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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰ ਖੇਪ

1.0 ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਾਮ ਅਿੇ ਸਥਾਨ

ਇਹ ਪ੍ਰਿਤਾਸਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਸਿਰਿ ਐਚ. ਐਲ. ਚੋਪੜਾ ਸਟੀਲ ਰੋਨਲੰਗ ਨਮਲ, ਇਕ ਿੈਕੰਡਰੀ ਮੇਟਾਲਰਸਜਕੈਲ
ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਤੇ ਅਿਾਸਰਤ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਲਾਂਟ ਸਪ੍ੰ ਡ ਅਲੋ ਰ, ਭਾਦਲਾ ਰੋੜ, ਖੰ ਨਾ, ਲੁਸਿਆਣਾ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਸਿਚ ਿਸਿਤ ਹੈ ।
2.0 ਉਿਪਾਦ ਅਿੇ ਸਮਰੱ ਥਾ

ਇਹ ਇਕਾਈ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਿੋਟੀਨਫਕੇਸ਼ਿ, 2006 ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਇਕਾਈ ਸ਼ਿੇਣੀ B-1 ਨਵੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਵਾਤਾਵਰਿ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਿੂੰ SEIAA, MOEF ਅਤੇ CC, ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਜ਼ੂਰੀ ਨਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
SEIAA ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਨਤਆਰ ਕਰਿ ਲਈ ਨਮਤੀ 31/08/2018 ਿੂੰ ਟੀ.ਆਰ ਿੂੰ ਹਵਾਲਾ
ਿੰਬਰ SEIAA / 2018/1145 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ. ਪਿਸਤਾਨਵਤ ਪਿਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਿਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਕਰਿ ਲਈ ਈ.ਆਈ.ਏ.-ਈ ਐੱਮ ਪੀ ਡਰਾਫਟ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਓਹਨਾ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਲਾਂਟ ਦੀ ਿਮਰੱ ਿਾ ਨੰ ਿਿਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਿਤਾਿ ਰੱ ਸਖਆ ਹੈ ਸਜਿ ਸਿਚ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਮੌਜਦਾ
ਫੇਰਨੇਿ (ਰੋਸਲੰਗ ਸਮਲਜ਼) ਦੇ ਨਾਲ 3 ਨਿੀਆਂ ਇਡੰ ਕਸ਼ਨ ਭੱ ਠੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਜਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਰੱ ਿਾ 12 ਟੀ.ਪ੍ੀ
ਐਚ ਹੋਿੇਗੀ । ਸਿਿਿਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪ੍ਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਛ ਇਿ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ –
ਉਿਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ

ਮੌਜਦ
ੂ ਾ(ਟਨ ਪਰਿੀ

ਪਰਸਿਾਤਿਿ (ਟਨ

ਕੱ ਲ (ਟਨ ਪਰਿੀ

Nil

1,51,200

1,51,200

52,500

87,500

1,40,000

ਸਲਾਨਾ)

ਿਟੀਲ ਇੰ ਗਟਿ/ ਸਬੱ ਲ਼ੈ ਟਿ
ਫਲੈ ਟਿ , ਬਾਰ, ਐੱਚ. ਆਰ ਕੋਇਲ,

ਪਰਿੀ ਸਲਾਨਾ)

ਸਲਾਨਾ)

ਪਤਰ

3.1 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਿਰ

ਉਦਯੋਸਗਕ ਇਕਾਈ ਕੋਲ 4.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ । ਸਿਿਿਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
3.2 ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਕੱ ਚਾ ਮਾਲ

ਸਮਰੱ ਥਾ

ਐਮ ਐਿ ਿਕਰੈਪ੍, ਿਪ੍ੋਨਜ/
ਸਪ੍ੱ ਗ ਆਯਰਨ,
ਿਟੀਲ ਇੰ ਗਟਿ/ ਸਬੱ ਲ਼ੈ ਟਿ

ਕੱ ਚਾ ਮਾਲ

ਮੌਜਦ
ੂ ਾ(ਟਨ ਪਰਿੀ
ਸਲਾਨਾ)

