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EXECUTIVE SUMMARY 

 
1.0 PROJECT DESCRIPTION 

M/s. Bassi Alloys Pvt. Ltd. is an existing Steel Manufacturing Unit located at Village Ambey 

Majra, Mandi Gobindgarh, Distt. Fatehgarh Sahib, Punjab. The existing industrial unit deals 

with the manufacturing of Ingots/Billets. The production capacity of the industrial unit is 84 

TPD with one Induction Furnace of capacity 7 TPH and Rolling mill. Now, the industry 

wants to increase their production capacity by replacing the existing Induction furnace of 

capacity 7 TPH with IF of 15 TPH along with one additional IF of capacity 15 TPH. Thus 

after expansion, the production capacity of the industrial unit will become 1,10,000 TPA of 

Ingots/Billets with 2 IF’s of 15 TPH each capacity and 200 TPD of Heavy Rounds, Flats, & 

Structures with existing rolling mill. The industrial site is located in the Industrial Zone as 

per the Master Plan of Mandi Gobindgarh, 2010-2031. 

As per EIA Notification, it is a Secondary Metallurgical processing industry under Schedule 

3(a); Category B project which requires Environmental Clearance. 

The salient features of the project will be as under: 

 Production capacity: 1,10,000 TPA of Ingots/Billets with two Induction Furnaces of 

capacity 15 TPH each and 200 TPD of Heavy Rounds, Flats, & Structures with Rolling 

mill. 

 Total Area of the project: 16,059.47 sq.m. 

 Estimated project cost: Rs. 22.14 Crores out of which, Rs. 12.54 Crores will be 

estimated project cost for expansion and Rs. 9.6 Crores is the un-depreciated cost of 

existing project. 

 Interlinked projects: None 

 
2.0 LOCATION & CONNECTIVITY 

Project site is located at Village Ambey Majra, Mandi Gobindgarh, Distt. Fatehgarh Sahib, 

Punjab. The project site is located at a distance of approx. 1 km from National Highway-1. 

The nearest railway station is Mandi Gobindgarh Railway Station at a distance of about 4.0 

km in ‘NW’ direction.  

Project boundary coordinates of 6 corners are as follows: 

A: 30°38'12.47"N & 76°19'06.83"E 

B: 30°38'12.40"N & 76°19'04.41"E 
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C: 30°38'08.70"N & 76°19'04.33"E 

D: 30°38'08.74"N & 76°19'09.13"E 

E: 30°38'13.12"N & 76°19'09.14"E 

F: 30°38'13.28"N & 76°19'06.93"E 

The project site and study area falls in the Survey of India, Toposheet No. H43K6 & H43K2. 

 
3.0 BRIEF FEATURES OF PROJECT 
 

Table 1: Size/magnitude of operation of project 

S. No.  Parameters Description 

1. Identification of  the 

project 

Expansion of steel manufacturing unit namely 

“Bassi Alloys Pvt. Ltd.” falls under Schedule 3(a) 

as per EIA Notification dated 14th September, 

2006 and its subsequent amendments. 

2. Project Proponent Mr. Gaurav Singla 

(Director) 

Bassi Alloys Pvt. Ltd. 

E-mail: bassialloys10@gmail.com 

3. Brief description of nature 

of the project 

Existing capacity of steel manufacturing unit is 

Billets/Ingots @ 84 TPD with one Induction 

Furnace of capacity 7 TPH. 

Expansion of the existing steel manufacturing unit 

will be done by replacing the existing Induction 

Furnace of capacity 7 TPH with new IF of capacity 

15 TPH and addition of one more Induction 

Furnace of capacity 15 TPH along with one rolling 

mill. Thus, after expansion, the production 

capacity of the industrial unit will become 

1,10,000 TPA (or 315 TPD) of Ingots/Billets with 

2 IF’s of 15 TPH each capacity and 70,000 TPA 

(or 200 TPD) of Heavy Rounds, Flats & Structures 

with rolling mill. 

4. Salient Features of the Project Proposed 

4.1 Overall plant capacity After expansion, 1,10,000 TPA (or 315 TPD) of 
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Ingots/Billets with 2 IF’s of 15 TPH each capacity 

and 70,000 TPA (or 200 TPD) of Heavy Rounds, 

Flats & Structures with rolling mill. 

4.2 Area Details Project area is 16,059.47 sq.m. Expansion of 

project is within the existing land only. 

4.3 Location Project boundary coordinates of all corners are as 

follows: 

A: 30°38'12.47"N  76°19'06.83"E 

B: 30°38'12.40"N  76°19'04.41"E 

C: 30°38'08.70"N  76°19'04.33"E 

D: 30°38'08.74"N  76°19'09.13"E 

E: 30°38'13.12"N  76°19'09.14"E 

F: 30°38'13.28"N  76°19'06.93"E 

Google Earth Image showing project location & its 

surroundings within 500 m are attached along as 

Drawing 2. 

Project and its study area falls in the Survey of 

India, Toposheet No. H43K2 & H43K6 is attached 

along as Drawing 3. 

4.4 Water requirement Source: Ground water.  

Application will be submitted to CGWA for 

abstraction of ground water for fresh water demand 

of 62 KLD. 

Purpose Existing 

water 

demand 

(KLD) 

Total water 

demand 

after 

expansion 

(KLD) 

Make-up water for 

cooling demand 

6.5 32 

Domestic water 

demand 

1.5 4.5 

Green area demand   
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 Summer 

 Winter 

 Monsoon 

1.5 

0.5 

0.1 

29 

10 

3 
 

4.5 Wastewater Approximately, 3.6 KLD of domestic wastewater 

will be generated after expansion which will be 

treated in proposed STP of capacity 5 KLD.  

