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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰ ਖੇਪ
1.0 ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਾਮ ਅਿੇ ਸਥਾਨ
ਪਰਿਤਾਸਿਤ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਰਥਾਤ ਮੈਜਰਿ ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੀਲ ਫੋਰਜੀੰਗ ਅਰੇ ਐਗਰੋ ਇੰ ਡਿਟਰੀਜ਼ ਇਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਸਹਰੀਲ੍ੇ
ਿੈਕੰਡਰੀ ਮੈਟਰਾਸਲ੍ਜੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਹੈ| ਇਹ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ, ਖੰ ਨਾ ਿਾਈਡ, ਮੰ ਡੀ ਗੋਸਬੰ ਦਗੜ,
ਸਜ਼ਲ੍ਹਾ ਫਸਤਹਗੜਹ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਿਚ ਿਸਥਤ ਹੈ|
2.0 ਉਿਪਾਦ ਅਿੇ ਸਮਰੱ ਥਾ
ਮੈਜਰਿ ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੀਲ ਫੋਰਜੀੰਗ ਅਰੇ ਐਗਰੋ ਇੰ ਡਿਟਰੀਜ਼ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਸਗਕ ਪਲ੍ਾਂਟ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ
ਦੀ ਿਮਰੱ ਥਾ ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਰਹਾ ਹੈ| ਸਿਿਥਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਿਮਰੱ ਥਾ ਿਧਾ ਕੇ ਇਕ
ਲ੍ੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਸਰਕ ਟਨ / ਿਾਲ੍ (540 ਮੀਟਸਰਕ ਟਨ) ਮਾਲ੍ਟਨ ਮੈਟਲ੍ ਅਤੇ 1, 75000 ਮੀਟਰ ਏ
(500 ਮੀਟਸਰਕ ਟਨ) ਰੋਲ੍ਡ ਿੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ | ਸਿਿਥਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱ ਤੇ
ਅਨੁਿਾਰ ਹੋਣਗੇ:
ਉਿਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ

ਮੌਜਦ
ੂ ਾ(ਟਨ ਪਰਿੀ

ਪਰਸਿਾਤਿਿ (ਟਨ

ਕੱ ਲ (ਟਨ ਪਰਿੀ

ਸਲਾਨਾ)

ਪਰਿੀ ਸਲਾਨਾ)

ਸਲਾਨਾ)

ਿਟੀਲ੍ ਇੰ ਗਟਿ/ ਸਬੱ ਲ਼ੈ ਟਿ

50,400

1,38,600

1,89,000

ਰੌਂਦਿ,

40,800

1,34,200

1,75,000

ਟੀ.ਐਮ.ਟੀ./ਐਮ.ਐਿ.

ਂ ਲ੍, ਚੈਨਲ੍, ਫਲ੍ੈ ਟਿ
ਬਾਰ, ਐਗ
3.1 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਿਰ

ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 7.75 ਏਕੜ੍ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ. ਨਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਿਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਪਿੇਗੀ।
3.2 ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਕੱ ਚਾ ਮਾਲ
ਕੱ ਚਾ ਮਾਲ
ਸਮਰੱ ਥਾ

ਮੌਜਦ
ੂ ਾ(ਟਨ
ਪਰਿੀ ਤਦਨ)

ਐਮ ਐਿ ਿਕਰੈਪ,
ਫਰੋ ਅਲ੍ੋ ਇਿ
ਸਰੋਰ ਅਰੇ ਆਿਾਜਾਈ

ਕੱ ਲ (ਟਨ ਪਰਿੀ

ਪਰਿੀ ਤਦਨ)

ਤਦਨ) ਸਲਾਨਾ)

55,234

1,50,770

2,06,004

210

3076

3,286

ਿਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਿਾਜਾਈ ਕਿਰ ਕੀਤੇ
ਟਰੱ ਕਾਂ ਨਾਲ੍ ਹੋਿੇਗੀ।
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ਪਰਸਿਾਤਿਿ (ਟਨ