ਕੱ ਲ (ਟਨ

ਪਰਿੀ ਸਲਾਨਾ)

ਪਰਿੀ

Nil

1,67,832

1,67,832
ਸਲਾਨਾ)

55,125

91,875

1,47,000
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ਪਰਸਿਾਤਿਿ (ਟਨ

ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ

ਿਿਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਿਰ ਕੀਤੇ
ਟਰੱ ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਿੇਗੀ।

3.3 ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ
ਇਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪ੍ਤ ਸਿਚ, ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਸਤਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲ ਕੰ ਮਾਂ ਸਿਚ ਿਰਤੋਂ
ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਪ੍ਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮੌਜਦਾ ਸਟਊਬ ਿੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ । ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ
ਿੇਰਿਾ ਕੁਛ ਇਿ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈਿੇਰਿਾ

ਮੌਜੂਦਾ (ਤਕਲੋ ਲੀਟਰ ਪਰਿੀ

ਪਰਸਿਾਤਿਿ (ਤਕਲੋ

ਕੱ ਲ (ਤਕਲੋ ਲੀਟਰ ਪਰਿੀ

ਤਦਨ)

ਲੀਟਰ ਪਰਿੀ ਤਦਨ)

ਤਦਨ)

ਘਰੇਲ

4.5

7.0

11.5

ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ (ਮੇਕਅੱ ਪ੍ ਪ੍ਾਣੀ)

2.0

24.0

26.0

ਕੁੱ ਲ

6.5

31.0

37.5

3.4 ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਤ ੱ ਜਲੀ
ਸਬੱ ਜਲੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੰ ਮਲ ਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਿਟੇਟ ਪ੍ਾਿਰ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਸਲਸਮਸਟਡ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ । ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਸਿਿਿਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਬੱ ਜਲੀ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਕੁਛ ਇਿ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ –
ਿੇਰਿਾ

ਮੌਜੂਦਾ

ਪਰਸਿਾਤਿਿ

ਕੱ ਲ

ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਬੱ ਜਲੀ (ਸਕਲੋਂ ਿਾਟ)

2197

15800

17997

ਿਰੋਤ

ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਿਟੇਟ ਪ੍ਾਿਰ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਸਲਸਮਸਟਡ

3.5 ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼
ਸਿਿਿਾਰ ਲਈ ਿਾਿ 100 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸਿਿਿਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਪ੍ਗ 250 ਸਿਅਕਤੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ
।
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4.0 ਪਰਤਕਤਰਆ ਦਾ ਿਰਨਣ
ਪ੍ਸਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ
ਐਮ ਐਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਮੱ ਗਰੀ
ਿਮੱ ਗਰੀ ਨੰ ਭੱ ਠੀ ਸਿੱ ਚ ਪ੍ਾਓਣਾ
ਸਪ੍ਘਲਾਓਣਾ
ਐਲ ਆਰ ਏਫ
ਿੀ ਡੀ/ ਿੀ ਓ ਡੀ
ਿੀ ਿੀ ਐਮ
ਸਬੱ ਲ਼ੈ ਟਿ
ਰੋਸਲੰਗ ਸਮੱ ਲ
ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਉਤਪ੍ਾਦ
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5.0 ਉਪਚਾਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਿਰਨਣ
ਉਪ੍ਚਾਰ ਉਪ੍ਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਤਾਿਰਨ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨੰ ਰੋਕਣਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਫਰਨੰਿ
ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਿੈਟ, ਐਚ. ਐਲ. ਚੋਪੜਾ ਸਟੀਲ ਰੋਨਲੰਗ ਨਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਟੈਕ ਸਿਚੋਂ ਫਲ ਗੈਿ ਦੇ ਸਨਕਾਿ ਨੰ
ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਈ ਨੇ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਹੀ ਇਡੰ ਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਿ ਨਾਲ ਬੈਗ ਸਫਲਟਰ ਅਤੇ
ਡੀ.ਜੀ. ਿੈੈੱਟ ਨਾਲ ਛੱ ਤਰੀ ਿਿਾਸਪ੍ਤ ਕਰ ਸਦੱ ਤੀ ਹੈ । 26 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਨ ਿਾਤਮੱ ਲ ਭੱ ਠੀ ਸਿੱ ਚੋ ਸਨਕਲੇ ਗਾ
ਸਜਹੜਾ ਸਕ ਿੀਮੇਂਟ ਪ੍ਲਾਂਟ ਜਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਭਰਨ ਲਈ ਦੇ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । ਏ. ਪ੍ੀ. ਿੀ. ਡੀ. ਤੋਂ ਸਨਕਲਣ
ਿਾਲੇ ਠੋਿ ਪ੍ਦਾਰਿਾਂ ਨੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਟੀ. ਐਿ. ਡੀ. ਐਫ. ਿਿਾਨ ਤੇ ਸਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । ਡੀਜੀ ਿੈਟ ਤੋਂ
ਿਰਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨੰ ਅਸਿਕਾਰਤ ਰੀਿਾਈਕਲਰਾਂ ਨੰ ਿੇਸਚਆ ਜਾਿੇਗਾ । ਘਰੇਲ ਿਹਾਅ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਿਟੀਪ੍ੀ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ । ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿਾਹ ਨੰ ਇਕਾਈ ਸਿੱ ਚ ਪ੍ੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਰਸਤਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਸਨਰੰ ਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਏਪ੍ੀਿੀਡੀ ਨੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਸਖਆ
ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਨਕਾਿ ਨੰ ਉਸਚਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ
ਦੇ ਸਨਕਾਿ ਸਿੱ ਚ ਹਿਾ ਪ੍ਰਦਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਿੰ ਚਾਲਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਕਾਿੀ ਸਮਆਰ ਦੇ ਅਨੁਕਲ
ਹਨ ।
6.0 ਲਾਗਿ ਦੇ ਿੇਰਿੇ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜਦਾ ਪ੍ੰ ਜੀ ਲਾਗਤ 6.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਿਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ 20.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਆਂਕੀ
ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱ ਲ ਪ੍ੰ ਜੀ ਲਾਗਤ 26.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਹੋਿੇਗੀ। ਪ੍ਰਿਤਾਸਿਤ ਪ੍ਿਾਰ ਿਾਤਾਿਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਿ ਦੇ ਸਦੱ ਤੇ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਿਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ।
7.0 ਇਕਾਈ ਦਾ ਿੇਰਿਾ
ਮੈਸਿਰਿ ਐਚ. ਐਲ. ਚੋਪੜਾ ਸਟੀਲ ਰੋਨਲੰਗ ਨਮਲ, ਸਪ੍ੰ ਡ ਅਲੋ ਰ, ਭਾਦਲਾ ਰੋੜ, ਖੰ ਨਾ, ਲੁਸਿਆਣਾ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਸਿਚ
ਿਸਿਤ

ਹੈ

ਸਜਿਦੇ

ਅਨੁਿਾਰ

30°40'57.88""ਉੱਤਰ",30°40'56.05""ਉੱਤਰ",

ਇਿਦੇ

ਗਲੋ ਬਲ

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿ,

ਸਿਿਕਾਰ

30°40'51.43""ਉੱਤਰ",30°40'55.14""ਉੱਤਰ"