No industrial effluent will be generated. 

4.6 Man Power Existing manpower including both technical & 

non-technical workers are 30 persons. Out of 

which, 10 labourers are residing within the project 

premises.  

However, 50 additional workers are proposed. 

Thus, after expansion, total manpower will become 

80 persons (both technical & non-technical).  

4.7 Power requirement Existing Power load: 6,200 KVA 

For proposed expansion, approx. 8,000 KVA will 

be required. 

Thus, after expansion, total power requirement will 

be 14,200 KVA. 

Source: Punjab State Power Corporation Limited 

(PSPCL). 

4.8 Alternative site No alternative site is required as the expansion is 

proposed within the existing ongoing industrial 

unit. 

4.9 Land form, Land use and  

Land ownership 

The project falls within Industrial Zone as per 

Master Plan of Mandi Gobindgarh, 2010-2031.  

Therefore, there is no change in the land use. The 

land documents are enclosed as Annexure 1. 

 

4.0 METEOROLOGY 

Meteorological data has been taken for the period of March to May, 2018 as well as May, 

2019. Further, baseline study has been taken from nearby project location i.e. Jagat Metals 

Pvt. Ltd. for the period of March to May, 2018 as the project falls within the core zone of 
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Jagat Metals Pvt. Further, additional field studies have been conducted in May, 2019 at 

project location from NABL / MoEF&CC approved laboratory. The predominant winds are 

mainly flowing towards North-West direction, with the secondary wind direction being from 

the South-East.  

 
5.0 AIR QUALITY 

Thus, PM2.5, PM10, SO2 and NO2 levels (Criteria Pollutants) as well as NH3 and O3 were 

monitored at eight locations in the 10 km study area of Jagat Metals and at the project 

location of Bassi Alloys. Sites of the monitoring stations were keeping in view of the 

dominant wind direction. On an average, the observed levels are as follows: PM10 from 

51.5µg/m3 to 237.3 µg/m3, PM2.5 from 29.3µg/m3 to 135.2µg/m3, SO2 from 7.1µg/m3 to 

21µg/m3 and NO2  from 14.0 µg/m3 to 32.2 µg/m3. The results when compared with National 

Ambient Air Quality Standards (NAAQS) of Central Pollution Control Board (CPCB) for 

"Industrial/ Residential/ Rural and Other Areas", it was observed that except PM10 & PM2.5 

all the values of SO2, NO2, CO and PAH were within prescribed limits. Mass levels of 

particulate dust as PM10 & PM2.5 were quite higher than 24 hours average NAAQ standards of 

100 µg/m3 and 60 µg/m3 respectively. This indicates air quality deterioration in study area 

due to presence of industries in areas of Mandi Gobindgarh and Khanna and other agro and 

biomass burning (after wheat harvesting) activities as predominant in the region. 

 

6.0 NOISE QUALITY 

Ambient noise levels were measured at 5 locations within the project location and 8 locations 

outside near the project. Noise levels varied from 50.4 dB(A) and 73 dB(A) during the day 

time and were 41.4 dB(A) and 71 dB(A) during night time in the study area. The obtained 

noise levels are well within prescribed limits for industrial area whereas marginally higher to 

prescribed limits for residential areas indicating annoying environment for population and 

sensitive receptors. Noisy environmental conditions are mainly associated to industrial 

activities in Mandi Gobindgarh and Khanna industrial hubs, heavy traffic movement on road 

network (national highways, state highways and connecting roads) and other agro and 

domestic activities in the region. 

7.0 WATER QUALITY 

The ground water test results indicate that water is good in quality and safe for drinking 

purpose and fit for cooling water requirement. In the study area, since the samples have been 

collected from different sites at isolated places, the level of concentration and different 
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elements vary quite considerably which may be due to small aquifers. However, the levels of 

the various components are within acceptable/ permissible norms for drinking water. 

As no effluent will be generated from the industry after the commissioning of the industry. 

Hence, surface water quality will not be affected due to the industry. 

 
8.0 SOIL QUALITY 

The observations show that in the study area soil are generally alkaline in nature and Sandy 

loam texture with medium class of fertility. 

 
9.0 ECOLOGY 

No plant or animal species were found as per the endangered list within 10 km radius of the 

project site. No ecologically sensitive area like biosphere reserve, tiger reserve, elephant 

reserve, migratory corridors of wild elephant, wetland, national park and wildlife sanctuary 

are present within 10 km distance of the project location. There is one protected Forest i.e. 

Bir Amloh located at 9 km from project location. 

 
10.0 ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS & MITIGATION 

MEASURES 

10.1 AIR QUALITY 

The major pollutants from the project will be particulate matter (PM) emissions and will be 

controlled using Side Suction Hood, Compartmentalized Pulse Jet Bag Filter will be 

restricted within 150 mg/Nm3. The efficient Air Pollution Control Devices will enhance 

environment cleanness. Therefore, impact on the surrounding environment will be minimal. 

 

10.2 NOISE QUALITY 

The raw material handling yard, Induction Furnaces, etc. are the major sources of noise 

during operation phase of the project. All the workers engaged at and around high noise 

generating sources are being provided with ear protection devices like ear mufflers/plugs. 

They will be regularly subjected to medical check-up for detecting any adverse impact on the 

ears. The green belt will also help to prevent noise generated within the plant from spreading 

beyond the plant boundary. Workplace ambient level is not expected to be beyond 75 dB(A) 

during day time and 71 dB(A) during night time which is much below the limit specified for 

8 hours of exposure. 
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10.3 WATER QUALITY  

Domestic wastewater will be treated in the proposed STP of 5 KLD capacity to be installed 

within the project premises. No wastewater will be discharged outside the plant premises 

(under normal operating conditions). The storm water drain will be kept separate from 

wastewater drains. 

