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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰ ਖੇਪ
1.0 ਪੋਜੈਕਟ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪਸਤਾਿਵਤ ਪੋਜੈਕਟ ਿਨਧੀ ਸਟੀਲ ਇੰ ਡਸਟਰੀਸ, ਇਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੇਟਾਲਰਿਜਕੈਲ ਪਿਕਿਰਆ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ
ਹੈ । ਇਹ ਪਲ ਟ ਿਪੰ ਡ ਅਲੋ ਰ, ਭਾਦਲਾ ਰੋੜ, ਖੰ ਨਾ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ
ਸਿਥਤ ਹੈ 2018
।
January,
2.0 ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ
ਹੁਣ ਓਹਨਾ ਨ ਆਪਣੇ ਪਲ ਟ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪਸਤਾਵ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ
ਇਡੰ ਕਸ਼ਨ ਭੱ ਠੀ ਿਜਸ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ 6 ਟੀ.ਪੀ ਐਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀ ਇਡੰ ਕਸ਼ਨ ਭੱ ਠੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦੀ
ਸਮਰੱ ਥਾ 10 ਟੀ.ਪੀ ਐਚ ਹੋਵੇਗੀ । ਿਵਸਥਾਰ ਤ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਛ ਇਸ ਪਕਾਰ ਹੈ –
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ
ਸਟੀਲ ਇੰ ਗਟਸ/ ਿਬੱ ਲ਼ੈ ਟਸ

ਮੌਜੂਦਾ(ਟਨ ਪਤੀ

ਪਸਤਾਿਵਤ (ਟਨ

ਕੁੱ ਲ (ਟਨ ਪਤੀ

ਸਲਾਨਾ)

ਪਤੀ ਸਲਾਨਾ)

ਸਲਾਨਾ)

(-) 29,700

(+) 50,400

50,400

3.1 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਉਦਯੋਿਗਕ ਇਕਾਈ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ । ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ ।
3.2 ਲੋ ੜ ਦਾ ਕੱ ਚਾ ਮਾਲ

ਸਮਰੱ ਥਾ

ਕੱ ਚਾ ਮਾਲ

ਮੌਜੂਦਾ(ਟਨ ਪਤੀ ਿਦਨ) ਪਸਤਾਿਵਤ (ਟਨ
ਪਤੀ ਿਦਨ)

ਐਮ ਐਸ ਸਕਰੈਪ, ਸਪੋਨਜ/
ਿਪੱ ਗ ਆਯਰਨ,
ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ

(-) 81

(+) 56,308

ਕੁੱ ਲ (ਟਨ
ਪਤੀ ਿਦਨ)
56,308

ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾ ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਵਰ ਕੀਤੇ
ਟਰੱ ਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

3.3 ਲੋ ੜ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਇਕਾਈ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਿਵਚ, ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਵਰਤ
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮੌਜੂਦਾ ਿਟਊਬ ਵੈਲ ਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਲੋ ੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਵੇਰਵਾ ਕੁਛ ਇਸ ਪਕਾਰ ਹੈ-
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ਵੇਰਵਾ

ਮੌਜੂਦਾ (ਿਕਲੋ ਲੀਟਰ ਪਤੀ

ਪਸਤਾਿਵਤ (ਿਕਲੋ

ਕੁੱ ਲ (ਿਕਲੋ

ਿਦਨ)

ਲੀਟਰ ਪਤੀ ਿਦਨ)

ਲੀਟਰ ਪਤੀ

ਘਰੇਲੂ

2.0

1.0

3.0

ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ (ਮੇਕਅੱ ਪ ਪਾਣੀ)

6.0

10.0

16.0

ਕੁੱ ਲ

8.0

11.0

19.0

ਿਦਨ)

3.4 ਲੋ ੜ ਦੀ ਿਬੱ ਜਲੀ
ਿਬੱ ਜਲੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੋਰ ਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ ਿਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨੜਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ । ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਤ ਬਾਅਦ ਲੋ ੜ ਦੀ ਿਬੱ ਜਲੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੁਛ ਇਸ ਪਕਾਰ ਹੈ –
ਵੇਰਵਾ

ਮੌਜੂਦਾ

ਪਸਤਾਿਵਤ

ਕੁੱ ਲ

ਲੋ ੜ ਦੀ ਿਬੱ ਜਲੀ (KW)