ਅਤੇ

ਲੰਬਕਾਰ 76°16'18.65" ਪ੍ਰਬ, 76°16'22.17" ਪ੍ਰਬ, 76°16'25.92" ਪ੍ਰਬ, 76°16'16.25" ਪ੍ਰਬ" ਹਨ ।
ਿਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸ਼ਸਹਰ ਮੰ ਡੀ ਗੋਸਬੰ ਦਗੜ , ਅਤੇ ਰੇਲਿੇ ਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰ ਡੀ ਗੋਸਬੰ ਦਗੜ ਹੈ । ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੇੜਲਾ
ਹਿਾਈ ਅੱ ਡਾ ਲੁਸਿਆਣਾ ਹਿਾਈ ਅੱ ਡਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਇਕਾਈ ਤੋਂ 48 ਸਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ ਤੇ ਹੈ । ਕੋਈ ਿੀ ਨੈਸ਼ਨਲ
ਪ੍ਾਰਕ / ਿਾਈਲਡਲਾਈਫ ਿੈੈੰਕਟੇਰੀਜ਼ / ਬਾਇਓਿਫੇਅਰ ਸਰਜ਼ਰਿ / ਸਰਜ਼ਰਿਡ ਜੰ ਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਿਾਈਟ ਦੇ 5
ਸਕਲੋ ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੌਜਦ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਿੀ ਜਲ ਿਰੋਤ ਨਹੀ ਹੈ।
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8.0 ੇਸਲਾਈਨ ਿਾਿਾਿਰਨ ਡੇਟਾ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿ
ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਿਾਤਾਿਰਣ ਕਾਰਕ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਅਸਿਐਨ ਖੇਤਰ ਸਿਚ ਮੌਜਦ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਗਤੀਸਿਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਹੋਣ
ਲਈ ਸਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ ਹਨ, ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਸਲਆ ਸਗਆ ਹੈ । ਫਰਿਰੀ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018
ਦੌਰਾਨ ਅਸਿਐਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੇਿਲਾਈਨ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿੰ ਬੰ ਿੀ ਡਾਟਾ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ ।
8.1 ਿਾਯੂਮੰਡਲ ਹਿਾ ਦੀ ਗਣਿੱ ਿਾ
ਪ੍ੀ. ਐਮ.2.5, ਪ੍ੀ. ਐਮ. 10, ਿਲਫਰ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ
ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਪ੍ੱ ਿਰ ਦੇ ਸਤੰ ਨ ਮਹੀਸਨਆਂ ((ਫਰਿਰੀ-ਅਪ੍ਰੈਲ), 2018) ਲਈ ਅੱ ਠ ਿਾਿਾਂ ਦਾ ਅਸਿਐਨ ਕੀਤਾ
ਸਗਆ । ਪ੍ੀ. 98 ਪ੍ਰਦਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਅਨੁਿਾਰ ਹਨ: ਪ੍ੀ. ਐਮ.2.5 – 45.69 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ
ਮੀਟਰ ਘਣ , ਪ੍ੀ. ਐਮ. 10 - 91.46 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ , ਿਲਫਰ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ – 16.89
ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ -45.79 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ ਅਤੇ
ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ- 0.64