No Industrial effluent will be generated from the industrial unit. Hence, surface water quality 

is not affected.  

 
10.4 SOLID WASTE  

10.4.1 DOMESTIC WASTE 

Approximately, 16 kg/day of domestic solid waste will be generated from the industrial unit 

after expansion and it will be disposed off as per Solid Waste Management Rules, 2016. 

 
10.4.2 INDUSTRIAL WASTE 

10 TPD of slag will be generated from the industrial unit after expansion of project. 20% 

recovery of metal will be done from slag within the project premises & remaining will be 

sold to M/s Khanna Cement Products. Copy of Agreement is enclosed as Annexure 9. 

 
10.4.3 HAZARDOUS WASTE 

Hazardous waste produced from the existing industrial unit is 0.020 KL/annum under 

Category 5.1 of Spent oil and 0.2 TPD under Category 35.1 of Schedule I of APCD dust. 

Authorization of hazardous waste has been obtained from PPCB; Refer Annexure 5. After 

expansion, hazardous waste produced from the industrial unit is estimated to be 0.4 

KL/annum of spent oil under Category 5.1 and 0.8 TPD of APCD dust under Category 35.1 

of Schedule I of APCD.  

 
11.0 GREENERY DEVELOPMENT  

Adequate green area of 33.19% has been proposed inside the plant premises. Locally 

available type of trees which are resistant to pollutants will be planted. Tree plantation around 

the plant helps to arrest the effects of particulate matter and gaseous pollutants in the area 

besides playing a major role in environmental conservation efforts. The green belt would:  

 mitigate gaseous emissions 

 have sufficient capability to arrest accidental release 

 effective in wastewater reuse 
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 maintain the ecological balance 

 control noise pollution to a considerable extent 

 prevent soil erosion 

 improve the Aesthetics  

All the species suggested are pollution tolerant, besides having an aesthetic appeal. 

 
12.0 ENVIRONMENTAL MONITORING PLAN  

The environment monitoring plan enables environmental management system with early sign 

of need for additional action and modification of ongoing actions for environment 

management, improvement and conservation. The environmental monitoring points will be 

decided considering the environmental impacts likely to occur due to the operation of 

expansion in project as the main scope of monitoring program is to track, timely and 

regularly, the change in environmental conditions and to take timely action for protection of 

environment. Monitoring of environmental samples will be done as per the guidelines 

provided by MoEF&CC/CPCB/PPCB. Separate records for water, wastewater, air & stack 

emission will be maintained regularly. Along with other budgets, budget for environmental 

management will be prepared and revised regularly as per requirement. 

 
13.0 RISK MITIGATION MEASURES  

Even with all precautions, disasters may take place. As such, an Emergency Plan will be 

formulated to take care of any disaster in the plant and surrounding areas. In order to prevent 

occurrence of any disaster, the plant will be provided with various safety and disaster control 

facilities. In addition to these, numerous material handling systems, heavy road transport, 

high-tension electric lines, overhead cranes and various other handling and transport systems 

always have chances of accidents.  

 
14.0 PUBLIC CONSULATION 

Public hearing for expansion of the unit will be conducted by Punjab Pollution Control Board 

(PPCB). The proceedings of the same will be incorporated in the final EIA report. 

 
15.0 PROJECT BENEFITS  

The project will overcome the demand and supply gap of steel product in the country. The 

proposed project will also generate additional revenue for the State Government. The steel 

availability will boost the infrastructure sector and overall economic scenario of the country. 
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The project will create additional direct/indirect employment for people. Local people will be 

preferred for employment during construction and operation stage. 

 
16.0 CORPORATE ENVIRONMENT RESPONSIBILITY (CER) 

Mr. Gaurav Singla (Director) will be responsible for implementation of the CER activities. 

The total cost of project is Rs. 22.14 Crores. Thus, Rs. 22.14 lakhs (@ 1% of cost i.e. Rs. 

22.14 Crores) is required for CER activities as per Office Memorandum vide F. No. 22-65/ 

2017-IA.III dated 01.05.2018. The following activities have been proposed to be covered 

under CER: 

 

S. 
No. 

Activities Annual 
Expenditure 

(in lakhs) 

Timeline Total 
Expenditure in 

1 Year 
(in lakhs) 

1. Education 

Adoption of Government Primary 

School located in the Village Ambey 

Majra, Mandi Gobindgarh for following 

activities: 

 Maintenance of school building 

 Provision of paved tiles. 

 Construction of separate toilets 

for boys & girls. 

 Provision of 10 laptops  

 Plantation drive in school 

 Provision of water coolers as 

well as internet facility. 

22.2 1 year 22.2 

 

 

17.0 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 

Environment Management Department will implement the EMP of the project. All 

recommendations given in the EIA report including that of occupational health, risk 

mitigation and safety will be complied. Capital cost for the pollution control equipment for 

project is estimated to be Rs. 126 lakhs and recurring cost per year will be Rs. 12 lakhs per 

annum. EMD will ensure that all air pollution control devices and water re-circulating 

systems function effectively. Schemes for resource conservation (raw materials, water etc.) 

and rainwater harvesting will be taken up by EMD. Greenbelt and greenery development 

inside and outside the plant premises will be intensified by the EMD. Guidelines issued by 
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the Central Pollution Control Board (CPCB) on greenbelt development will be followed. 

Environmental awareness programs for the employees will be conducted. EMD will also 

ensure cleanliness inside the plant. 