2250

1750

4000

ਸੋਤ

ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ ਿਲਿਮਿਟਡ

3.5 ਲੋ ੜ ਦਾ ਸਟਾਫ਼
ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ 15 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਿਵਸਥਾਰ ਤ ਬਾਅਦ ਲੱਗਪਗ 55 ਿਵਅਕਤੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ ।
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4.0 ਪਿਕਿਰਆ ਦਾ ਵਰਨਣ
ਪਿਰਿਕਿਰਆ ਦਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ
ਐਮ ਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱ ਗਰੀ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਭੱ ਠੀ ਿਵੱ ਚ ਪੌਣਾ
ਿਪਗਲੌ ਣਾ
ਐਲ ਆਰ ਏਫ
ਵੀ ਡੀ/ ਵੀ ਓ ਡੀ
ਸੀ ਸੀ ਐਮ
ਿਬੱ ਲ਼ੈ ਟਸ
ਰੋਿਲੰ ਗ ਿਮੱ ਲ
ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਉਤਪਾਦ
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5.0 ਉਪਚਾਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਵਰਨਣ
ਉਪਚਾਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਜ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਬੋਇਲਰ
ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਸੈਟ, ਆਰ. ਪੀ. ਮਲਟੀਮੈਟਲਜ਼ ਪਾਈਵੇਟ ਿਲਮਿਟਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟੈਕ ਿਵਚ ਫਲੂ ਗੈਸ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਈ ਨ ਪਿਹਲ ਹੀ ਇਡੰ ਕਸ਼ਨ ਫਰਨਸ ਨਾਲ ਵੱ ਖਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਕਬਰ
ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ. ਸੈ ਟ ਨਾਲ ਛੱ ਤਰੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ । 6..95 ਟਨ ਪਤੀ ਿਦਨ ਧਾਤੂਮੱਲ ਭੱ ਠੀ ਿਵੱ ਚੋ
ਿਨਕਲੇ ਗਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸੀਮਟ ਪਲ ਟ ਜ ਮੁੜ ਤ ਜਮੀਨ ਭਰਨ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਏ. ਪੀ. ਸੀ. ਡੀ. ਤ
ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਠਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਟੀ. ਐਸ. ਡੀ. ਐਫ. ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਡੀਜੀ
ਸੈਟ ਤ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਨੂੰ ਵੇਿਚਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਘਰੇਲੂ ਵਹਾਅ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ
ਐਸਟੀਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਵਾਹ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਿਵੱ ਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਿਨਰੰ ਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਏਪੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ
ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਕਾਸ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਿਵੱ ਚ ਹਵਾ ਪਦੂ ਕ ਦੀ ਸੰ ਚਾਲਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨਕਾਸੀ ਿਮਆਰ
ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ।
6.0 ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਪੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰ ਜੀ ਲਾਗਤ 351.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਤ ਬਾਅਦ ਲਾਗਤ 175 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱ ਲ ਪੂੰ ਜੀ ਲਾਗਤ 526.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਸਤਾਿਵਤ ਪਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰਸ ਦੇ
ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
7.0 ਇਕਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਿਨਧੀ ਸਟੀਲ ਇੰ ਡਸਟਰੀਸ, ਿਪੰ ਡ ਅਲੋ ਰ, ਭਾਦਲਾ ਰੋੜ, ਖੰ ਨਾ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹੈ , ਿਜਸਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ

ਇਸਦੇ

ਗਲੋ ਬਲ

ਕੋਆਰਡੀਨਟਸ,

ਿਵਥਕਾਰ

30°40'53.43

" ਤਰ"

ਅਤੇ

ਲੰਬਕਾਰ

76°16'15.62" ਪੂਰਬ" ਹਨ । ਸਭ ਤ ਨੜਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਲੁਿਧਆਣਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੰ ਡੀਗੋਿਬੰ ਦਗੜ ਹੈ ।
ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੜਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱ ਡਾ ਚੰ ਡੀਗੜ ਹਵਾਈ ਅੱ ਡਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਕਾਈ ਤ 55 ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ।
ਕੋਈ ਵੀ ਨ ਨਲ ਪਾਰਕ / ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈ ਕਟੇਰੀਜ਼ / ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਿਰਜ਼ਰਵ / ਿਰਜ਼ਰਵਡ ਜੰ ਗਲ
ਪਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 5 ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹ ਹਨ । ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨਹੀ
ਹੈ।
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8.0 ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਪਭਾਵ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕ ਿਜਵ ਿਕ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਣ
ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੋਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰ ਬਰ ਅਤੇ
ਦਸੰ ਬਰ 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਡਾਟਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ।
8.1 ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ
ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ
ਮੋਨਆਕਸਾਈਡ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ (ਫਰਵਰੀ-ਅਪੈਲ), 2018) ਲਈ ਅੱ ਠ ਥਾਵ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ । ਪੀ. 98 ਪਦੂ ਕ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: ਪੀ. ਐਮ.2.5 – 56.8 ਮਾਈਕੋਗਾਮ ਪਤੀ
ਮੀਟਰ ਘਣ , ਪੀ. ਐਮ. 10 - 99.6 ਮਾਈਕੋਗਾਮ ਪਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ , ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ – 46.4
ਮਾਈਕੋਗਾਮ ਪਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ, ਨਾਈਟੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ -17.0 ਮਾਈਕੋਗਾਮ ਪਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ ਅਤੇ
ਕਾਰਬਨ ਮੋਨਆਕਸਾਈਡ- 0.62