ਸਮਲੀਗਰਾਮ / ਮੀਟਰ ਘਣ ਹੈ

। ਬੇਿਲਾਈਨ ਹਿਾ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਪ੍ੱ ਿਰੀ

ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਸਗਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਨਰਿਾਰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰ ਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕੁਆਸਲਟੀ ਿ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 ) । ਪ੍ਰਿਤਾਸਿਤ ਪ੍ਿਾਰ ਨੰ
ਮੌਜਦਾ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਅਿਰ ਹੋਿੇਗਾ ।
8.2 ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਣਿੱ ਿਾ
ਰਿਾਇਣਕ ਅਤੇ ਜੈਸਿਕ ਸਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਲਈ ਅਸਿਐਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱ ਠ ਿਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਨਮਨੇ ਅਤੇ ਇਕ ਿਤਹ
ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਨਮਨੇ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ । ਅਸਿਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਮੀਗਤ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਿੰ ਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ । ਪ੍ਾਣੀ
ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਸਿੱ ਚ ਕੋਈ ਿਾਤ ਜਾਂ ਜਰਾਿੀਮੀ ਦਸਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਾਇਆ ਸਗਆ । ਪ੍ਰ ਿਤਹੀ ਪ੍ਾਣੀ ਸਿਚ ਜਰਾਿੀਮੀ
ਦਸਸ਼ਤ ਪ੍ਦਾਰਿ ਪ੍ਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ ।
8.3 ਸੋਰ ਿਾਿਾਿਰਣ
ਅਸਿਐਨ ਖੇਤਰ ਸਿੱ ਚ 8 ਿਿਾਨਾਂ ਤੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪ੍ੱ ਿਰ ਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਸਿਐਨ ਖੇਤਰ ਸਿੱ ਚ
ਸ਼ੋਰ ਪ੍ੱ ਿਰ 47.4 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ 70.7 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਸਦਨ ਦੇ ਿਮੇਂ ਅਤੇ 37.4 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ 67.9
ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੱ ਕ ਰਾਤ ਦੇ ਿਮੇਂ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਿਾਿਾਂ ਤੇ ਪ੍ਾਇਆ ਸਗਆ । ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਿਾਈਟ ਤੇ ਿਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ
ਪ੍ੱ ਿਰਾਂ ਨੰ ਦੇਸਖਆ ਸਗਆ. ਬੇਿਲਾਈਨ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪ੍ੱ ਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ
ਸਗਆ । ਸਬਹਤਰ ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਸਨਯੰ ਤਰਣ ਦੀ ਿਹਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿਤਾਸਿਤ ਪ੍ਿਾਰ ਤੇ ਮੌਜਦਾ ਇਕਾਈ
ਨਾਲੋਂ ਘੱ ਟ ਅਿਰ ਹੋਿੇਗਾ ।
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8.4 ਤਮੱ ਟੀ ਦੀ ਗਣਿੱ ਿਾ
ਅਸਿਐਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੋ ਸਮੱ ਟੀ ਦੇ ਨਮਨੇ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ । ਸਮੱ ਟੀ ਦੀ
ਬਣਤਰ ਰੇਤਲੀ ਲਾਏਮ ਹੈ ਸਮੱ ਟੀ ਦੀ ਜੈਸਿਕ ਪ੍ਦਾਰਿ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ, ਪ੍ੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਿਫੋਰਿ ਿਮੱ ਗਰੀ ਮੱ ਿਮ ਹੈ
। ਿਾਰੇ ਸਮੱ ਟੀ ਦੇ ਨਮਸਨਆਂ ਦੇ pH ਿਿੀਕਾਰਯੋਗ ਿੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹਨ । ਪ੍ਰਿਤਾਸਿਤ ਪ੍ਲਾਟ ਦਾ ਸਮੱ ਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ
ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ।
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, ਸਪ੍ੱ ਪ੍ਲ ਅਤੇ ਅੰ ਬ ਆਸਦ ਸਜ਼ਆਦਾ ਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ਾਏ ਗਏ । ਸਨਊਲਾ, ਿਾਰੰ ਗੀ, ਜੰ ਗਲ ਸਬੱ ਲੀ, ਕੋਬਰਾ,
ਕਰੋਤ, ਿੱ ਪ੍, ਖਰਗੋਸ਼, ਕਬਤਰ ਅਤੇ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਤਰਾਹ ਦੇ ਪ੍ੰ ਛੀ ਅਸਿਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਜਾਨਿਰ ਹਨ । ਅਸਿਐਨ
ਖੇਤਰ ਸਿੱ ਚ ਪ੍ੌਸਦਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰੇ ਿਾਲੀਆਂ ਨਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਲਦੀਆਂ, ਇਿ ਲਈ ਿਾਤਾਿਰਣ
ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ।
8.6 ਸੰ ਿੇਦਨਸੀਲ ਪਾਤਰਸਤਥਿੀਕ ਿਾਿਾਿਰਣ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਿਾਈਟ ਤੋਂ 10 ਸਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਕੋਈ ਿੀ ਪ੍ੌਦਾ ਜਾਂ ਜਾਨਿਰ ਜੋ ਸਕ ਖ਼ਤਰੇ ਿਾਲੀ ਿਚੀ
ਸਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਸਮਸਲਆ । ਬਾਇਓਿਰਫੀਅਰ ਸਰਜ਼ਰਿ, ਟਾਈਗਰ ਸਰਜ਼ਰਿ ਅਤੇ ਹਾਿੀ ਰਾਖਿੇਂ, ਜੰ ਗਲੀ
ਹਾਿੀ, ਿੈਟਲੈਂ ਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਿਾਂ ਦੀ ਅਿਿਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਿਰਗੇ ਕੋਈ ਿੀ ਿਾਤਾਿਰਸਣਕ
ਿੰ ਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਿਾਈਟ ਤੋਂ 10 ਸਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੌਜਦ ਨਹੀਂ ਹਨ । 10 ਸਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਿਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜਦ ਕੋਈ ਿੀ ਸਰਜ਼ਰਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਿਣਜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ
ਉਦਯੋਸਗਕ ਕਾਸਮਆਂ ਦਾ ਅਸਿਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੱ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪ੍ਰ ਹਾਿੀ ਹੈ । ਅਸਿਐਨ ਖੇਤਰ ਸਿਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗ
ਭੱ ਠੀਆਂ, ਰੋਸਲੰਗ ਸਮੱ ਲਾਂ, ਫੇਰੋ ਅੱ ਲਾਏ , ਇੱ ਟ ਭੱ ਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਮੌਜਦ ਹਨ ।

