋਤ

ਅਿਸਥਾ

ਲਾਗ ਵਨਯਮ

ਮਾਤਰਾ

ਭੰਡਾਰਣ
ਵਿਿੀ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ

ਪਰਬੰਿਨ ਵਿਿੀ
ਜਾਿੇਗਾ

ਗੈਰ ਖਤਰਨਾਕ
ਕਬਾੜ, ਲਿੱ ਕੜ
ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼
ਕਬਾੜ

ਸਾਰੀ ਸਾਈਟ

7.

ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਗਲਾਸ
ਿਲ

ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ
ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ
ਗਤੀਵਿਿੀਆਾਂ

8.

ਪੀ ਿੀ ਸੀ /ਐਫ
ਆਰ ਪੀ ਿੇਸਟ

ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ
ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ
ਗਤੀਵਿਿੀਆਾਂ

6.

ਠੋ ਸ

ਠੋ ਸ

ਠੋ ਸ

ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ

ਖਤਮ ਕੀਤੇ
ਜਾਾਂਦੇ
ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਅਤੇ
ਅਵਜਹੇ
ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਨੰ
ਹਟਾਉਣ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਉਤਪੰਨ
ਹੋਏ

ਸਾਈਟ
ਵਿਚਲੇ
ਕਬਾੜ
ਭੰਡਾਰਣ
ਖੇਤਰ

ਕੰਪਨੀ ਿਲੋਂ
ਮੰਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕਬਾੜੀਆਾਂ ਨੰ
ਿੇਚੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ

ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਵਜਿੇਂ
ਉਤਪੰਨ ਹੋਿੇ

ਭੰਡਾਰਣ
ਖੇਤਰ

ਕੰਪਨੀ ਿਲੋਂ
ਮੰਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕਬਾੜੀਆਾਂ ਨੰ
ਿੇਚੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ

ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਵਜਿੇਂ
ਉਤਪੰਨ ਹੋਿੇ

ਭੰਡਾਰਣ
ਖੇਤਰ

ਕੰਪਨੀ ਿਲੋਂ
ਮੰਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕਬਾੜੀਆਾਂ ਨੰ
ਿੇਚੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।

ਿਰਾਈਨ ਸਲੱ ਜ ਲਈ ਸਰੱਵਖਅਤ ਲੈਂ ਡਵਿਲ ਸੂ ਵਿਧਾ ਵਨਪ੍ਟਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਬਰਾਈਨ ਸਲਿੱ ਜ ਦੇ ਵਨਪਟਾਨ ਲਈ, PACL ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਦਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਿਲੋਂ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨਸਾਰ
ਠੋ ਸ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਦੇ ਵਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਿੱਕ ਸਰਿੱਵਖਅਤ ਲੈਂ ਡਵਫਲ ਸਵਿਿਾ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹਾਤੇ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਵਨਰਮਾਣ ਕੀਤੇ SLF ਦਾ ਵਡਜ਼ਾਈਨ/ਵਨਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਪਰਦਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਿਲੋਂ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

1.2
1.2.1

ਿਾਤਾਿਰਣ ਦਾ ਿੇਰਿਾ
ਅਵਧਐਨ ਸਮਾਾਂ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ/ਨਮੂਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਨ

ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 10 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ 1 ਨਿੰਬਰ 2018 ਤੋਂ 20 ਜਨਿਰੀ, 2019 ਤਿੱਕ 12
ਹਫਵਤਆਾਂ ਲਈ ਬੇਸਲਾਈਨ ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਵਿਐਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।
8 ਸਥਾਨਾਾਂ ਤੇ ਹਿਾ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 8 ਸਥਾਨਾਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨੰ ਮਾਵਪਆ ਵਗਆ ਸੀ। 9 ਸਥਾਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸਤਰੀ ਜਲ ਦੇ ਨਮਨੇ ਅਤੇ 10
ਸਥਾਨਾਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮਨੇ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।
1.2.2

ਭੂ ਮੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭੂ ਮੀ ਆਿਰਣ

ਅਵਿਐਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਮੀ ਿਰਤੋਂ ਨੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਮੀ (~37.06%), ਿਨਸਪਤੀ ਆਿਰਣ (~46.59%), ਵਬਲਟ ਅਪ ਭਮੀ ਅਤੇ
ਅਬਾਦੀ (~7.25%), ਜਲ ਇਕਾਈਆਾਂ (~3.24%) ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਭਮੀ (~3.59%) ਵਿਚ ਿਰਗੀਵਕਰ ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।
1.2.3

ਮੌਸਮ ਵਿਵਗਆਨ

ਅਵਿਐਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਵਗਆਨ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਿਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜਹ (ਸਟੇਸ਼ਨ ID: 42105) ਲਈ ਹਣੇ ਛਾਪੇ ਗਏ,
ਦੀਰਘ ਕਾਲੀ ਸਾਰਣੀਆਾਂ (1961-1977) ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਸਚਨਾ ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੈ।
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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ

12 ਹਫਵਤਆਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਭਾਿ ਨਿੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਿਰੀ ਤਿੱਕ ਪਵਹਲੀ ਮਿੱਖ ਹਿਾ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ ਉਿੱਤਰ ਪਿੱਛਮ ਵਦਸ਼ਾ (23.7 %), ਦਜੀ ਮਿੱਖ ਹਿਾ
ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ ਦਿੱਖਣ ਪਰਬ ਵਦਸ਼ਾ (8.2 %) ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮਿੱਖ ਹਿਾ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ ਦਿੱਖਣ ਪਿੱਛਮ ਿਲੋਂ (5.7 %) ਹੈ।
ਾਂ ਾ ਹੈ ਵਕ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 15.5°C ਵਡਗਰੀ ਸੀ, ਸਾਪੇਖ ਨਮੀ 72.4%
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿਵਗਆਨਕ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਦ
ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਾ ਦੀ ਗਤੀ 1.1 m/ਪਰਤੀ ਸੈਵਕੰਡ ਸੀ; ਹਿਾ ਮਿੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਿੱਤਰ ਪਿੱਛਮ ਵਦਸ਼ਾ (~39.7%), ਵਫਰ ਪਿੱਛਣ ਉਿੱਤਰ ਪਿੱਛਮ ਵਦਸ਼ਾ
(~23.8%) ਅਤੇ ਪਿੱਛਮ ਵਦਸ਼ਾ (~4%) ਿਿੱਲ ਿਗਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਾਂਤ ਅਿਸਥਾ ਹੈ ~ 18.43%.