ਿਮਲੀਗਾਮ / ਮੀਟਰ ਘਣ ਹੈ

। ਬੇਸਲਾਈਨ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਪੱ ਧਰੀ

ਿਰਹਾਇ ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨ ਨਲ ਅੰ ਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕੁਆਿਲਟੀ ਸਟਡਰਡ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਹਨ (ਿਮਆਰ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕਮਵਾਰ ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟੋਜਨ
ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਈ 80, 80 ਅਤੇ 80 ਮਾਈਕੋਗਾਮ ਪਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ ) । ਪਸਤਾਿਵਤ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ
ਇਕਾਈ ਤ ਘੱ ਟ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
8.2 ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ
ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਜੈਿਵਕ ਿਵ ਲੇ ਣ ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤ ਅੱ ਠ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਤਹ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਸੰ ਤੋ ਜਨਕ ਹੈ । ਪਾਣੀ
ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਧਾਤ ਜ ਜਰਾਸੀਮੀ ਦੂਿ ਤ ਨਹ ਪਾਇਆ ਿਗਆ । ਪਰ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਜਰਾਸੀਮੀ
ਦੂਿ ਤ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ।
8.3

ੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ

ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ 8 ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ੋਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ
ੋਰ ਪੱ ਧਰ 47.4 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤ 71.4 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਿਦਨ ਦੇ ਸਮ ਅਤੇ 37.4 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤ 69.4
ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੱ ਕ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ । ਪੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਭ ਤ

vi
CPTL-EIA, Mohali

ਚੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ.

ਬੇਸਲਾਈਨ

ੋਰ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਰਾ ਟਰੀ ਮਾਨਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ਿਬਹਤਰ ਪਦੂ ਣ

ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਸਤਾਿਵਤ ਪਸਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
8.4 ਿਮੱ ਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ
ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤ ਦੋ ਿਮੱ ਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਵ ਲੇ ਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਿਮੱ ਟੀ ਦੀ
ਬਣਤਰ ਰੇਤਲੀ ਲਾਏਮ ਹੈ ਿਮੱ ਟੀ ਦੀ ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਈਟੋਜਨ, ਪੋਟਾ ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਮੱ ਧਮ ਹੈ
। ਸਾਰੇ ਿਮੱ ਟੀ ਦੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਦੇ pH ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹਨ । ਪਸਤਾਿਵਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਿਮੱ ਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ
ਅਸਰ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ।
8.5 ਪਿਰਆਵਰਣ ਅਿਧਐਨ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਡੇਟਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿਕੱ ਕਰ , ਜਾਮਣ, ਿਪੱ ਪਲ ਅਤੇ ਅੰ ਬ ਆਿਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੋਰ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ । ਿਨਊਲਾ, ਸਾਰੰ ਗੀ, ਜੰ ਗਲ ਿਬੱ ਲੀ, ਕੋਬਰਾ,
ਕਰੋਤ, ਸੱ ਪ, ਖਰਗੋ , ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤਰਾਹ ਦੇ ਪੰ ਛੀ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਹਨ । ਅਿਧਐਨ
ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਪੌਿਦਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲ ਨਹ ਿਮਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ।
8.6 ਸੰ ਵੇਦਨ ੀਲ ਪਾਿਰਸਿਥਤੀਕ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਪਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤ 10 ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਜ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ
ਿਵਚ ਆ ਦਾ ਹੋਏ, ਨਹ ਿਮਿਲਆ । ਬਾਇਓਸਰਫੀਅਰ ਿਰਜ਼ਰਵ, ਟਾਈਗਰ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਰਾਖਵ, ਜੰ ਗਲੀ
ਹਾਥੀ, ਵੈਟਲਡ, ਰਾ ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਿਣਕ
ਸੰ ਵੇਦਨ ੀਲ ਖੇਤਰ ਪਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤ 10 ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹ ਹਨ । 10 ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ
ਪੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਪੋਟੈਕਟਡ ਵਣਜ ਨਹ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ
ਉਦਯੋਿਗਕ ਕਾਿਮਆਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਕੱ ਤੇ ਢ ਚੇ