8.7 ਸਮਾਜਕ-ਆਰਤਥਕ ਹਾਲਿ
ਿਮਾਜਕ-ਆਰਸਿਕ ਰੁਤਬ ਨੰ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਿਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ
।ਪ੍ੇਂਡ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਪ੍ੀਣ ਲਈ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ, ਸਿਸਦਅਕ ਿੰ ਿਿਾਿਾਂ ਦੇ ਸਿਕਾਿ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਹਲਤਾਂ ਸਜਿੇਂ ਸਕ
ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਸਚਆਂ ਜਾਂ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਿਮਾਸਜਕ
ਸਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹੱ ਿੇ ਿਜੋਂ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਿੈਂਟਰਾਂ, ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਿਹਲਤਾਂ ਆਸਦ ਿੀ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
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9.0 ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਾਿੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਿੋਂ ਸੰ ਭਾਤਿਿ ਖ਼ਿਰੇ ਅਿੇ ਜੋਖਮ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਿਨਕਨਰਆ ਅਪਿੇਸ਼ਿਾਂ, ਜੋ ਨਕ ਮਿੁੱਖੀ ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਸੰ ਭਾਨਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਖਤਰੇ ਹਿ । ਉੱਚੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ
ਨਧਆਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹੇਠਾਂ ਸਦਤੇ ਗਏ ਟੇਬਲ ਨਵੱ ਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ ਟੇ ਲ : ਸੰ ਭਿ ਜੋਖਮ
ਕਰਮ

ਇਕਾਈ ਖੇਿਰ

ਸਿਾਰਣ ਕਾਰਿਾਈ ਿੋਂ ਸੰ ਭਾਤਿਿ

ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ

ਨਿੀਜੇ

ਸਪ੍ਘਲੇ ਹੋਏ ਲੋ ਹੇ ਜਾਂ ਿਲੈ ਗ ਦੇ ਿੰ ਪ੍ਰਕ

ਕੰ ਿਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਣਾ

ਅਸਤ ਦੇ ਕੇਿਾਂ ਸਿਚ ਿਮਾਕਾ

ਸਿਚ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਿਾਰ ਅਤੇ

ਿਾਤੁ ਦਾ ਉਛਾਲ

ਸੰ ਤਖਆ
1

ਤਿਭਾਜਨ
ਭੱ ਠੀ

ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ
ਕੱ ਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗਰੀਿ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਅੱ ਗ