********************************** 
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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ 

 

1.0 ਪ�ੋਜੈਕਟ ਵੇਰਵਾ 

ਮੈਸ. ਬੱਸੀ ਐਲੋਇਜ਼ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਿਲਮਿਟਡ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੀਲ ਿਨਰਮਾਣ ਯੂਿਨਟ ਹੈ ਜ ੋ ਿਪੰਡ ਅੰਬ ੇਮਾਜਰਾ, ਮੰਡੀ 

ਗੋਿਬੰਦਗੜ�, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਫਿਤਹਗੜ� ਸਾਿਹਬ, ਪੰਜਾਬ ਿਵਖ ੇਸਿਥਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਿਗਕ ਇਕਾਈ ਇੰਗੋਟਸ / ਿਬਲੇਟਸ 

ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਦਯੋਿਗਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 84 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥਾ 

7 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ ਦੀ ਇਕ ਇੰਡਕ�ਨ ਭੱਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੀਲ ਿਨਰਮਾਣ ਯੂਿਨਟ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ 

7 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਨਡੈਕ�ਨ ਫਰਨ� ਸ ਦੀ ਥ� ਨਵੀ ਇੰਨਡੈਕ�ਨ ਫਰਨ� ਸ ਿਜਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 15 

ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਇੰਨਡੈਕ�ਨ ਫਰਨ� ਸ 15 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਿਲੰਗ ਿਮੱਲ ਨਾਲ 

ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�� ਿਵਸਥਾਰ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, 

ਉਦਯੋਿਗਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਗੋਟਸ / ਿਬਲੇਟਸ ਦੀ 1,10,000 ਟੀ.ਪੀ.ਏ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ 

ਿਵਚ 15 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ ਦੀ 2 ਇੰਨਡਕੈ�ਨ ਭੱਠੀ ਅਤੇ 200 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ ਹੈਵੀ ਰਾ�ਡ, ਫਲੈਟ ਅਤੇ Structures ਮੌਜੂਦਾ 

ਰੋਿਲੰਗ ਿਮੱਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਦਯੋਿਗਕ ਸਾਈਟ ਮੰਡੀ ਗੋਿਬੰਦਗੜ�, 2010-2031 ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਉਦਯੋਿਗਕ ਜ਼ੋਨ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹ।ੈ 

ਈ.ਆਈ.ਏ ਨ� ਟੀਿਫਕੇ�ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਿਹ 3(A) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਟਲੂਰਜੀਕਲ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਉਦਯੋਗ 

ਹੈ; ��ੇਣੀ B ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਜਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਪ�ਮੱੁਖ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਹੇਠ� ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ:- 

 

 ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ: 1,10,000 ਟੀ.ਪੀ.ਏ ਇੰਗੋਟਸ/ਿਬਲੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਇੰਨਡੈਕ�ਨ ਫਰਨ� ਸ ਤੇ ਹਰ 

ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 15 ਟੀ.ਪੀ. ਐਚ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤ ੇ200 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ ਹੈਵੀ ਰਾ�ਡ, ਫਲੈਟ ਅਤੇ Structures ਮੌਜੂਦਾ 

ਰੋਿਲੰਗ ਿਮੱਲ ਨਾਲ ਹੈ। 

 ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੁੱ ਲ ਖੇਤਰਫਲ: 16,059.47sq.m. 

 ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ: Rs. 22.14 ਕਰੋੜ, ਿਜਸ ਿਵਚ�, Rs. 12.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 

ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ Rs.9.6 ਕਰੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਣ-ਅਿਵ�ਵਾਸੀ ਕੀਮਤ 

ਹੈ। 

 ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੁੜੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ: ਕੋਈ ਨਹ� 
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2.0 ਸਥਾਨ ਅਤ ੇਸੰਪਰਕ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਿਪੰਡ ਅੰਬੇ ਮਾਜਰਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਿਬੰਦਗੜ�, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਫਿਤਹਗੜ ਸਾਿਹਬ, ਪੰਜਾਬ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਹੈ। 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਨ� �ਨਲ ਹਾਈਵੇ -1 ਤ� ਲਗਭਗ 1 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ।  ਸਭ ਤ� ਨ� ੜਲਾ ਰੇਲਵੇ 

ਸਟੇ�ਨ ਮੰਡੀ ਗੋਿਬੰਦਗੜ� ਰੇਲਵੇ ਸਟੇ�ਨ ਹੈ ਜ ੋ‘NW’ ਿਦ�ਾ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹ ੈ। 

 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸੀਮਾ ਦੇ 6 ਕੋਿਨਆਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟ ਹੇਠ� ਹਨ: 

A: 30°38'12.47"N & 76°19'06.83"E 

B: 30°38'12.40"N & 76°19'04.41"E 

C: 30°38'08.70"N & 76°19'04.33"E 

D: 30°38'08.74"N & 76°19'09.13"E 

E: 30°38'13.12"N & 76°19'09.14"E 

F: 30°38'13.28"N & 76°19'06.93"E 

 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵੇ, Toposheet ਨੰ H43K6 & H43K2 ਿਵੱਚ 

ਆ�ਦਾ ਹੈ। 

 

3.0 ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਫੀਚਰ 

ਸਾਰਣੀ 1: ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਕਾਰ / ਿਵ�ਾਲਤਾ 

ਲੜੀ ਨੰ.  ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੇਰਵਾ 

1. ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੀਲ ਿਨਰਮਾਣ ਇਕਾਈ "ਬੱਸੀ ਐਲੋਇਜ਼ ਪ�ਾਈਵੇਟ 

ਿਲਮਿਟਡ” ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ, 14 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਦੀ EIA 

ਨ� ਟੀਿਫਕੇ�ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆ ਂ ਸੋਧ� 

ਅਨੁਸੂਚੀ 3 (a) ਦੀ ��ੇਣੀ "ਬੀ" ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆ�ਦਾ ਹੈ  