ਪਰ ਹਾਵੀ ਹੈ । ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗ

ਭੱ ਠੀਆਂ, ਰੋਿਲੰਗ ਿਮੱ ਲ , ਫੇਰੋ ਅੱ ਲਾਏ , ਇੱ ਟ ਭੱ ਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ।
8.7 ਸਮਾਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਤ
ਸਮਾਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਰੁਤਬ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
।ਪਡੂ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ, ਿਵਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਿਜਵ ਿਕ
ਿਵ ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਿਸਟੀਜਨ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਜ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਸਮਾਿਜਕ
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ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਟਰ , ਮਨਰੰ ਜਨ ਸਹੂਲਤ ਆਿਦ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
9.0 ਸੈਕੰਡਰੀ ਧਾਤੂ ਉਦਯੋਗ ਤ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਿਕਿਰਆ ਅਪੇ ਨ , ਜੋ ਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਚ ਖਤਰੇ ਹਨ ।

ਚੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ

ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਿਦਤੇ ਗਏ ਟੇਬਲ ਿਵੱ ਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ ਟੇਬਲ : ਸੰ ਭਵ ਜੋਖਮ
ਕਮ

ਇਕਾਈ ਖੇਤਰ

ਸੰ ਿਖਆ
1

ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਵਾਈ ਤ ਸੰ ਭਾਿਵਤ

ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ

ਨਤੀਜੇ

ਿਪਘਲੇ ਹੋਏ ਲੋ ਹੇ ਜ ਸਲੈ ਗ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ

ਕੰ ਧ ਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਸਮਣਾ

ਅਿਤ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵਚ ਧਮਾਕਾ

ਿਵਚ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਸਾਰ ਅਤੇ

ਧਾਤੁ ਦਾ ਉਛਾਲ

ਿਵਭਾਜਨ
ਭੱ ਠੀ

ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ
ਕੱ ਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਅੱ ਗ

ਅ ੁੱ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
2

ਹਾਈ ਪਾਵਰ

ਲਾਟ ਦਾ ਿਨਕਲਣਾ

ਤੇਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਹੋਣਾ

ਟ ਸਫਾਰਮਰ
3

ਚ ਤਣਾਅ
ਿਬਜਲੀ

ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ

ਅੱ ਗ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚਮਕਾਸੀ

ਬਦਲਣਾ
ਤਾਰ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਜੋੜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ

ਿਢਲੇ ਜੋੜ , ਕੇਬਲ ਕੱ ਟ,

ਅੱ ਗ ਦੇ ਚੰ ਿਗਆੜੇ ਿਨਕਲਣਾ

ਚੰ ਿਗਆੜੇ ਿਨਕਲਣਾ

ਿਫਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ,

ਅਤੇ ਅਣਿਗਹਲੀ ਕਾਰਣ ਤੇ

ਾਰਟ ਸਰਕਟ

viii
CPTL-EIA, Mohali

ਅਚਾਨਕ ਅੱ ਗ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ

ਿਭਆਨਕ ਅੱ ਗ ਦਾ ਲੱਗਣਾ

10.0 ਸੰ ਕਟ ਯੋਜਨਾ
ਐਮਰਜਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ਪਲ ਟ ਦੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਨੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ
ਬੁਿਨਆਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੋ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾਵ ਤ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਭੱ ਠੀਆਂ ਅੱ ਗ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਦਬਾਅ ਜ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਜਲਣ ੀਲ ਜ ਜਲਣ ੀਲ ਿਮ ਰਣ ਪਿਕਿਰਆ ਉਪਕਰਣ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ, ਤ ਨਤੀਜਾ
ਿਭਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਭਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਂਗੀਨੀਰ ਗ ਤੋਰ ਤੇ ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

11.0 ਸਮਾਿਜਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ
ਪਸਤਾਿਵਤ ਪੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਧੇ ਅਤੇ ਅਿਸੱ ਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਕਾਸ
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਸਮੇਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ।ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕ
ਦੀਆਂ ਿਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਿਵ ੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਮਾਿਜਕ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਮੈਡੀਕਲ
ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਕੰ ਪਨੀ
ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ ਐਸ ਆਰ) ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ
।
12.0 ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਿਧਐਨ ਯੋਜਨਾ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਜ ਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਕੁਐ ਂਸੀ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਅਪਰੇ ਨਲ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਮਰੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੋਵ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਅਤੇ
ਡਾਊਨਸਟਰੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ 'ਤੇ ਏਮਿਬਏਂਟ ਏਅਰ ਕੁਆਿਲਟੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਹਰ ਿਤਮਾਹੀ
ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ
ਮੋਨਆਕਸਾਈਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
 ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੱ ਧਰ , ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪਦੂ ਤ ਆਿਦ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਜ
ਈਸੀ ਦੀਆਂ ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
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