3.3 ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ
ਇਕਾਈ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਸਿਚ, ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਿਰਸਤਆ ਜਾਣ ਿਾਲ੍ਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲ੍ੂ ਕੰ ਮਾਂ ਸਿਚ ਿਰਤੋਂ
ਹੋਣ ਿਾਲ੍ਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹਨ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਊਬ ਿੈਲ੍ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ । ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਿੇਰਿਾ ਕੁਛ ਇਿ ਪਰਕਾਰ ਹੈਿੇਰਿਾ

ਮੌਜੂਦਾ (ਤਕਲੋ ਲੀਟਰ ਪਰਿੀ

ਪਰਸਿਾਤਿਿ (ਤਕਲੋ

ਕੱ ਲ (ਤਕਲੋ ਲੀਟਰ

ਤਦਨ)

ਲੀਟਰ ਪਰਿੀ ਤਦਨ)

ਪਰਿੀ ਤਦਨ)

ਘਰੇਲ੍ੂ

6.0

5.0

11.0

ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ (ਮੇਕਅੱ ਪ ਪਾਣੀ)

15.0

45.0

60.0

ਕੁੱ ਲ੍

21.0

50.0

71.0

3.4 ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਤ ੱ ਜਲੀ
ਸਬੱ ਜਲ੍ੀ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਨੂੰ ਮੂਲ੍ ਤੋਰ ਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਿਟੇਟ ਪਾਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਲ੍ਸਮਸਟਡ ਦੇ ਨੇੜਲ੍ੇ ਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ । ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਿਿਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀ ਸਬੱ ਜਲ੍ੀ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਕੁਛ ਇਿ ਪਰਕਾਰ ਹੈ –
ਿੇਰਿਾ

ਮੌਜੂਦਾ

ਪਰਸਿਾਤਿਿ

ਕੱ ਲ

ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀ ਸਬੱ ਜਲ੍ੀ (KVA)

8901

6099

15000

ਿਰੋਤ

ਪੰ ਜਾਬ ਿਟੇਟ ਪਾਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਲ੍ਸਮਸਟਡ

3.5 ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼

ਸਿਿਥਾਰ ਲ੍ਈ, ਿਾਧੂ 100 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਹੋਿੇਗੀ| ਸਿਿਥਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱ ਲ੍ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ 229
ਹੋਿੇਗੀ|
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4.0 ਪਰਤਕਤਰਆ ਦਾ ਿਰਨਣ
ਪਸਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਫਲ੍ੋ ਚਾਰਟ
ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਕਾਿਸਟੰ ਗ

ਫਰਨੇਿ ਕਰੌਿਬਲ੍

ਿਕਰੈਪ ਨਹਪ

ਿਟੀਲ੍ ਸਬਸਲ੍ਟਿ ਤੋਂ

ਿਟੀਲ੍ ਸਬਸਲ੍ਟਿ

ਐਚ ਆਰ ਕੋਇਲ੍ਿ

ਰੋਸਲ੍ੰਗ ਸਮੱ ਲ੍ਜ਼

5.0 ਉਪਚਾਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਿਰਨਣ
ਉਪਚਾਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਤਾਿਰਨ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪਰਭਾਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਫਰਨੇਂਿ
ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਿੈਟ ਨਾਲ੍ ਜੁੜੇ ਿਟੈਕ ਸਿਚੋਂ ਫਲ੍ੂ ਗੈਿ ਦੇ ਸਨਕਾਿ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਇਕਾਈ ਨੇ
ਪਸਹਲ੍ਾਂ ਹੀ ਇਡੰ ਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਿ ਨਾਲ੍ ਿੱ ਖਰੇ ਬੈਗ ਸਫਲ੍ਟਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ. ਿੈੈੱਟ ਨਾਲ੍ ਛੱ ਤਰੀ ਅਤੇ ਿਟੈਕ ਿਥਾਸਪਤ
ਕਰ ਸਦੱ ਤੀ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਰਾ ਨਿਚ ਸਲੈ ਗ 7.0TPD ਹੈ ਅਰੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਰਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਿਰਨਰਆ ਜਾ
ਨਰਹਾ ਹੈ| ਨਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਰੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱ ਲ ਨਮਲਾ ਕੇ ਸਲੈ ਗ 30 ਟੀਪੀਡੀ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ ਅਰੇ ਧਾਰ ਦੀ ਨਰਕਿਰੀ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਘੱ ਟ ਝੂਠ ਿਾਲੇ ਖੇਰਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਰੇ ਸੜ੍ਕ ਬਣਾਉਣ ਨਿਚ ਿਰਨਰਆ ਜਾਿੇਗਾ| ਿਰਰੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਦੇ ਰੂਪ
ਨਿੱ ਚ ਡੀਜੀ ਸੇਟ ਰੋਂ ਖ਼ਰਰਨਾਕ ਕੂੜ੍ੇ ਪੈਦਾਿਾਰ (0.020 ਨਕਲੋ ਗਿਾਮ ਸਲਾਨਾ) ਨਰਆਰ ਕੀਰਾ ਨਗਆ ਹੈ ਉਦਯੋਗ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲਬਰੀਕੇਂਟ ਿਜੋਂ ਦਬਾਰਾ ਿਰਨਰਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ ਅਰੇ ਬੈਗ ਨਫਲਟਰ ਦਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਰੀ ਨਫਊਲ
ਗੈਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਨਹੰ ਦ (3 ਟਨ / ਸਾਲ) ਿੀ ਖ਼ਰਰਨਾਕ ਰਨਹੰ ਦ- ਫਾਈਨਲ ਨਨਪਟਾਰੇ ਲਈ TSDF ਸਾਈਟ
ਨੂੰ ਭੇਨਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
6.0 ਲਾਗਿ ਦੇ ਿੇਰਿੇ
ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰ ਜੀ ਲ੍ਾਗਤ 08.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਾਰ ਦੀ ਲ੍ਾਗਤ 14.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਂਕੀ
ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱ ਲ੍ ਪੂੰ ਜੀ ਲ੍ਾਗਤ 22.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਿੇਗੀ। ਪਰਿਤਾਸਿਤ ਪਿਾਰ ਿਾਤਾਿਰਣ ਕਲ੍ੀਅਰੈਂਿ ਦੇ ਸਦੱ ਤੇ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਿਾਲ੍ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ।
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7.0 ਇਕਾਈ ਦਾ ਿੇਰਿਾ
ਮੈਸਰਜ਼ ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੀਲ ਫੋਰਜੀੰਗ ਅਰੇ ਐਗਰੋ ਇੰ ਡਿਟਰੀਜ਼, ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ, ਖੰ ਨਾ ਿਾਈਡ, ਮੰ ਡੀ ਗੋਸਬੰ ਦਗੜ,
ਂ ਟਿਾਂਨਜਸ਼ਨ 76 ° 16'19.14" ਈ
ਸਜ਼ਲ੍ਹਾ ਫਸਤਹਗੜਹ, ਪੰ ਜਾਬ ਨਿਚ ਲੰਮੇ ਨਚੰ ਨਹ 30 ° 40'29.48 "ਐਨ ਐਡ
ਸਿਚ ਿਸਥਤ ਹੈ| ਮੰ ਡੀ ਗੋਸਬੰ ਦਗੜ ਸਭ ਰੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਨਹਰ ਹੈ ਅਰੇ ਸਭ ਰੋਂ ਨੇੜ੍ਲੇ ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ| ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ
ਰੋਂ ਕਰੀਬ ਹਿਾਈ ਅੱ ਡਾ 49 ਨਕਲੋ ਮੀਟਰ ਹੈ| ਪਿੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 10 ਨਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਿੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ / ਜੰ ਗਲੀ ਸ਼ੈਲਟਰਕ / ਬਾਇਓਸਪੇਅਰ ਨਰਜ਼ਰਿ / ਰਾਖਿੇਂ ਜੰ ਗਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਸਭ ਰੋਂ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਲ ਸਰੋਰ ਭਖੜਾ ਨਨਹਰ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 7.2 ਨਕਲੋ ਮੀਟਰ ਹੈ|
8.0 ੇਸਲਾਈਨ ਿਾਿਾਿਰਨ ਡੇਟਾ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿ
ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਿਾਤਾਿਰਣ ਕਾਰਕ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਸਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਪਰਭਾਸਿਤ ਹੋਣ ਲ੍ਈ ਸਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ ਹਨ, ਦਾ ਮੁਲ੍ਾਂਕਣ ਅਤੇ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਸਲ੍ਆ ਸਗਆ ਹੈ ।