2. ਪ�ੋਜੈਕਟ ਖੋਜਕਾਰ ਸ�ੀ ਗੌਰਵ ਿਸੰਗਲਾ 

(ਿਨਰਦੇ�ਕ) 

ਬੱਸੀ ਐਲੋਇਜ਼ ਪ�ਾਈਵੇਟ  

E-mail: bassialloys10@gmail.com 

3. ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਫੀਚਰ ਸਟੀਲ ਿਨਰਮਾਣ ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਿਬਲੇਟਸ / 

ਇੰਗੌਟਸ 84 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 7 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ ਸਮਰੱਥਾ 

ਦੀ ਇਕ ਇੰਨਡੈਕ�ਨ ਫਰਨ� ਸ ਹੈ ਨਾਲ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਿਲੰਗ 
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ਿਮੱਲ ਹੈ । 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੀਲ ਿਨਰਮਾਣ ਯੂਿਨਟ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਮੌਜੂਦਾ 

ਸਮਰੱਥਾ 7 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਨਡੈਕ�ਨ ਫਰਨ� ਸ ਦੀ 

ਥ� ਨਵੀ ਇੰਨਡੈਕ�ਨ ਫਰਨ� ਸ ਿਜਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 15 

ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਇੰਨਡੈਕ�ਨ ਫਰਨ� ਸ 15 

ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਿਲੰਗ ਿਮੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 

ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ, ਿਵਸਥਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ, 15 ਟੀ ਪੀ 

ਐਚ ਦੇ 2 IF’s ਨਾਲ ਉਦਯੋਿਗਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ 

ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਗੋਟਸ / ਿਬਲੇਟਸ ਦੀ 1,10,000 ਟੀ.ਪੀ.ਏ (ਜ� 

315 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ) ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਿਲੰਗ ਿਮੱਲ ਦੇ 

ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਰਾ�ਡ, ਫਲੈਟ ਅਤੇ Structure ਉਤਪਾਦਨ 

ਸਮਰੱਥਾ 70,000 ਟੀਪੀਏ (ਜ� 200 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ) ਬਣ 

ਜਾਵੇਗੀ।   

4. ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� 

4.1 ਕੱੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਪੌਦਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵਸਥਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ, 15 ਟੀ ਪੀ ਐਚ ਦੇ 2 IF’s ਨਾਲ 

ਉਦਯੋਿਗਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਗੋਟਸ / 

ਿਬਲੇਟਸ ਦੀ 1,10,000 ਟੀ.ਪੀ.ਏ (ਜ� 315 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ) ਬਣ 

ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਿਲੰਗ ਿਮੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਰਾ�ਡ, 

ਫਲੈਟ ਅਤੇ Structure ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 70,000 

ਟੀਪੀਏ (ਜ� 200 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ) ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।   

4.2 ਕੱੁਲ ਪਲਾਟ ਏਰੀਆ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ 16,059.47 sq.m. ਹੈ। ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ 

ਿਸਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। 

4.3 ਸਥਾਨ ਸਾਰੇ ਕੋਿਨਆਂ ਦੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਿਨਰਦੇ��ਕ ਹੇਠ 

ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

A: 30°38'12.47"N  76°19'06.83"E 

B: 30°38'12.40"N  76°19'04.41"E 

C: 30°38'08.70"N  76°19'04.33"E 

D: 30°38'08.74"N  76°19'09.13"E 
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E: 30°38'13.12"N  76°19'09.14"E 

F: 30°38'13.28"N  76°19'06.93"E 

ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਿਚੱਤਰ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਇੰਗ 2 

ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨੱਥੀ ਹੈ । 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ 

ਿਵੱਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਟੋਪ�ੀਟ ਨ�  H43K2 ਅਤੇ H43K6 

ਡਰਾਇੰਗ 3 ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨੱਥੀ ਹੈ । 

4.4 ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰੋਤ: ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 

62 ਕੇ.ਐਲ.ਡੀ. ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 

ਦੀ ਸਮੂਿਹਕਤਾ ਲਈ CGWA ਨੰੂ ਿਬਨ�  ਪੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਦੇ� ਮਕਸਦ 

ਮੌਜੂਦਾ 

ਪਾਣੀ ਦੀ 

ਮੰਗ 

(KLD) 

ਿਵਸਥਾਰ ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 

(KLD) 

ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 

ਲਈ  

6.5 32 

ਘਰੇਲ ੂਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 1.5 4.5 

ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ 

 ਗਰਮੀ 

 ਸਰਦੀਆਂ 

 ਮਾਨਸੂਨ 

 

1.5 

0.5 

0.1 

 

29 

10 

3 

 

4.5 ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ, 3.6 ਕੇ.ਐਲ.ਡੀ. ਘਰੇਲ ੂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵਸਥਾਰ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਿਜਸ ਨੰੂ 5 KLD ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਿਵੱਚ treated ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਕੋਈ ਉਦਯੋਿਗਕ ਦੂਿ�ਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

4.6 ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤ ੇ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ 

ਮਨੱੁਖੀ �ਕਤੀ 30 ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ। ਿਜਨ� � ਿਵਚ� 10 ਮਜ਼ਦੂਰ 
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ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹਾਲ�ਿਕ, 50 ਵਾਧੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਹਨ। 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ, ਿਵਸਤਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕੱੁਲ ਮਨੱੁਖ �ਕਤੀ 80 

ਿਵਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ (ਦੋਵ� ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ)। 

4.7 ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਵਰ ਲੋਡ: 6,200 ਕੇ.ਵੀ.ਏ । 

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ, ਲਗਭਗ. 8,000 ਕ.ੇਵੀ. ਏ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। 

ਇਸ ਤਰ��, ਿਵਸਥਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਕੱੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ 

14,200 ਕੇ.ਵੀ.ਏ । 

ਸਰੋਤ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇ�ਨ ਿਲਮਟਡ 

(PSPCL)। 

4.8 ਿਵਕਲਪਕ ਸਾਈਟ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਕਲਪਕ ਸਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 

ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵਸਤਾਰ 

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਹੈ. 