1.2.4

ਪ੍ਵਰਿੇਿੀ ਹਿਾ ਦੀ ਗਣਿੱਤਾ

ਪ੍ਵਰਿੇਿੀ ਹਿਾ ਦੀ ਗਣਿੱਤਾ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਿਆਪ੍ਕ ਨਤੀਜੇ ਹਨ:

ਿਿੱਖੋ ਿਿੱਖਰੀਆਾਂ ਥਾਿਾਾਂ ਤੇ, PM10 ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਾਂਦਰਤਾ, 79 µg/m3 (ਦਯਾਪਰ ਵਿਖੇ) ਤੇ 94 µg/m3 (ਸਾਈਟ ਤੇ) ਤਿੱਕ ਿੇਖੀ ਗਈ
ਹੈ।



PM2.5 ਪਿੱਿਰਾਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਾਂਦਰਤਾ, 17 ਤੋਂ 27 µg/m3 ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਵਕ CPCB ਦਆਰਾ NAAQS ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ।



SO2 ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਾਂਦਰਤਾ (8.9 – 9.4 µg/m3), NOx(18.3 – 19.5 µg/m3), CO (0.99 – 1.11 mg/m3) CPCB ਿਲੋਂ
ਵਨਰਿਾਰਤਾ ਪਾਰਿਾਨਤ ਹਿੱਦਾਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।



HCs ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਾਂਦਰਤਾ ਿੀ 1,237 – 1,322 µg/m3 ਦੀ ਹਿੱਦ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।



Cl2 ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਾਂਦਰਤਾ 5.4 – 10.1 µg/m3 ਦੀ ਹਿੱਦ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।



ਐਵਸਡ, ਵਮਸਟ ਅਤੇ Hg, ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਤੇ 1.0 µg/m3 ਦੀ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਣ ਦੀ ਹਿੱਦ ਤੋਂ ਥਿੱਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।



ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ।

1.2.5


ਿੋਰ ਦੀ ਗਣਿੱਤਾ

ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਵਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪਿੱਿਰ, CPCB ਵਮਆਰਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੇਵਖਆ ਵਗਆ ਸੀ
ਅਰਥਾਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਨ ਏਰੀਆ (75 dBA (d) ਅਤੇ 70 dBA (n));



ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪਿੱਿਰ, CPCB ਵਮਆਰਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੇਵਖਆ ਵਗਆ ਅਰਥਾਤ (55
dBA (d) ਅਤੇ 45 dBA (n)).

1.2.6


ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਗਣਿੱਤਾ

ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਣਿਿੱਤਾ ਿਿੀਆ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ SW1, SW2, SW4, SW8, ਅਤੇ SW9 ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਲਨਾ ਅੰਦਰਨੀ ਸਤਹੀ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਕਲਾਸ ਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਰਿਾਇਤੀ ਉਪਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰੋਗਾਣਮਕਤ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੀਣ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਤਲਾਅ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਰਦਵਸ਼ਤ ਦੇਵਖਆ ਵਗਆ। DO ਘਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ BOD SW3, SW5, SW6 ਅਤੇ SW7 ਤੇ ਕਝ ਿਿੇਰੇ ਹੈ
ਵਜਹੜਾ ਵਕ ਨੇ ੜਲੇ ਵਪੰਡਾਾਂ ਦੇ ਸੀਿੇਜ ਜਲ ਦੇ ਵਮਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ ਵਪੰਡ ਿਾਵਲਆਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਿਰਾਾਂ ਦੇ ਤਲਾਅ ਵਿਚ ਨਹਾਉਣ ਿੋਣ ਦੀਆਾਂ
ਗਵਤਵਿਿੀਆਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਲੈਂ ਡ ਸਰਫੇਸ ਿਾਟਰ ਦੇ ਿਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਅਨਸਾਰ SW3, SW5, SW6 ਅਤੇ
SW7 ਦੀ ਕਆਲਟੀ ਦੀ ਿਰਗ E ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵਸੰਚਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਸ਼ੀਤਲੀਕਰਣ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਮੀਨੀ ਪ੍ਾਣੀ


ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨਸਾਰ pH ਲਈ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਆਲਟੀ 6.85 (GW-5) ਤੋਂ 7.33 (GW-3)
ਤਿੱਕ ਹੈ। TDS ਦੀ ਰੇਂਜ 160 mg/lit (GW-7) ਤੋਂ 491 mg/lit (GW-9) ਹੈ।
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ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਕਲੋ ਰ ਅਲਕਲੀ ਪਲਾਾਂਟ ਵਿਿੱਚ ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਫਲੇ ਕਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਸਟੇਬਲ
ਬਲੀਵਚੰਗ ਪਾਉਡਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰਾਕਸਾਈਡ ਪਲਾਾਂਟ, ਅਤੇ ਕੈਪਵਟਿ ਪਾਿਰ ਪਲਾਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ

ਖਾਰੇਪਣ ਦੀ ਰੇਂਜ 13.10 mg/lit (GW-10) to 110 mg/lit (GW-3) ਹੈ ਜਦਵਕ ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਵਬਭੋਰ



ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ GW ਨਮਵਨਆਾਂ ਵਿਚ 100 mg/lit ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨਾਈਟਰੇਟ ਦੀ ਰੇਂਜ 12.12 mg/lit (ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ - GWL 6.60mbgl) ਤੋਂ 54.80 mg/lit (ਮੌਜਿਾਲ – GWL 5mbgl),



53.60 mg/lit (ਵਬਭੌਰ ਸਾਵਹਬ - GWL 76 mbgl) ਅਤੇ 46.30 mg/lit (ਰਾਇਪਰ – GWL 85 mbgl) ਤਿੱਕ ਸੀ। ਇਹ
ਰਸਾਇਵਣਕ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਡੰ ਘੇ ਅਤੇ ਘਿੱਟ ਡੰ ਘੇ ਜਲਿਾਹੀ ਪਿੱਿਰ ਦੇ ਹਾਈਡਰਾਵਲਕ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।


ਲੋ ਹੇ (Fe) ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 0.12 mg/lit ਤੋਂ ਬੇਹਡਾਲਾ ਅਤੇ ਵਬਭੌਰ ਸਾਵਹਬ ਤੇ 0.241 ਹੈ ਜੋ ਡੰ ਘਾਈ ਨਾਲ
ਾਂ ੀ ਹੈ।
ਸਬੰਿਤ ਅਵਿਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਜਲਿਾਹੀ ਪਿੱਿਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਸਾਉਦ



ਮਰਕਰੀ ਵਡਟੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਿਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।



ਿਿੱਖੋ ਿਿੱਖਰੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਢਣ ਿਾਲੇ ਢਾਾਂਵਚਆਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਿਿੱਚ ਿਾਿਾ, ਲਿਣਤਾ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ
ਜੋ ਵਕ ਫਵਤਹਪਰ, ਭਲਾਰੀ, ਮੌਜਿਾਲ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮਵਨਆਾਂ ਵਿਚ 246 mg/lit ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।
ਭਾਿੇਂ ਵਕ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਲਿਾਹੀ ਪਿੱਿਰ ਵਿਚ ਿਿੀਆ ਮਸਾਮਦਾਰੀ, ਪਾਰਗਮਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਰਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਸਮਿੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ



ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਬੀ ਆਈ ਐਸ (ਵਬਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ) ਿਲੋਂ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਨੀਤੀਆਾਂ ਪਰਿਾਨਤ ਹਿੱਦਾਾਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ।
1.2.7