ਅਸ਼ੁੱ ਿੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
2

ਹਾਈ ਪ੍ਾਿਰ

ਲਾਟਾਂ ਦਾ ਸਨਕਲਣਾ

ਤੇਲ ਦਾ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਜਆਦਾ ਹੋਣਾ

ਟਰਾਂਿਫਾਰਮਰ
3

ਅਚਾਨਕ ਅੱ ਗ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ

ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਦਾ

ਅੱ ਗ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚਮਕਾਿੀ

ਬਦਲਣਾ

ਉੱਚ ਤਣਾਅ

ਤਾਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ

ਸਢਲੇ ਜੋੜ , ਕੇਬਲ ਕੱ ਟ,

ਅੱ ਗ ਦੇ ਚੰ ਸਗਆੜੇ ਸਨਕਲਣਾ

ਸਬਜਲੀ

ਚੰ ਸਗਆੜੇ ਸਨਕਲਣਾ

ਸਫਊਜ਼ਾਂ ਨੰ ਿਾੜ ਦੇਣਾ,

ਅਤੇ ਅਣਸਗਹਲੀ ਕਾਰਣ ਤੇ

ਸ਼ਾਰਟ ਿਰਕਟ

ਸਭਆਨਕ ਅੱ ਗ ਦਾ ਲੱਗਣਾ

10.0 ਸੰ ਕਟ ਯੋਜਨਾ
ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ਪ੍ਲਾਂਟ ਦੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੀ ਿੁਰੱਸਖਆ ਲਈ
ਬੁਸਨਆਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਜੋ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱ ਿ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾਿਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ।
ਭੱ ਠੀਆਂ ਅੱ ਗ ਅਤੇ ਸਬਜਲੀ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਸਿਤ ਖ਼ਤਸਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ੈਦਾ
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਿਾਨ, ਿੱ ਟ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ । ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਇਕ ਦਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਇਿ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਉਪ੍ਕਰਣ ਸਿੱ ਚ ਮੌਜਦ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ
ਂ ੀਨੀਰੀਂਗ ਤੋਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ।
ਸਭਆਨਕ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ । ਸਭਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਗ

11.0 ਸਮਾਤਜਕ ਜੰ ਮੇਿਾਰੀ
ਪ੍ਰਿਤਾਸਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਕਾਿ ਸਿੱ ਚ ਸਿੱ ਿੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱ ਿੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਸਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਿੁਸਨਕ ਸਿਕਾਿ
ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਿਾਲੇ ਬੁਸਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਿਮੇਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਕਾਿ ਲਈ ਹੋਿੇਗਾ ।ਿਿਾਨਕ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਸਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਿਮਾਜਕ ਿਹਲਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । ਿਮਾਸਜਕ ਿਹਲਤਾਂ ਦਾ ਸਿਕਾਿ ਮੈਡੀਕਲ
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ਿਹਲਤਾਂ ਦੇ ਰਪ੍ ਸਿਚ ਹੋਿੇਗਾ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਿੱ ਸਖਆ ਅਤੇ ਿਿੈ ਿਹਾਇਤਾ ਿਮਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਿੇਗੀ । ਕੰ ਪ੍ਨੀ
ਨੇ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਿਮਾਸਜਕ ਸਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀ (ਿੀ ਐਿ ਆਰ) ਦੀਆਂ ਿਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਰਾਖਿਾਂ ਰੱ ਸਖਆ ਹੈ।
12.0 ਿਾਿਾਿਰਣ ਅਤਿਐਨ ਯੋਜਨਾ
ਿਾਤਾਿਰਣ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕਲਤਾ ਦੀ ਿਸਿਤੀ ਨੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਿਾਰੇ ਮਹੱ ਤਿਪ੍ਰਣ ਿਾਤਾਿਰਣ
ਂ ੀ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਹੋਿੇਗੀਮਾਪ੍ਦੰ ਡਾਂ ਦੀ ਸਨਯਮਤ ਸਨਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ । ਸਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਿ
➢ ਉਿਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ੜਾਅ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿਾਈਟ ਤੇ ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਰਲੀ ਅਤੇ
ਂ ਏਅਰ ਕੁਆਸਲਟੀ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਇੱ ਕ ਿਾਰ ਹਰ ਸਤਮਾਹੀ
ਡਾਊਨਿਟਰੀਮ ਿਾਲੀਆਂ ਿਾਿਾਂ 'ਤੇ ਏਮਸਬਏਟ
ਪ੍ੀ. ਐਮ.2.5, ਪ੍ੀ. ਐਮ. 10, ਿਲਫਰ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ
ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ।
➢ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪ੍ੱ ਿਰ , ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਤ ਆਸਦ ਦਾ ਸਨਰੀਖਣ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਸਨਆਂ ਜਾਂ
ਈਿੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ.
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