4.9 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕੀ 

ਇਹ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਮੰਡੀ ਗੋਿਬੰਦਗੜ ਦੇ 2020-2031 ਦੇ ਮਾਸਟਰ 

ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ 

ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਅਨ� ਕਚਰ 1 ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

4.0 ਮੌਸਮ ਿਵਿਗਆਨ 

ਮੌਸਮ ਿਵਭਾਗ ਨ�  ਮਾਰਚ ਤ� ਮਈ, 2018 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਈ, 2019 ਦੀ ਿਮਆਦ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ, 

ਬੇਸਲਾਈਨ ਅਿਧਐਨ ਨ� ੜਲੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨ ਭਾਵ ਜਗਤ ਮੈਟਲਜ਼ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਿਲਮਿਟਡ ਤ� ਮਾਰਚ ਤ� ਮਈ, 2018 

ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਜਗਤ ਮੈਟਲਜ਼ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਦੇ ਕੋਰ ਜ਼ੋਨ ਿਵੱਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮਈ, 2019 ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਫੀਲਡ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀ NABL / 

MoEF&CC ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਪ�ਯੋਗ�ਾਲਾ ਤ� ਹੈ । ਪ�ਮੱੁਖ ਹਵਾਵ� ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ �ਤਰ-ਪੱਛਮ ਦੀ ਿਦ�ਾ ਵੱਲ 

ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਵਾ ਦੀ ਿਦ�ਾ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਤ� ਹੈ। 
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5.0 ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ 

PM2.5, PM10, SO 2  and NO2  levels (ਮਾਪਦੰਡ ਪ�ਦੂਿ�ਤ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ NH 3  ਅਤੇ O 3  ਨੰੂ ਜਗਤ 

ਮੈਟਲਜ ਦੇ 10 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਅੱਠ ਥਾਵ� ਅਤੇ ਬੱਸੀ ਅਲਾਇਸ ਦੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨ ਤੇ 

ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਨਗਰਾਨੀ ਸਟੇ�ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟ� ਹਵਾ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਿਦ�ਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਆਂ 

ਗਈਆ ਂਸਨ। ਦੇਿਖਆ ਔਸਤ ਪੱਧਰ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:- PM10 from 51.5 μg / m3 ਤ� 237.3 μg / 

m3, PM2.5 from 29.3 μg / m3 ਤ� 135.2 μg / m3, SO2 from 7.1 μg / m3 ਤ� 21 μg / m3 ਅਤੇ NO2 

from 14.0 μg / m3 ਤ� 32.2μg / m3 । "ਉਦਯੋਿਗਕ   / ਿਰਹਾਇ�ੀ   / ਿਦਹਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ� "ਲਈ ਕ�ਦਰੀ 

ਪ�ਦੂ�ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਕੌਮੀ Ambient ਏਅਰ ਕੁਆਿਲਟੀ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼  ) NAAQS) ਦੀ ਤੁਲਨਾ 

ਕਰਿਦਆਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਿਕ PM 10  & PM 2.5  ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ SO2, NO2, CO ਅਤੇ PAH 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। PM10ਅਤੇ PM2.5ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣ ਧੂੜ ਦੇ ਪੰੁਜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕ�ਮਵਾਰ 100 µg 

/ m3 ਅਤੇ 60 µg / m3 ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ NAਸਤ NAAQ ਮਾਨਕ� ਨਾਲ�  ਕਾਫ਼ੀ �ਚਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਗੋਿਬੰਦਗੜ 

ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਲਣ (ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤ� ਬਾਅਦ) ਦੇ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਉਦਯੋਗ� 

ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। 

 

6.0 �ੋਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਥਾਵ� ਅਤੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ 8 ਸਥਾਨ� 'ਤੇ ਅੰਬੀਨਟ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਮਾਿਪਆ ਿਗਆ 

।ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ� 50.4dB (A) ਤ� 73 dB (A) ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ 

ਅੰਦਰ  41.4 dB (A)  ਤ�  71  dB (A) ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ 

ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਿਕ ਿਰਹਾਇ�ੀ ਖੇਤਰ� ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵ� ਤ� 

ਥੋੜ� ੇਿਜਹੇ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨ�ੀਲ ਸੰਵੇਦਕ� ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ। ਰੌਲਾ 

ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਿਬੰਦਗੜ� ਅਤ ੇ ਖੰਨਾ ਦ ੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਕ�ਦਰ�, 

ਉਦਯੋਿਗਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਸੜਕੀ ਨ� ਟਵਰਕ (ਰਾ�ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ�, ਰਾਜ ਮਾਰਗ� ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕ�)' ਤੇ 

ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। 

 

7.0 ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਾਣੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਿਵਚ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ 

ਉਦੇ� ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਿਫਟ ਹੈ। ਅਿਧਐਨ ਦ ੇਖੇਤਰ ਿਵਚ, ਿਕ�ਿਕ ਅਲੱਗ ਥਾਈ ਂ

ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਈਟ� ਤ� ਨਮੂਨ�  ਇਕੱਠ�  ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੱਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ 
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ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜ ੋਿਕ ਛੋਟ ੇਐਕੁਆਇਫਰ� ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲ�ਿਕ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗ� ਦਾ ਪੱਧਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 

ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ / ਆਿਗਆਯੋਗ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। 