ਜੈਵਿਕ ਿਾਤਾਿਰਣ:-

ਕੋਰ ਜੋਨਾ ਵਿਚ, ਫੀਲਡ ਵਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ, ਕਲ
ਿੱ 144 ਪਰਜਾਤੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੌਰੇ – ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥਣਿਾਰੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ 21 ਪਰਜਾਤੀਆਾਂ, ਪੰਛੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ 116 ਪਰਜਾਤੀਆਾਂ ਅਤੇ
ਐਮਫੀਬੀਅਨ ਦੀ 2 ਪਰਜਾਤੀਆਾਂ, ਰੇਂਗਣ ਿਾਲੇ ਜੀਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 5 ਪਰਜਾਤੀਆਾਂ ਸਨ। 10 ਵਕ.ਮੀ ਦੇ ਅਵਿਐਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਝ ਅਨਸਚੀ-I
ਦੀਆਾਂ ਪਰਜਾਤੀਆਾਂ ਮੌਜਦ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਿਪੰਨੀ, ਚੀਤਾ, ਪਾਇਥਨ ਅਤੇ ਪੈਗੋਵਲਕ ਲਈ ਸੰਰਖਣ ਯੋਜਨਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਰੀ ਵਲਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਰਾਖਿੇਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 10 ਵਕ.ਮੀ. ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟ
ਅਵਿਐਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਇਓਮਫੀਅਰ ਵਰਜ਼ਰਿ, ਚੀਤਾ/ਹਾਥੀ ਵਰਜ਼ਰਿ, ਮਾਈਗਰੇਟਰੀ ਕਾਰੀਡੋ ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਿੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰ
ਜ਼ੋਨ/ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਖਤਰੇ ਅਿੀਨ ਪਰਜਾਤੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ, ਪੰਛੀਆਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ
ਾਂ ੀ ਹੈ। ਵਰਕਾਰਡ
ਪਰਜਾਤੀ ਪਾਿੋਵਕਰ ਸਟੇਟਸ (ਮੋਰ) ਜੰਗਲੀ ਜੀਿ ਸੰਰਖਣ ਐਕਟ (1972) ਦੀ ਅਨਸਚੀ-I ਦੇ ਿਰਗ ਵਿਚ ਆਉਦ
ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਜੀਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰਜਾਤੀਆੰ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪਰਜਾਤੀ ਨੰ ਸਥਾਨਕ ਕਰਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਨਸਪਤੀਆੰ ਦੀਆਾਂ
ਪਰਜਾਤੀਆਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਪਰਜਾਤੀ ਨੰ , ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਤਰੇ ਅਿੀਨ ਪਰਜਾਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।
ਕਿੱਲ ਵਮਲਾ ਕੇ 16 ਸੰਭਾਿੀ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਜਨਹਾਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਮਾਮਲੀ ਸਨ, 2 ਘਿੱਟ ਗੰਭੀਰ ਸਨ, 12 ਥੋੜਹਾ ਪਰਭਾਵਿਤ
ਾਂ ਾ ਹੈ ਵਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਭਮੀ ਦੇ
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਨ, ਵਜਨਹਾਾਂ ਲਈ ਉਵਚਤ ਪਰਬੰਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਪਰਭਾਿ ਦਾ ਮਲਾਾਂਕਣ ਦਰਸਾਉਦ
ਨਜਦੀਕੀ ਇਲਾਵਕਆਾਂ ਵਿਚ ਕਝ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਨੰ ਛਿੱਡ ਕੇ, ਅਵਿਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ-ਜੀਿਾਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਭਾਿ ਨਹੀ ਾਂ ਪਿੇਗਾ।
2.8

ਸਮਾਜਕ ਆਰਵਥਕ ਿਾਤਾਿਰਣ

ਲੜੀ

ਸਮਾਜਕ ਆਰਵਥਕ

ਨੰ.

ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ

ਮਿੱਖ ਨਤੀਜੇ

1

ਿਸੋਂ ਅਤੇ ਵਲੰ ਗ
ਅਨਪਾਤ

ਅਵਿਐਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਲ 39,255 ਪਵਰਿਾਰ ਹਨ, 1, 90,110 ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲ ਅਬਾਦੀ
ਨਾਲ, ਵਜਸ ਵਿਚ 97,713 ਮਰਦ ਅਤੇ 92,397 ਔਰਤਾਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਕ 946 ਵਲੰ ਗ ਅਨਪਾਤ ਅਤੇ 5
ਾਂ ੇ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ਮਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਦੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਤੀ ਪਵਰਿਾਰ ਦਰਸਾਉਦ
ਅਨਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਲੰ ਗ ਅਨਪਾਤ 940 ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਵਲੰ ਗ ਅਨਪਾਤ
ਦਰਸਾਉ ੰਦੀ ਹੈ।

2

ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ
ਿਸੋਂ

2011 ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ਮਾਰੀ ਅੰਕਵੜਆਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਵਿਐਨ ਖੇਤਰ ਦੀ
0.39% ਿਸੋਂ ਐਸ ਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਹੈ, 21.35% ਿਸੋਂ ਅਨਸਵਚਤ ਜਾਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
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ਪੀਏਸੀਐਲ

ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਕਲੋ ਰ ਅਲਕਲੀ ਪਲਾਾਂਟ ਵਿਿੱਚ ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਫਲੇ ਕਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਸਟੇਬਲ
ਬਲੀਵਚੰਗ ਪਾਉਡਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰਾਕਸਾਈਡ ਪਲਾਾਂਟ, ਅਤੇ ਕੈਪਵਟਿ ਪਾਿਰ ਪਲਾਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

ਲੜੀ

ਸਮਾਜਕ ਆਰਵਥਕ

ਨੰ.

ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ

ਮਿੱਖ ਨਤੀਜੇ
ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਹੈ।

3

ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ

2011 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਅਵਿਐਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 76.36% ਹੈ ਜੋ
ਵਕ 75.84% ਦੀ ਕੌਮੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਿਿੀਆ ਹੈ। ਅਵਿਐਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਰਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ
80.98% ਅਤੇ ਔਰਤਾਾਂ ਦੀ 71.48% ਹੈ।

4

ਵਿਿਸਾਇਕ
ਪੈਟਰਨ

ਕਿੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਸੋਂ ਨੰ Table 3-48 ਵਿਿੱਚ ਸਾਰਣੀਬਿੱਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

1.3

ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਿਾਤਾਿਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਿ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪ੍ਾਅ

1.3.1

ਹਿਾਈ ਿਾਤਾਿਰਣ

ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਨਸਾਰ ਪਰਿਾਨਤ ਅਤੇ CPCB ਹਿੱਦਾ ਨਾਲ ਪਰਦਸ਼ਕਾਾਂ ਦੇ ਿਿਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱਿਰ ਦੀ ਸਾਦਰਤਾ ਦੀ ਤਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਇਹ ਵਸਿੱਟਾ ਕਿੱਵਢਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਗਤੀਵਿਿੀਆਾਂ ਨਾਲ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਦੀ ਿਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਮਨਿੱ ਖੀ
ਅਬਾਦੀਆਾਂ ਉਿੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਭਾਿ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਹਿਾ ਦੀ ਗਣਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ੈਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪ੍ਾਅ ਹਨ:



APC ਿਰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਰਬਰ, ਕਾਸਵਟਕ ਸਕਰਬਰ, ਐਕਟੀਿੇਵਟਡ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਈ ਐਸ ਪੀ ਉਪਲਬਿ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਾਂ ਾਈ ਦੇ ESP ਸਟੈਕ ਉਪਲਬਿ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣਗੇ;
PM ਨੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 55 – 60 ਮੀ ਦੀ ਉਚ



ਾਂ ਾਈ ਦੇ DG ਸੈਟ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਿ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਹਨ;
ਉਵਚਤ, ਉਚ



ਾਂ ਹੋਈ) ਪਹੰਚ ਸੜਕਾਾਂ ਤੇ ਉਡਣ ਿਾਲੀ ਿੜ ਨੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਾਂ
ਖਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ (ਜੇਕਰ ਲੋ ੜੀਦੀ



ਬੌਛਾਰਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ;


ਸ਼ਰਆਤ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਿੇਲੇ ਉਵਚਤ ਸੰਚਾਲਣ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ;



ਕਾਮੀਆਾਂ ਨੰ ਉਵਚਤ PPE ਿੜ ਮਾਸਕ ਮਹਈਆ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿੇਗੀ।



ਕੰਮਕਾਜ ਿਾਲੀ ਥਾਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਟਰੈਵਿਕ
ਚੰਡੀਗੜਹ ਊਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਔਸਤ ਰਝੇਿੇਂ ਿਾਲੇ ਘੰਵਟਆਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ 12 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੰ 4 ਿਜੇ ਤੋਂ 6 ਿਜੇ ਤਿੱਕ),
ਸਾਰਣੀ (ਟੋਬਲ) 4.8 ਅਤੇ 4.9 ਅਨਸਾਰ 794 ਅਤੇ 896 PCU ਹੈ। ਟਰੈਵਫਕ ਸਰਿੇ ਸੀਟਾਾਂ Annexure-23 ਤੇ ਹਨ।
1.3.2

ਿੋਰ ਿਾਤਾਿਰਣ

ਭਾਿੇਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਤੇ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਮਹਿੱਤਿਪਰਣ ਿਾਿੇ ਦੀ ਭਵਿਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,
ਪਰ ਸ਼ੋਰ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜਹੜੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ
ਸਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰ ਨਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮਾਣਤ ਹਿੱਦਾਾਂ ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ,
ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਸਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰ ਨਕਸਾਨ ਪਹੰਚਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਵਚਤ ਸ਼ੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਅ ਲਾਗ
ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਲਕਲੀ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਲਵਮਵਟਡ (PACL). ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨਸਾਰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾ ਅਪਣਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਵਜਹਾ ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਵਿਸਤਾਰ ਪਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਿੀ ਹੋਰ ਮਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਿੀ ਲੋ ੜ ਪਿੇਗੀ, ਿਾਿ ਸ਼ੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾ ਅਪਣਾਏ
ਜਾਣਗੇ।
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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ



ਪਲਾਾਂਟ ਵਿਚ ਿਿੇਰੇ ਸ਼ੋਰ ਿਾਲੇ ਸਵਥਰ, ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਐਕੋਸਵਟਕ ਇਨਕਲੋ ਜ਼ਰਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਿ:



ਉਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸੰਚਾਲਣਾਾਂ/ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਵਮਆਾਂ ਲਈ ਵਨਜੀ ਸਰਿੱਵਖਆ ਉਪਕਰਣ (PPE) ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਈਅਰਮਫ ਅਤੇ
ਈਅਰ ਪਲਿੱ ਗ ਆਵਦ ਉਪਲਬਿ ਕਰਿਾਉਣਾ;



ਉਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਖੇਤਰ ਿਾਲੇ ਥਾਿਾਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਵਮਆਾਂ ਲਈ ਜੌਬ ਰੋਟੇਸ਼ਨ।



ਵਜਥੇ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਪਰਾਣੀਆਾਂ, ਸ਼ੋਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਾਂ ਦੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਨਿੀਆਾਂ ਵਬਨਾਾਂ ਆਿਾਜ਼ ਿਾਲੀਆਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਾਂ ਨਾਲ
ਤਬਾਦਲਾ।



ਉਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੀ ਪਵਹਚਾਣ ਅਤੇ ਚੇਤਾਿਨੀ ਲਈ ਵਡਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ।



ਆਿਾਜ਼ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਲਾਾਂਟ ਦੇ ਆਹਾਤੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਚਰਾਦੀਿਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਹਰੀ ਪਿੱਟੀ (thick Green
belt) ਦਾ ਵਿਕਾਸ।



ਨੇ ੜਲੀਆਾਂ ਅਬਾਦੀਆਾਂ ਿਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਲਾਾਂਟ ਦੀ ਚਾਰਦੀਿਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਅਿਰੋਿਕਾਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ।



ਿਿੱਡੇ ਇੰਜਨਾਾਂ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਅਕੌਸਵਟਕ ਮਫਲਰ/ਇਨਕਲੋ ਜਰ ਦਾ ਪਰਬੰਿ;



ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਦਾ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਾਂ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਣ;



ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਨੰ ਚੰਗੀ ਚਾਲ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿੱਖਣਾ;



ਸ਼ੋਰ ਨੰ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਵਸਹਤ ਉਿੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਨੰ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀਆਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਾਂ ਵਿਿੀਆਾਂ
(ਉਪਕਰਣ ਚੋਣ) ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨਾ (ਈਅਰਮਫ, ਸਰਿੱਵਖਅਤ ਦਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲੋ ਜ਼ਰ);



ਪਲਾਾਂਟ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਪਵਰਿੇਸ਼ ਸ਼ੋਰ ਪਿੱਿਰਾ ਦੀ ਅਤੇ ਪਲਾਾਂਟ ਵਿਚ ਿਿੱਖੋ ਿਿੱਖਰੇ ਭਾਗਾਾਂ ਵਿਚ ਵਨਯਕਤ ਕਾਵਮਆਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਅਨਾਿਰਣ
ਦੇ ਪਿੱਿਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ। ਵਨਗਰਾਨੀ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਿਾਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕੀਤੀ ਜਾਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋ ੜ ਪਿੇ ਤਾਾਂ ਿਿੀਕ ਸ਼ੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਿਾਾਂ ਨੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।