ਅਕਰੂਬਰ, ਨਿੰ ਬਰ ਅਰੇ ਦਸੰ ਬਰ, 2018 ਦੌਰਾਨ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੇਿਲ੍ਾਈਨ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿੰ ਬੰ ਧੀ
ਡਾਟਾ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ ।
8.1 ਿਾਯੂਮੰਡਲ ਹਿਾ ਦੀ ਗਣਿੱ ਿਾ
ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਿਲ੍ਫਰ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ
ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਸਤੰ ਨ ਮਹੀਸਨਆਂ (ਅਕਰੂਬਰ-ਦਸੰ ਬਰ, 2018) ਲ੍ਈ ਅੱ ਠ ਥਾਿਾਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕੀਤਾ
ਸਗਆ । ਪੀ. 98 ਪਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਹੇਠ ਸਲ੍ਖੇ ਅਨੁਿਾਰ ਹਨ: ਪੀ. ਐਮ.2.5 – 52.3 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪਰਤੀ
ਮੀਟਰ ਘਣ, ਪੀ. ਐਮ.
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– 92.5 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ, ਿਲ੍ਫਰ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ – 16.7

ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ -47.3 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ ਅਤੇ
ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ- 0.64 ਸਮਲ੍ੀਗਰਾਮ / ਮੀਟਰ ਘਣ ਹੈ । ਬੇਿਲ੍ਾਈਨ ਹਿਾ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਪੱ ਧਰੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਅਤੇ ਉਦਯੋਸਗਕ ਖੇਤਰ ਲ੍ਈ ਸਨਰਧਾਰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ੍ ਅੰ ਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕੁਆਸਲ੍ਟੀ ਿਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹਨ
(ਤਮਆਰਾਂ ਅਨਸਾਰ ਕਰਮਿਾਰ

ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ

ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਈ 60, 100, 80 ਅਿੇ 80 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪਰਿੀ ਮੀਟਰ ਘਣ) । ਸਬਹਤਰ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ
ਦੀਆਂ ਿਹੂਲ੍ਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਾ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ 'ਤੇ ਪਰਿਤਾਸਿਤ ਪਿਾਰ ਦਾ ਮਾਮੂਲ੍ੀ ਪਰਭਾਿ ਪਿੇਗਾ।
8.2 ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਣਿੱ ਿਾ
ਰਿਾਇਣਕ ਅਤੇ ਜੈਸਿਕ ਸਿਸ਼ਲ੍ੇ ਸ਼ਣ ਲ੍ਈ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱ ਠ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲ੍ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਇਕ ਿਤਹ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ । ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਿੰ ਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ । ਪਾਣੀ
ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਸਿੱ ਚ ਕੋਈ ਧਾਤ ਜਾਂ ਜਰਾਿੀਮੀ ਦੂਸਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਗਆ । ਪਰ ਿਤਹੀ ਪਾਣੀ ਸਿਚ ਜਰਾਿੀਮੀ
ਦੂਸਸ਼ਤ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ । ਸਕਉਂਸਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਡਿਚਾਰਜ ਕੀਤਾ
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ਜਾਿੇਗਾ, ਇਿ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਪਰਭਾਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰ ਭਾਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ|
8.3 ਸੋਰ ਿਾਿਾਿਰਣ
ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਸਿੱ ਚ 8 ਿਥਾਨਾਂ ਤੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਸਿੱ ਚ
ਸ਼ੋਰ ਪੱ ਧਰ 44.4 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ 70.2 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਸਦਨ ਦੇ ਿਮੇਂ ਅਤੇ 34.2 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ 66.1 ਡੀ.ਬੀ.
(ਏ) ਤੱ ਕ ਰਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਰ ਪੱ ਧਰ ਪਾਇਆ ਸਗਆ । ਪਰੋਜੈਕਟ ਿਾਈਟ ਤੇ ਿਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸਖਆ
ਸਗਆ. ਬੇਿਲ੍ਾਈਨ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ । ਸਬਹਤਰ ਪਰਦੂਸ਼ਣ
ਸਨਯੰ ਤਰਣ ਦੀ ਿਹੂਲ੍ਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਤਾਸਿਤ ਪਿਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈ ਨਾਲ੍ੋਂ ਘੱ ਟ ਅਿਰ ਹੋਿੇਗਾ ।
8.4 ਤਮੱ ਟੀ ਦੀ ਗਣਿੱ ਿਾ
ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 8 ਸਮੱ ਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ਲ੍ੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ । ਸਮੱ ਟੀ ਦੀ
ਬਣਤਰ ਰੇਤਲ੍ੀ ਲ੍ਾਏਮ ਹੈ ਸਮੱ ਟੀ ਦੀ ਜੈਸਿਕ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਿਫੋਰਿ ਿਮੱ ਗਰੀ ਮੱ ਧਮ ਹੈ
। ਿਾਰੇ ਸਮੱ ਟੀ ਦੇ ਨਮੂਸਨਆਂ ਦੇ pH ਿਿੀਕਾਰਯੋਗ ਿੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹਨ । ਪਰਿਤਾਸਿਤ ਪਲ੍ਾਟ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ
ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ ਸਕਉਂਸਕ ਜ਼ਮੀਨ' ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਹੰ ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱ ਡੀ ਜਾਿੇਗੀ।
8.5 ਪਤਰਆਿਰਣ ਅਤਿਐਨ
ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਿਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਿਾਤਾਿਰਣ ਡੇਟਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ । ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਸਕੱ ਕਰ , ਜਾਮਣ, ਸਪੱ ਪਲ੍ ਅਤੇ ਅੰ ਬ ਆਸਦ ਸਜ਼ਆਦਾ ਤੋਰ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ । ਸਨਊਲ੍ਾ, ਿਾਰੰ ਗੀ, ਜੰ ਗਲ੍ ਸਬੱ ਲ੍ੀ, ਕੋਬਰਾ,
ਕਰੋਤ, ਿੱ ਪ, ਖਰਗੋਸ਼, ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਤਰਾਹ ਦੇ ਪੰ ਛੀ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਜਾਨਿਰ ਹਨ । ਅਸਧਐਨ
ਖੇਤਰ ਸਿੱ ਚ ਪੌਸਦਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰੇ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਨਿਲ੍ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਲ੍ਦੀਆਂ, ਇਿ ਲ੍ਈ ਿਾਤਾਿਰਣ
ਮਾਹੌਲ੍ ਤੇ ਕੋਈ ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ।
8.6 ਸੰ ਿੇਦਨਸੀਲ ਪਾਤਰਸਤਥਿੀਕ ਿਾਿਾਿਰਣ
ਪਰਾਜੈਕਟ ਿਾਈਟ ਦੇ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅੰ ਦਰ, ਕੋਈ ਿੀ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਜਾਨਿਰ ਜੋ ਸਕ ਖ਼ਤਰੇ ਿਾਲ੍ੀ ਿੂਚੀ ਸਿਚ ਆਉਂਦਾ
ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਸਮਸਲ੍ਆ । ਬਾਇਓਿਰਫੀਅਰ ਸਰਜ਼ਰਿ, ਟਾਈਗਰ ਸਰਜ਼ਰਿ ਅਤੇ ਿੈਟਲ੍ੈਂ ਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ
ਜੰ ਗਲ੍ੀ ਜੀਿਾਂ ਦੀ ਅਿਥਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਿਰਗੇ ਕੋਈ ਿੀ ਿਾਤਾਿਰਸਣਕ ਿੰ ਿੇਦਨਸ਼ੀਲ੍ ਖੇਤਰ ਪਰਾਜੈਕਟ ਿਾਈਟ ਦੇ
ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅੰ ਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਿੀ ਸਰਜ਼ਰਿ ਅਤੇ ਪਰੋਟੈਕਟਡ ਿਣਜ
ਨਹੀਂ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਸਗਕ ਕਾਸਮਆਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੱ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਹਾਿੀ ਹੈ । ਅਸਧਐਨ
ਖੇਤਰ ਸਿਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਭੱ ਠੀਆਂ, ਰੋਸਲ੍ੰਗ ਸਮੱ ਲ੍ਾਂ, ਫੇਰੋ ਅੱ ਲ੍ਾਏ , ਇੱ ਟ ਭੱ ਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ
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ਮੌਜੂਦ ਹਨ ।
8.7 ਸਮਾਜਕ-ਆਰਤਥਕ ਹਾਲਿ
ਿਮਾਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਰੁਤਬ ਨੂੰ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਿਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ
।ਪੇਂਡੂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲ੍ਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ, ਸਿਸਦਅਕ ਿੰ ਿਥਾਿਾਂ ਦੇ ਸਿਕਾਿ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਿਹੂਲ੍ਤਾਂ ਸਜਿੇਂ ਸਕ
ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਸਚਆਂ ਜਾਂ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਿਮਾਸਜਕ
ਸਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹੱ ਿੇ ਿਜੋਂ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਿੈਂਟਰਾਂ, ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਿਹੂਲ੍ਤਾਂ ਆਸਦ ਿੀ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
9.0 ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਾਿੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਿੋਂ ਸੰ ਭਾਤਿਿ ਖ਼ਿਰੇ ਅਿੇ ਜੋਖਮ
ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਪਿਨਕਨਰਆ ਅਪਿੇਸ਼ਨਾਂ, ਜੋ ਨਕ ਮਨੱ ਖੀ ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਸੰ ਭਾਨਿਰ ਰੌਰ 'ਰੇ ਉੱਚ ਖਰਰੇ ਹਨ । ਉੱਚੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ
ਨਧਆਨ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਖੇਰਰ ਹੇਠਾਂ ਸਦਤੇ ਗਏ ਟੇਬਲ ਨਿੱ ਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ -

ਟੇ ਲ: ਸੰ ਭਿ ਜੋਖਮ
ਕਰਮ

ਇਕਾਈ ਖੇਿਰ

ਸੰ ਤਖਆ
1

ਸਿਾਰਣ ਕਾਰਿਾਈ ਿੋਂ ਸੰ ਭਾਤਿਿ

ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ

ਨਿੀਜੇ

ਸਪਘਲ੍ੇ ਹੋਏ ਲ੍ੋ ਹੇ ਜਾਂ ਿਲ੍ੈ ਗ ਦੇ ਿੰ ਪਰਕ

ਕੰ ਧਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਣਾ

ਅਸਤ ਦੇ ਕੇਿਾਂ ਸਿਚ ਧਮਾਕਾ

ਸਿਚ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਾਰ ਅਤੇ

ਧਾਤੁ ਦਾ ਉਛਾਲ੍

ਤਿਭਾਜਨ
ਭੱ ਠੀ

ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ
ਕੱ ਚਾ ਤੇਲ੍ ਅਤੇ ਗਰੀਿ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਅੱ ਗ

ਅਸ਼ੁੱ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
2

ਹਾਈ ਪਾਿਰ

ਲ੍ਾਟਾਂ ਦਾ ਸਨਕਲ੍ਣਾ

ਤੇਲ੍ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਜਆਦਾ ਹੋਣਾ

ਟਰਾਂਿਫਾਰਮਰ
3

ਅਚਾਨਕ ਅੱ ਗ ਲ੍ੱਗਣਾ ਅਤੇ

ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ

ਅੱ ਗ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚਮਕਾਿੀ

ਬਦਲ੍ਣਾ

ਉੱਚ ਤਣਾਅ

ਤਾਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ

ਸਢਲ੍ੇ ਜੋੜ , ਕੇਬਲ੍ ਕੱ ਟ,

ਅੱ ਗ ਦੇ ਚੰ ਸਗਆੜੇ ਸਨਕਲ੍ਣਾ

ਸਬਜਲ੍ੀ

ਚੰ ਸਗਆੜੇ ਸਨਕਲ੍ਣਾ

ਸਫਊਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਾੜ ਦੇਣਾ,

ਅਤੇ ਅਣਸਗਹਲ੍ੀ ਕਾਰਣ ਤੇ

ਸ਼ਾਰਟ ਿਰਕਟ

ਸਭਆਨਕ ਅੱ ਗ ਦਾ ਲ੍ੱਗਣਾ

vii
CPTL-EIA, Mohali

10.0 ਸੰ ਕਟ ਯੋਜਨਾ
ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ਪਲ੍ਾਂਟ ਦੇ ਅਮਲ੍ੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੀ ਿੁਰੱਸਖਆ ਲ੍ਈ
ਬੁਸਨਆਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਜੋ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾਿਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਸਿਤ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ।
ਭੱ ਠੀਆਂ ਅੱ ਗ ਅਤੇ ਸਬਜਲ੍ੀ ਨਾਲ੍ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ ਖ਼ਤਸਰਆਂ ਨਾਲ੍ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਿਾਨ, ਿੱ ਟ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ । ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ੍ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਇਿ ਲ੍ਈ ਜਦੋਂ ਜਲ੍ਣਸ਼ੀਲ੍ ਜਾਂ ਜਲ੍ਣਸ਼ੀਲ੍ ਸਮਸ਼ਰਣ ਪਰਸਕਸਰਆ ਉਪਕਰਣ ਸਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ
ਂ ੀਨੀਰੀਂਗ ਤੋਰ ਤੇ ਮੁਲ੍ਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ।
ਸਭਆਨਕ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ । ਸਭਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਏਗ
11.0 ਿਾਿਾਿਰਣੀ ਜੰ ਮੇਿਾਰੀ
ਕੰ ਪਨੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਾਤਾਿਰਣੀ ਸਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀ (ਿੀ ਈ ਆਰ) ਦੀਆਂ ਿਰਗਰਮੀਆਂ ਲ੍ਈ 14 ਲ੍ੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਖਿਾਂ
ਰੱ ਸਖਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਭਾਰਤ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣ, ਜੰ ਗਲ੍ਾਤ ਤੇ ਜਲ੍ਿਾਧੂ ਪਰਿਰਤਨ ਮੰ ਨਤਾਰੇ ਦੇ OM ਸਮਤੀ 1
ਮਈ, 2018 ਅਰੇ ਜਨਤਕ ਿੁਣਿਾਈ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨਲ੍
ਈ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਸਿਚ ਿੇਰਿੇ ਸਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ|
12.0 ਿਾਿਾਿਰਣ ਅਤਿਐਨ ਯੋਜਨਾ
ਿਾਤਾਿਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ੍ਤਾ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲ੍ਈ ਿਾਰੇ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਣ ਿਾਤਾਿਰਣ
ਂ ੀ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਹੋਿੇਗੀਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੀ ਸਨਯਮਤ ਸਨਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਿ
 ਉਿਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ੍ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਇਮਰੀ ਿਾਈਟ ਤੇ ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲ੍ੀ ਅਤੇ
ਂ ਏਅਰ ਕੁਆਸਲ੍ਟੀ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਇੱ ਕ ਿਾਰ ਹਰ ਸਤਮਾਹੀ
ਡਾਊਨਿਟਰੀਮ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਏਮਸਬਏਟ
ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਿਲ੍ਫਰ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ
ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਲ੍ਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ।
 ਿਾਤਾਿਰਣ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੱ ਧਰ , ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪਰਦੂਸ਼ਤ ਆਸਦ ਦਾ ਸਨਰੀਖਣ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਸਨਆਂ ਜਾਂ
ਈਿੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
13.0 ਿਾਿਾਿਰਣ ਤਨਗਰਾਨੀ ਸੈੈੱਲ
ਸਨਗਰਾਨੀ ਿੈੈੱਲ੍ ਹੇਠ ਸਲ੍ਖੇ ਅਨੂਿਾਰ ਹੋਿੇਗੀ:
1. ਮਾਲ੍ਕ
2. ਪਰੋਜੈਕਟ ਇੰ ਚਾਰਜ
3. ਿਾਤਾਿਰਨ ਿਲ੍ਾਹਕਾਰ
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