ਿਕ�ਿਕ ਉਦਯੋਗ ਦ ੇਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਿਵਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਦਯੋਗ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ�ਭਾਵਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। 

 

8.0 ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਪੂਰਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਣਨ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਕਲਾਸ ਨਾਲ 

Sandy loam ਟੈਕਸਟ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰੀ ਹਨ। 

 

9.0 ਪਿਰਆਵਰਣ ਿਵਿਗਆਨ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨ ਤ� 10 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਜ� ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨ� ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ 

ਿਵਚ ਨਹ� ਿਮਲੀਆਂ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਿਰਜ਼ਰਵ, ਟਾਈਗਰ ਿਰਜ਼ਰਵ, ਹਾਥੀ ਿਰਜ਼ਰਵ, ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪ�ਵਾਸੀ 

ਗਿਲਆਰਾ, ਵੈਟਲ�ਡ, ਨ� �ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤ� 10 ਿਕਲੋਮੀਟਰ 

ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹਨ। ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤ� 9 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜੰਗਲ “Bir 

Amloh” ਹੈ। 

 

10.0 ਅਿਨ�ਿਚਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਭਾਵ ਅਤ ੇਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਉਪਾਅ 

10.1 ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ�ਮੱੁਖ ਪ�ਦੂਿ�ਤ particulate matter (PM) ਿਨਕਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ side suction ਹੁੱਡ ਅਤੇ Side 

Suction Hood, Compartmentalized pulse jet bag filter with duct & ID Fan ਦੇ  ਨਾਲ 150 

mg/Nm3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁ�ਲ ਹਵਾ ਪ�ਦੂ�ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਜੰਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ �ੱੁਧਤਾ 

ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਘੱਟੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

10.2  �ੋਰ ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ 

ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਿਵਹੜਾ, ਇੰਨਡੈਕ�ਨ ਫਰਨ� ਸ, ਆਿਦ 

�ੋਰ ਦੇ ਪ�ਮੱੁਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। �ਚ �ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ� ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੰੂ ਕੰਨ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ ਿਜਵ� ਕੰਨ ਦੇ ਮਫਲਰ / ਪਲੱਗਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਨ� 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਚੈਕ-ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ�ੀਨ ਬੈਲਟ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ 
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ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤ� ਪਾਰ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਵਰਕਪਲੇਸ ਅੰਬੀਨਟ 

ਦਾਪੱਧਰ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮ� 75 ਡੀ.ਬੀ (ਏ) ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮ� 71 ਡੀ.ਬੀ (ਏ) ਤ� ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਹੈ, ਜ ੋਿਕ 

ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ 8 ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤ� ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 

 

10.3 ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ 

ਘਰੇਲੂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਕੇ.ਐਲ.ਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ 

ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਪਲਾਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਕੱਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਆਮ ਸੰਚਾਲਨ 

ਹਾਲਤ� ਦੇ ਤਿਹਤ)। ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨੰੂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਿਲਆਂ ਤ� ਵੱਖ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਦਯੋਿਗਕ ਇਕਾਈ ਤ� ਕੋਈ ਉਦਯੋਿਗਕ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਪ�ਭਾਵਤ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ। 

 

10.4 ਠ� ਸ ਕੂੜਾ 

10.4.1 ਘਰੇਲੂ ਕੂੜਾ 

ਲਗਭਗ, 16 ਿਕਲੋਗ�ਾਮ / ਿਦਨ ਘਰੇਲ ੂਠ� ਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਉਦਯੋਿਗਕ ਇਕਾਈ ਤ� ਿਵਸਥਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਾਿਲਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਿਨਯਮ, 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

10.4.2 ਉਦਯੋਿਗਕ ਵੇਸਟ 

ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਿਗਕ ਇਕਾਈ ਤ� ਸਲੈਗ ਦੀ 10 ਟੀਪੀਡੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 20% 

ਧਾਤ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਲੈਗ� ਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਸ. ਖੰਨਾ ਸੀਮ�ਟ 

ਉਤਪਾਦ� ਨੰੂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝੌਤ ੇਦੀ ਕਾਪੀ ਅਨ� ਕਚਰ -9 ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

10.4.3 HAZARDOUS WASTE (ਖਤਰਨਾਕ ਕੂੜਾ) 

 

ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਿਗਕ ਇਕਾਈ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੂੜਾ ਖਰਚ ਤਲੇ ਦੀ ਸ਼�ਣੇੀ 5.1 ਦ ੇਅਧੀਨ 0.020 ਕੇ.ਐਲ. / 

ਸਾਲਾਨਾ ਹ ੈਅਤ ੇਏਪੀਸੀਡੀ ਧੂੜ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ I ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ 35.1 ਅਧੀਨ 0.2 ਟੀਪੀਡੀ. ਖਤਰਨਾਕ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦਾ 

ਅਿਧਕਾਰ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਅਨ� ਕਚਰ 5 ਨੰੁ ਵੇਖੋ। ਿਵਸਥਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਖਤਰਨਾਕ 

ਉਦਯੋਿਗਕ ਯੂਿਨਟ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਰਿਹੰਦ-0.4 KL / ��ੇਣੀ 5.1 ਅਧੀਨ ਖਰਚ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ��ੇਣੀ 

APCD ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ 35.1 ਦੇ ਅਧੀਨ APCD ਧੂੜ ਦੇ 0.8 TPD ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 
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11.0 ਹਿਰਆਲੀ ਿਵਕਾਸ 

ਪਲਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 33.19% ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿਕਸਮ� ਦੇ 

ਰੱੁਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪ�ਦੂ�ਕ� ਪ�ਤੀ ਰੋਧਕ ਹਨ। ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱੁਖ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਲ ਦ ੇਯਤਨ� ਿਵਚ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕਣ ਪਦਾਰਥ� ਅਤੇ ਗੈਸ� ਦੇ ਪ�ਦੂ�ਕ� 

ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ:  

 ਗੈਸੀ ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਟਾਓ 

 ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਿਰਹਾਈ ਨੰੂ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ 

 ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤ� ਿਵਚ ਅਸਰਦਾਰ 

 ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ 

 ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪ�ਦੂ�ਣ ਨੂੰ  ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ 

 ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਖੋਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ 

 ਸੁਹਜ ਸੁਧਾਰੇ 

ਸਾਰੇ species ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪ�ਦੂ�ਣ ਸਿਹਣ�ੀਲ, ਇੱਕ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ। 

 

12.0 ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਨਗਰਾਨੀ ਯੋਜਨਾ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਪ�ਬੰਧਨ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ 

ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਿਨ�ਾਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਯੋਗ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅੰਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ�ਜੋੈਕਟ ਿਵਚ ਿਵਸਥਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ 

ਕਰਨ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੱੁਖ ਸਕੋਪ ਤੌਰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਿਸਰ ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ 

ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸਰ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਮੂਨ�  ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ, MoEF&CC/CPCB/PPCB ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਟੈਕ ਿਨਕਾਸੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਿਰਕਾਰਡ 

ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਬਜਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਿਧਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

13.0 ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ, ਪਲ�ਟ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ 

ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੰੂ 
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ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪਲ�ਟ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆ ਂ ਸਹੂਲਤ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਣਗੀਆ। ਇਨ� � ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ� ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਿਸਸਟਮ, ਭਾਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ, �ਚ-

ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨ�, ਓਵਰਹੈ�ਡ ਕ�ੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹੋਰ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 

ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਿਵਚ ਹਮੇ�� ਹਾਦਿਸਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 

14.0 ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ 

ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪ�ਦੂ�ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ ਈ.ਆਈ.ਏ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

15.0 ਪ�ੋਜੈਕਟ ਲਾਭ 

ਇਹ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ�ੋਜੈਕਟ 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।  ਸਟੀਲ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਖੇਤਰ 'ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ� ਦੀ 

ਸਮੱੁਚੀ ਆਰਿਥਕ ਿਦ�� ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਲੋਕ� ਲਈ ਵਾਧੂ ਿਸੱਧੇ / ਅਿਸੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 

ਬਣਾਏਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਪਰੇ�ਨ ਸਟੇਜ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

16.0 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਆਰ) 

ਸ�ੀ ਗੌਰਵ ਿਸੰਗਲਾ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਸੀਈਆਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ. 

ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ 22.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ��, ਐਫ ਨੰਬਰ 22-65 / 2017-IA.III ਿਮਤੀ 

01.05.2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਈਆਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ 22.14 ਲੱਖ 

(ਲਾਗਤ ਦੇ 1% ਭਾਵ 22.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ ਨੰੂ ਸੀਈਆਰ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

 

ਲੜੀ ਨੰ:  ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸਲਾਨਾ 

ਖਰਚਾ 

(ਲੱਖ ਿਵੱਚ) 

ਟਾਈਮਲਾਈਨ 1 ਸਾਲ ਿਵਚ ਕੁਲ 

ਖਰਚ 

(ਲੱਖ ਿਵੱਚ) 

1. ਿਸੱਿਖਆ  

ਿਪੰਡ ਅੰਬੇ ਮਾਜਰਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਿਬੰਦਗੜ� ਿਵਖੇ 

ਸਿਥਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ 

ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ 

22.2 1 ਸਾਲ 22.2 



ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਟੀਲ ਿਨਰਮਾਣ ਯੂਿਨਟ 
ਕਲਾਇੰਟ: ਮੈਸ. ਬੱਸੀ ਐਲੋਇਜ਼ ਪ�ਾਈਵੇਟ. ਿਲਮਿਟਡ       

           ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਿਪੰਡ ਅੰਬ ੇਮਾਜਰਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਿਬੰਦਗੜ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਫਿਤਹਗੜ ਸਾਿਹਬ, ਪਜੰਾਬ. 

 

ਈਕੋ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਿਲਮਿਟਡ (QCI-NABET ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਸਲਾਹਕਾਰ)  

Format No. EL\EIA\F-5.3\8 Dated 01.07.2020, Rev.04 

ਅਪਣਾਉਣਾ:- 

 ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 

 ਪੱਕੀਆਂ ਟਾਈਲ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ 

 ਮੰੁਿਡਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ 

ਪਖਾਨ�  ਬਣਾਉਣੇ। 

 10 ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ 

 ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 

ਮੁਿਹੰਮ 

 ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਇੰਟਰਨ� ਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ. 

 

17.0 ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ  ਇਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ EMP ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। EIA ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਸਾਰੀਆਂ 

ਿਸਫ਼ਾਰ�� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਕੱਤਾਮਈ ਿਸਹਤ, ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ 

ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ�ੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ�ਦੂ�ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਪੰੂਜੀਗਤ ਲਾਗਤ 126 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 

ਹੈ ਅਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਲਾਗਤ ਪ�ਤੀ ਸਾਲ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। EMD ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ ਸਾਰੇ 

ਹਵਾ ਦੇ ਪ�ਦੂ�ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਸੰਚਾਰ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ (ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਪਾਣੀ ਆਿਦ) ਲਈ ਸਕੀਮ� ਅਤੇ ਮ�ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟਾਈ EMD ਦੁਆਰਾ 

�ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਲ�ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਅਤੇ ਹਿਰਆਲੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ EMD ਦੁਆਰਾ 

ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਨਬੈਲਟ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਤੇ ਸ�ਟਰਲ ਪ�ਦੂ�ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 

ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। EMD ਵੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

********************************** 
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