1.3.3

ਜਲ ਿਾਤਾਿਰਣ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿ:- ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਤੇ ਵਕਸੇ ਉਲਟ ਪਰਭਾਿ ਦੀ ਪਵਰਕਲਪਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਉਵਾਂ ਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਜਮੀਨੀ ਜਲ
ਦੀ ਵਨਕਾਸੀ ਦੀ ਤਜਿੀਜ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਸਤਹੀ ਜਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿ :- ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਤਹੀ ਜਲ ਦੀ ਕਆਲਟੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਭਾਿ ਨਹੀ ਾਂ ਪਿੇਗਾ, ਵਕਉਵਾਂ ਕ
ਅਵਿਆਈ 2 ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਿਿੱਖੋ ਿਿੱਖਰੇ ਰੀਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਮੜ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਵਲਕਇਡ
ਵਡਸਚਾਰਜ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿੇਗਾ।
ਸਤਹੀ ਜਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪ੍ਾਅ
ਸਤਹੀ ਜਲ ਸੰਬੰਿੀ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਨੰ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:


ਵਨਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਿੇਜ ਨੰ ਸੀਿੇਜ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਛਿੱਵਡਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਵਨਯਵਮਤ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।



ਉਪਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਰਥ ਜਲ ਨੰ ਰੀਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਮੜ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਵਲਕਇਡ ਵਡਸਚਾਰਜ ਅਿਸਥਾ ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ।



ਾਂ ਉਪਚਾਰ ਲਈ
ਸਾਈਡ ਬੈਰੀਅਗ ਸਵਹਤ ਉਵਚਤ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਿਾਲੀਆਾਂ ਨਾਲੀਆਾਂ ਬਣਾਈਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ ਅਤੇ ਿਹਾਅ ਨੰ ਲੋ ੜੀਦੇ
ETP, RO ਅਤੇ MEE ਿਿੱਲ ਮੋਵੜਆ ਜਾਿੇਗਾ।



ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਵਨਪਟਾਨ ਵਮਆਰਾਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਲਐਾਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਾਂਟ ਦਾ ਉਵਚਤ ਸੰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਰਿੱਖ ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ।



ਿਾਇਲਰ ਤੋਂ ਭਾਫ ਕੰਡੇਨਸੇਟ ਦਾ ਭਾਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅਨਪਰਕ ਜਲ ਿਾਾਂਗ ਿਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵਲਆਉਣਾ।



ETP ਸਲਿੱ ਜ ਅਤੇ MEE ਲਿਣਾਾਂ ਨੰ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਵਨਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।



ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਪਕਾ ਵਸੰਚਾਈ ਪਿੱਿਤੀ ਦੀ ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
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ਪੀਏਸੀਐਲ



ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ

ਪਰੋਸੈਸ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਫਊਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਉਵਚਤ ਬੰਨ ਅਤੇ ਰੋਕ ਦੀਿਾਰਾਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ ਤਾਾਂ ਵਕ ਪਰਦਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਿਗ
ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਰਲ ਸਕੇ। ਵਰਸਾਓ ਦੀ ਸਰਤ ਵਿਚ, ਵਰਵਸਆ ਹੋਇਆ ਈਿਣ
ਾਂ
ਕੇ ਮੀਹ
ਿਾਿ ਟੈਂਕ ਵਿਚ ਤਰੰਤ ਤਬਦੀਲ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।



ਤਰਲ ਰਵਹੰਦ ਖਹੰਦ ਨੰ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ, ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਸੰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ PPE ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ।

ਸਤਹੀ ਜਲ ਦੀ ਗਣਿਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਿੱਚਾ ਪਰਭਾਿ ਵਨਗਣਾ ਹੋਿੇਗਾ ਵਕਉਵਾਂ ਕ ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਕੋਈ ਿੀ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਜਲ, ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਹਾਤੇ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਾਂ ਛਿੱਵਡਆ ਜਾਿੇਗਾ।
1.3.4

ਭੋਂ ਿਾਤਾਿਰਣ

ਪਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ, ਮੌਜਦਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਟ ਵਿਚ, ਵਜਲਹ ਾ ਰਪਨਗਰ ਵਿਚ ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਵਿਚ
ਸਵਥਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਮੀ ਉਪਯੋਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਿੇਗਾ। ਪਰੋਜੈਕਟ, ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ, ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਫਲਾਈ
ਐਸ ਕੇ ਸੰਭਾਿਤ ਵਰਸਾਿ ਦੀ ਿਜ੍ਗਾ ਨਾਲ ਭਮੀ ਉਪਯੋਗ ਵਿਚ ਸੰਭਾਿਤ ਪਵਰਿਰਤਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਨਸਪਤੀ ਆਪਰਣ
ਅਤੇ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ, ਸੰਦਰਤਾ ਪਿੱਖੋਂ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਵਣਕ ਪਿੱਖੋਂ ਸਮਿੱਚੇ ਭਮੀ ਆਿਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ
ਵਿਚ ਸਿਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ ਵਕ ਭਮੀ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਪਰਭਾਿ ਵਨਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਮੀ ਆਪਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ
ਪਰਬਾਿ ਪ੍ਬੰਿਨ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਵਟਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਿਚ ਰਕਾਿਟ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
1.3.5 ਜੈਵਿਕ ਿਾਤਾਿਰਣ
ਸੂੰਭਿ ਪ੍ਰਭਾਿ


ਵਨਰਮਾਣ ਅਿਸਥਾ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਜਦਾ ਿਨਸਪਤੀ ਉਤੇ ਿੜ ਦੇ ਜਮਣ ਨਾਲ ਪੌਵਿਆਾਂ ਦੀ ਪਰਕਾਸ ਸੰਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਅਤੇ /ਜਾਾਂ ਪਰਜਣਨ ਦੀ
ਯੋਗਤਾ ਨੰ ਬਦਲ ਜਾਾਂ ਸੀਵਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ



ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜਦਾ ਝਾੜੀਆਾਂ ਦੇ ਆਿਰਣ ਦੇ ਹਟਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਨਿਾਸ ਦਾ ਵਿਖੰਡਣ।



ਾਂ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਹਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੌਿੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੰ
ਪਰਿਾਨਤ ਹਿੱਦ ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ HCL ਦੀ ਸਾਾਂਦਰਤਾ ਬਵਟਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜੜਾਾਂ ਨੰ ਨਕਸਾਨ ਪਹੰਚਾਉਦ
ਰੋਕ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।



ਫਸਲਾਾਂ ਦੇ ਕਲੋ ਰੀਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਜੜ ਅਤੇ ਤਣੇ ਦਾ ਨਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖਾਤਮਾ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਵਿਕਰਤੀ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ
ਟਿੱਟਣ ਦੀ ਿਜਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਈਕੋਲੌਜੀ ਅਤੇ ਜੈਿ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇ ਸੂੰਰਖੱਣ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ
ਪਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਹਰੇ ਆਿਰਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਿਾਾਂ ਦੀ
ਸੰਘਣਤਾ ਵਿਚ ਿਾਿਾ ਹੋਿੇਗਾ।
ਹਰੀ ਪ੍ੱਟੀ (ਗਰੀਨ ਿੈਲਟ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਪਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ 52,608 m2 ਦੀ ਮੌਜਦਾ ਹਰੀ ਪਿੱਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕ 61,248 m2 ਹਰੀ ਪਿੱਟੀ ਦੀ ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਮਆਰੀ TOR
ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਲ 19,185 ਰਿੱਖਾਾਂ (@1,500 ਰਿੱਖ ਪਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦੇ ਨਾਲ 1,13,856m2 ਦੀ ਕਲ
ਹਰੀ ਪਿੱਟੀ ਹੋਿੇਗੀ।
ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਹਿੱਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਿੱਕ ਹਰੀ ਪਿੱਟੀ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 1,978 ਰਿੱਖ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ
ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 17,207 ਰਿੱਖ ਿੀ ਲਗਾਿੇਗਾ।
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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ

1.3.6 ਸਮਾਵਜਕ ਆਰਵਥਕ ਿਾਤਾਿਰਣ
ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਉਿੱਤੇ ਵਸਹਤ ਪਰਭਾਿ ਸਵਹਤ ਸਮਾਵਜਕ ਆਰਵਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਰਭਾਿ ਦਾ ਮਲਾਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਉਣ
ਿਾਲਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਿੇਗਾ।
1.4

ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਨਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਬਿ
ੰ ਨ ਲਾਗਤ ਸਵਹਤ ਪੰਜੀ ਅਤੇ ਆਿਰਤੀ ਲਾਗਤ ਸਾਰਣੀ 1-7 ਵਿਚ ਸਾਰਣੀ ਬਿੱਿ ਹੈ।
ਸਾਰਣੀ 1-7: ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੂੰਧਨ ਲਾਗਤ
ਅਨਮਾਨਤ
ਲੜੀ
ਨੰ.

ਵਿਸ਼ਾ

ਅਨਮਾਨਤ

ਆਿਰਤੀ

ਪੰਜੀ ਲਾਗਤ

ਲਾਗਤ ਪਰਤੀ

(ਕਰੋੜਾਾਂ ਵਿਚ)

ਸਾਲ (ਕਰੋੜਾਾਂ

ਲਾਗਤ ਅਨਮਾਨ ਲਈ ਅਿਾਰ

ਵਿਚ)
ਪੰਜੀ ਲਾਗਤ (ਪਰਤੀ ਸਾਲ)

1

2

ਹਿਾ
ਪਰਦਸ਼ਣ
ਕੰਟਰੋਲ

ਜਲ
ਪਰਦਸ਼ਣ
ਕੰਟਰੋਲ

ਪੰਜੀ ਲਾਗਤ: ਸਟੈਕ ਦੀ ਲਾਗਤ, ESP ਿਰਗਾਾਂ APC, ਆਨਲਾਈਨ
ਵਨਗਰਾਨੀ ਪਰਣਾਲੀ
250

5

ਆਿਰਤੀ ਲਾਗਤ (ਪਰਤੀ ਸਾਲ)
ਏ ਪੀ ਸੀ ਐਮ ਦੇ ਰਿੱਖ ਰਖਾਿ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਟੈਕ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਅਤੇ ਪਾਿਰ ਪਲਾਾਂਟ ਤੋਂ ਐਾਂਡ ਯਜ਼ਰਸ (ਸੀਮੇਂਟ ਪਲਾਾਂਟ/ਇਿੱਟਾਾਂ ਦੇ ਵਨਰਮਾਤਾ)
ਤਿੱਕ ਐਸ਼ ਹੈਂਡਵਲੰ ਗ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਪੰਜੀ ਲਾਗਤ (ਪਰਤੀ ਸਾਲ)

13.605

4.6

ਪੰਜੀ ਲਾਗਤ : ਈ ਟੀ ਪੀ, ਆਰ ਓ ਅਤੇ MEE
ਆਿਰਤੀ ਲਾਗਤ (ਪਰਤੀ ਸਾਲ)
RO ਅਤੇ MEE ਰਿੱਖ ਰਖਾਿ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਪੰਜੀ ਲਾਗਤ (ਪਰਤੀ ਸਾਲ)

3

ਸ਼ੋਰ ਪਰਦਸ਼ਣ
ਵਨਗਰਾਨੀ

0.95

0.35

ਐਕੋਸਵਟਕ ਇਨਕਲੋ ਜ਼ਰਾਾਂ ਨੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਆਿਰਤੀ ਲਾਗਤ (ਪਰਤੀ ਸਾਲ)
ਵਨਰੰਤਰ ਸ਼ੋਰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਲਾਗਤ
ਪੰਜੀ ਲਾਗਤ (ਪਰਤੀ ਸਾਲ)

4

ਠੋ ਸ ਅਤੇ
ਖਰਤਨਾਕ
ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ

SLF ਅਤੇ ਖਰਤਨਾਕ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਭੰਡਾਰਣ ਸਵਿਿਾ
11.5

1.05

ਆਿਰਤੀ ਲਾਗਤ (ਪਰਤੀ ਸਾਲ)
TSDF ਅਤੇ ਇਨਵਸਨਰੇਟਰ ਸਵਿਿਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰਵਸ਼ਪ ਫੀਸ।
ਵਨਪਟਾਨ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢਆਈ ਲਾਗਤ
ਪੰਜੀ ਲਾਗਤ (ਪਰਤੀ ਸਾਲ)

5

ਪਰਬੰਿਨ
ਿਾਤਾਿਰਣ
ਵਨਗਰਾਨੀ

10

0

6

ਹਰੀ ਪਿੱਟੀ

0.05

0.02
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ਸਾਲਹਕਾਰਾਾਂ ਨੰ ਰਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰੈਗਲੇ ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਨੰ ਿਿੱਖੋ ਿਿੱਖਰੀਆਾਂ
ਵਿਿਾਨਕ ਫੀਸਾਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਪੰਜੀ ਲਾਗਤ (ਪਰਤੀ ਸਾਲ)
ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਪੌਿੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ
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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ

ਅਨਮਾਨਤ
ਲੜੀ

ਵਿਸ਼ਾ

ਨੰ.

ਅਨਮਾਨਤ

ਆਿਰਤੀ

ਪੰਜੀ ਲਾਗਤ

ਲਾਗਤ ਪਰਤੀ

(ਕਰੋੜਾਾਂ ਵਿਚ)

ਸਾਲ (ਕਰੋੜਾਾਂ

ਲਾਗਤ ਅਨਮਾਨ ਲਈ ਅਿਾਰ

ਵਿਚ)
ਆਿਰਤੀ ਲਾਗਤ (ਪਰਤੀ ਸਾਲ)
ਹਰੀ ਪਿੱਟੀ ਦਾ ਰਿੱਖ ਰਖਾਅ
ਕਿੱਲ

286.11

11.02

ਿਾਤਾਿਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿਿੱਖੋ ਿਿੱਖਰੇ ਿਾਤਾਿਰਣੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਾਰਣੀ 1-8 ਵਿਚ ਸਾਰਣੀ
ਬਿੱਿ ਹਨ।
ਸਾਰਣੀ 1-8 : EC ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਾਦ ਯੋਜਨਾ
ਲੜੀ ਨੰ.

ਿਾਤਾਿਰਣ ਕੰਪੋਨੈਂਟ/ਪੈਰਾਮੀਟਰ

ਵਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ

ਸਥਾਨ

1

CEMS ਸੈਂਸਰ (HCl ਅਤੇ Cl2).

ਆਨਲਾਈਨ

ਹਾਈਪੋ ਸਕਰਬਰ ਨਾਲ ਜੜੇ ਸਟੈਕ
ਉਤੇ

2

HCl ਅਤੇ Cl2 ਸਟੈਕਸ ਵਿਚ

ਮਾਵਸਕ

HCl ਇਕਾਈ ਸਟੈਕ ਿੈਂਟ, ਹਾਈਪੋ
ਸਟੈਕ ਿੈਂਟ

3

PM, SO2, NOx

ਆਨਲਾਈਨ

ਬਾਇਲਰ ਸਟੈਕ

ਮਾਵਸਕ

ਬਾਇਲਰ ਸਟੈਕ ਅਤੇ DG ਸੈਟ ਸਟੈਕ

5

PM10, PM2.5, SO2, NOx, HCl ਅਤੇ Cl2
ਪਵਰਿੇਸ਼ੀ ਹਿਾ ਵਿਚ

ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਿਾਰ

ਸਾਈਟ ਤੇ

6

HCl ਅਤੇ Cl2 ਲਈ WPM

ਫੈਕਟਰੀ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਨਸਾਰ

ਸਾਈਟ ਤੇ

7

ਸ਼ੋਰ ਪਿੱਿਰ

ਮਾਵਸਕ

ਮਿੱਖ ਪਲਾਾਂਟ ਅਤੇ ਯਟੀਵਲਟੀ ਖੇਤਰ

8

ਵਭੰਨ ਵਭੰਨ ਗਤੀਵਿਿੀਆਾਂ ਵਿਚ ਿਰਵਤਆ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਲਾਾਂਟ ਦੇ ਿਿੱਖੋ ਿਿੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ
ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਜਲ।

ਪਰਤੀ ਵਦਨ

ਮਿੱਖ ਇਨਟੇਕ, ਪਲਾਾਂਟ ਿਾਰ ਜਲ
ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਈ ਟੀ ਪੀ ਨੰ
ਪਰਦਸ਼ਣ ਡਾਇਿਰਸ਼ਨ

9

ਪਰਮਿੱਖ ਮਾਪਦੰਢਾਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਪੀ ਐਚ, SS, TDS,
COD) ਦੇ ਲਈ ETP ਪਲਾਟਾਾਂ ਵਿਚ
ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਜਲ ਪਰਿੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਨਲਾਮੀ ਦੀ
ਵਨਗਰਾਨੀ

ਪਰਤੀ ਵਦਨ

ਈ ਟੀ ਪੀ ਦਾ ਸਟਰੀਮ ਿਾਈਜ਼
ਇਨਲੈ ਟ ਅਤੇ ਆਉਟਲੈ ਟ

10

ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਪਰਤੀ ਵਦਨ

ਐਸ਼ ਵਸਲੋ

11

ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਬਰਾਈਨ ਸਲਿੱ ਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਪਰਤੀ ਵਦਨ

ਸਰਿੱਵਖਅਤ ਲੈਂ ਡਵਫਲ ਸਾਈਟ

1.5

ਿਧੀਕ ਅਵਧਐਨ

1.5.1 ਸਮਾਵਜਕ ਆਰਵਥਕ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ
ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਵਜੂੰਮਿ
ੇ ਾਰੀ (CER) ਿਜਟ ਪ੍ਰਾਿਧਾਨ
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ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਕਲੋ ਰ ਅਲਕਲੀ ਪਲਾਾਂਟ ਵਿਿੱਚ ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਫਲੇ ਕਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਸਟੇਬਲ
ਬਲੀਵਚੰਗ ਪਾਉਡਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰਾਕਸਾਈਡ ਪਲਾਾਂਟ, ਅਤੇ ਕੈਪਵਟਿ ਪਾਿਰ ਪਲਾਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ

ਕੂੰਪ੍ਨੀ 5 ਸਾਲਾਾਂ ਵਿਚ : ਅਵਿਐਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ (CER) ਗਤੀਵਿਿੀਆਾਂ ਲਈ 3.10 ਕਰੋੜ
(ਅਰਥਾਤ OM ਵਮਤੀ 1 ਮਈ 2018 ਅਨਸਾਰ ਰ: 1,240 ਕਰੋੜ ਪਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 0.25%) ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਾਰਣੀ 1-9
ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।
ਸਾਰਣੀ 1.9 : 5 ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ CER ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਲਈ ਿਜਟ
ਲੜੀ ਨੰ.

ਗਤੀਵਿਿੀਆਾਂ

ਬਜਟ %

1

ਵਸਵਖਆ

30%

ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ (ਕਰੋੜਾਾਂ
ਵਿਚ)
0.93

1.1

ਢਾਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ (ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਰੰਮਤ, ਫਰਨੀਚਰ, ਸੈਪਵਟਕ ਟੈਂਕ, ਲਾਈਬਰੇਰੀ, ਜਮਾਤਾਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ, CCTV, ਪੇਿਰ ਬਲਾਕ,
ਸ਼ੈਡ, ਲਾਈਬਰੇਰੀ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਣ ਟੈਂਕ ਆਵਦ)

1.2

ਿਰਦੀਆਾਂ

1.3

ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ

1.4

ਕੰਵਪਊਟਰ

1.5

ਸਪਾਿੱਟ ਵਕਟ

1.6

ਕਲਰ ਨਾਲ ਿਾਟਰ ਵਫਲਟਰ

1.7

ਸੋਲਰ ਵਸਸਟਮ
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਾਿ ਸਿਾਈ

2
2.1

ਭਾਈਚਾਰਕ ਟਾਇਲਟ

2.2

ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ

2.3

ਿੈਟਰਨਰੀ ਕੈਂਪ

2.4

ਹਾਸਪੀਟਲ/ਕਲੀਵਨਕ
ਸਰੱਵਖਅਤ ਪ੍ੀਣ ਿਾਲਾ ਜਲ

3
3.1

ਜਲ ਟੈਂਕ

3.2

ਬੋਰ ਿੈਲ

3.3

ਆਰ ਓ ਪਲਾਾਂਟ
ਢਾਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ/ਸਵਿਧਾਿਾਾਂ

4

15%

0.465

15 %

0.465

25 %

0.775

4.1

ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਾਲ, ਡਰੇਨੇਜ ਪਰਣਾਲੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਇਮਾਰਤ, ਪਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਆਵਦ ਿਰਗੀਆਾਂ ਜਨਤਕ
ਵਬਲਵਡੰ ਗ/ਸਵਿਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ/ਮਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰਿੱਖ ਰਖਾਅ

4.2

ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ
ਹਨਰ ਵਿਕਾਸ

5

10 %

0.31

ਸਥਾਨਕ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰਕਤਾ

5.1
6.

ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਚ ਪੌਿਾਰੋਪਣ

5%

0.155

ਕਿੱਲ

100%

3.10

1.5.2 ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਖਤਰੇ



ਕਲੋ ਰੀਨ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਹਮੇਸਾ ਸਵਿਿਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਾਂ ਨੰ ਜੋਖਮ ਸਮਵਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵਖਆ ਉਪਾਿਾੰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ ਜੋਖਮ ਨੰ ਘਟ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ।
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ਪੀਏਸੀਐਲ

6.

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਿਾਇਦੇ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨਸਾਰ ਸਮਾਵਜਕ ਆਰਵਥਕ ਿਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ:


ਿਿੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਪ ਖਜ਼ਾਵਨਆਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਇਆ ਵਿਿੱਤ;



ਪਾਿਰ ਪਲਾਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 200 ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਿੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਰਿ ਕਸ਼ਲ ਕਾਵਮਆਾਂ ਨੰ
ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਿੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਿੱਡੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿਿੱਚ ਅਵਸਿੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌ ਕਰੀਆਾਂ:



ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਿਪਾਰ ਦੇ ਮੌਵਕਆਾਂ ਵਿਚ ਿਾਿਾ ਵਜਿੇਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਣ ਅਿਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਟਰੈਕਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਾਂ, ਬਲਡੋ ਜ਼ਰਾਾਂ, ਜੇ ਸੀ ਬੀ, ਐਕਮ-ਕਾਿੇਟਰਾਾਂ ਨੰ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਗੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਿੇਗੀ।
ਇੰਡਮਟਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿਚ ਚਾਹ ਦੀਆਾਂ ਦਕਾਨਾਾਂ, ਕੇਟਵਰੰਗ ਸਰਵਿਸ/ਹੋਟਲ/ਕਵਰਆਨਾ, ਕੰਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ, ਮਵਠਆਈ ਦੀ ਦਕਾਨਾਾਂ
ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਦੀਆਾਂ ਦਕਾਨਾਾਂ ਆਵਦ ਿਰਗੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਵਿਚ ਿਾਿਾ।
ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ (CER) ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:



ਵਕਿਾਰਕ ਵਸਹਤ, ਸਿਿੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਰਿੱਵਖਅਤ ਸਾਫ ਪੀਣ ਿਾਲਾ ਪਾਣੀ;



ਵਸਵਖਆ ਅਤੇ ਹਨਰ ਵਿਕਾਸ



ਪੇਂਡ ਵਿਕਾਸ;



ਵਪੰਡ ਦੇ ਛਿੱਪੜ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਸਵਹਤ ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਸਵਥਰਤਾ।
ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਸਵਿਿਾ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਣ ਅਿਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਿੇਗਾ।
ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ PACL ਦੇ ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਸਾਈਟ ਤੇ 400 ਵਿਅਕਤੀ ਵਸਿੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ 500 ਵਿਅਕਤੀ ਅਵਸਿੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ
ਹਨ। ਕਾਸਵਟਕ ਸੋਡਾ ਪਲਾਾਂਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਲਾਟਾਾਂ ਨੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜਦਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਫੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਪਰ ਪਾਿਰ
ਪਲਾਾਂਟ ਨੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 200 ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਿੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਰਿ ਕਸ਼ਲ ਕਾਵਮਆਾਂ ਨੰ
ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾਏਗਾ।

1.7 ਿਾਤਾਿਰਣ ਪ੍ਰਿੂੰਧਨ ਯੋਜਨਾ।
ਸਝਾਏ ਗਏ ਿਮਨ ਉਪ੍ਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਨਗਰਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਿਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:



ਪਰਬੰਿਕ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿਚ EMP, EC ਅਤੇ ਵਿਿਾਨਕ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ;
ਾਂ
ਲੋ ੜੀਦੀਆਾਂ
ਵਿਿਾਨਕ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਅਤੇ ਸੈਿੱਸ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ;



HSE ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਇਨਿੈਂਟਰੀ ਅਕਾਉਵਟੰਗ



PACL ਿਲੋਂ ਵਿਕਵਸਤ QMS ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਸਬੰਿਤ, ਉਤਸਰਜਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਖੀਆ ਿਲੋਂ ਹਿਾ ਉਤਸਰਜਨਾਾਂ, ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ



ਉਤਪਿੱਤੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਦੀ ਉਤਪਿੱਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਈ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ।


ਡਰਾਇਿਰਾਾਂ ਨੰ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ TREM ਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਬਿੱਿ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ।



ਬੋਰਡ ਮੀਵਟੰਗਾਾਂ ਵਿਚ EHS ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ;
ਵਿਿਾਨਕ ਅਨਪਾਲਨ, ਪਰਦਸ਼ਣ ਵਨਿਾਰਣ, ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਵਨਗਰਾਨੀ ਆਵਦ ਸਵਹਤ ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਪਰਬੰਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ
ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ ਵਨਭਾਉਣ ਲਈ ਢਕਾਿੀ ਾਂ ਵਿਿਸਾਇਕ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਿਨਾਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਬਿ
ੰ ਨ ਸੈਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

1.8 ਵਸੱਧ
2018-19 ਦੇ 12 ਹਫਵਤਆਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ EIA ਅਵਿਐਨ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਅਤੇ EAC ਦਆਰਾ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਿਾਲੇ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ
ਅਨਸਾਰ, ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਮਖ ਵਬੰਦ ਇੰਝ ਉਭਿੱਰਦੇ ਹਨ:


ਸਾਈਟ ਬੰਦਰਗਾਹਾਾਂ, ਹਾਈਿੇ ਅਤੇ ਰੇਲਿੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੈ;



ਸੜਕ ਰਾਹੀ ਿਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ~200 ਟਰਕ/ਪਰਤੀ ਵਦਨ ਹੋਿੇਗੀ;



ਸਾਰੀਆਾਂ ਲਾਗ ਹੰਦੀਆਾਂ ਰੇਗਲੇ ਟਰੀ ਲੋ ੜਾਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ;
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ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਕਲੋ ਰ ਅਲਕਲੀ ਪਲਾਾਂਟ ਵਿਿੱਚ ਤਜਿੀਜ਼ਤ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਫਲੇ ਕਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਸਟੇਬਲ
ਬਲੀਵਚੰਗ ਪਾਉਡਰ ਪਲਾਾਂਟ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰਾਕਸਾਈਡ ਪਲਾਾਂਟ, ਅਤੇ ਕੈਪਵਟਿ ਪਾਿਰ ਪਲਾਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ



ਸਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ;



ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੀਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਮੜ ਿਰਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ;



ਹਿਾ ਪਰਦਸ਼ਨ ਕੰਪਰੋਲ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਉਪਬੰਿ, ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਵਸ਼ਸ਼ਟ ਦਾ ਪਰਬੰਿਨ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਲਟ ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਿਿੱਲ
ਲੈ ਜਾਿੇਗਾ;



ਪਰੋਜੈਕਟ, ਵਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹਨਰਮੰਦ, ਅਰਿ ਕਸ਼ਲ, ਅਕਸ਼ਲ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਰਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਆਿੇਗਾ ਤਾਾਂ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਥਰਤਾ ਿਾਲਾ ਹੋਿੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੰ ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਵਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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