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 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ 
1.0 ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਾਮ ਅਿੇ ਸਥਾਨ 
ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅ ਥਾਤ  ੈਮਸ ਸ ਦੁ ਗਾ ਸੀ ੇਂਟ ਇਿੰ ਡਸਟ ੀਜ਼਼ ਇਕ ਸੀ ੇਂਟ  ੈਨੂਫੈਕਚਮ ਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਿੈ| 
ਇਿ  ੋ ਾਣਾ  ੋਡ, ਮਪਿੰ ਡ- ਬੱਜੋਆਣਾ, ਤਮਿਸੀਲ- ਨਥਾਣਾ, ਮਜ਼ਲਹਾ- ਬਮ ਿੰ ਡਾ, ਪਿੰਜਾਬ ਮਿਚ ਸਮਥਤ ਿੈ| 
 
2.0 ਉਿਪਾਦ ਅਿੇ ਸਮਰੱਥਾ 
 ੈਮਸ ਸ ਦੁ ਗਾ ਸੀ ੇਂਟ ਇਿੰ ਡਸਟ ੀਜ਼਼ ਇਕ ਸੀਮ ਿੰ ਟ  ੈਨੂਫੈਕਚਮ ਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਿੈ ਮਜਸ ਦੀ ਕੱੁਲ ਸ  ੱਥਾ 3, 
30,000 ਟਨ ਪਰਤੀ ਮਦਨ ਸਲਾਨਾ ਪੋ ਟਲੈਂਡ/ਆ  ਪੋਜ਼ੋਲਾਣਾ ਸੀਮ ਿੰ ਟ 2X500 ਟਨ ਪਰਤੀ ਮਦਨ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਦੋ 
ਬਾਲ ਮ ੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

3.1 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਿੇਰ 
ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕੱੁਲ ਖੇਤ  2.96 ਏਕੜ ਿੋਿੇਗਾ। 

3.2 ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 
 

ਕੱਚ ੇਮਾਲ ਦਾ ਨਾਮ 

ਵਰਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚ ੇਮਾਲ ਦੀ 
ਮਾਿਰਾ 

ਕੱਚ ੇਮਾਲ ਦਾ ਸਰੋਿ 

ਪਰਸਿਾਤਵਿ (ਟਨ ਪਰਿੀ ਤਦਨ) 
 

ਕਮਲਿੰ ਕ  750 ਪਿੰਜਾਬ ਅਤ ੇ ਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਮ ਿੰ ਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 

ਗਜਪਸਮ 51   ਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਜਪਸ  

ਫ਼੍ਲਾਇ ਐਸ਼ 200 ਥ  ਲ ਪਾਿ  ਪਲਾਂਟ ਪਿੰਜਾਬ 

3.3 ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ 
ਕੱੁਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 5.5 ਮਕਲੋ ਲੀਟ  ਪਰਤੀ ਮਦਨ ਦੀ ਿੋਿਗੇੀ ਜੋ ਨੁ ਾਇਿੰਦਗੀ  ਾਿੀਂ ਪੂ ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਘ ੇਲ ੂ
ਦੂਮਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੈਪਮਟਕ ਟੈਂਕ ਪਮਿਲਾਂ ਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। ਪਰਭਾਮਿਤ ਪਰਿਾਿ ਜ਼ ੀਨ ਦ ੇ
ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ ੀਨ ਤੇ ਿ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ੋ ਮਲਕੁਇਡ ਮਡਸਚਾ ਜ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦ ੇ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਿੇ ਿਾ ਕੁਛ ਇਸ ਪਰਕਾ  ਿੈ- 
 
ਵੇਰਵਾ ਘਰੇਲੂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕ ੱ ਲ 

ਪਰਸਿਾਤਵਿ (ਤਕਲੋ ਲੀਟਰ ਪਰਿੀ ਤਦਨ) 2.5 3.0 5.5 
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3.4 ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਜਲੀ 
ਮਬੱਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂਿੰ   ੂਲ ਤੋ  ਤੇ ਪਿੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਿ  ਕਾ ਪੋ ੇਸ਼ਨ ਮਲਮ ਮਟਡ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਟੇਿਨ ਤੋਂ ਪੂ ਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ । ਯੂਮਨਟ ਮਿਚ ਪਰਸਤਾਮਿਤ 1500 ਮਕਲੋਿਾਟ ਮਬਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਿੇਗੀ। 
 
3.5 ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ 
ਯੂਗਨਟ ਗਵਚ ਕੁਲ ਗਗਣਤੀ ਗਵਚ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਸ਼ਕਤੀ 50 ਗਵਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| 
 
4.0 ਪਰਤਕਤਰਆ ਦਾ ਵਰਨਣ 
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5.0 ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
ਤਨਰਮਾਣ ਪੜਾਅ: 
ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਗਤੀਮਿਧੀ ਲਈ ਕੋਈ ਿੱਡਾ ਮਨ  ਾਣ ਕਿੰ  ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ; ਮਕਉਂਮਕ ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਇਕਾਈ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ ੀਨ ਦੇ ਅਿੰਦ  ਿੀ ਿੋਿੇਗੀ; ਇਸ ਲਈ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾ ਨ ਮਕਸੇ ਿੀ ਿਾਤਾਿ ਣ ਦੇ ਸਿੰਭਾਿੀ ਮਿੱਸੇ ਦੇ 

ਮਨ  ਾਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌ ਾਨ ਕੋਈ ਿੱਡਾ ਪਰਭਾਿ ਨਿੀਂ ਮਲਆ ਮਗਆ ਿੈ। 
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅ: 

ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ ਵਾਿਾਵਰਣ ਅਨ ਪਾਿ ਸੰਭਵ ਪਰਭਾਵ 

ਕੱਚ ੇ  ਾਲ ਅਤ ੇ  ੁਕਿੰ  ਲ 

ਸਾ ਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ 

ਿਿਾ ਆਿਾਜਾਈ ਕਾ ਨ ਧੂੜ ਦਾ ਪੱਧ  

ਪਾਣੀ ਕੱਚੇ  ਾਲ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਟ ੀ  ਮਿੱਚ ਪਰਿਾਿ 

ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਟਰੈਮਫਕ ਦੀ ਿੱਧ  ਿੀ ਪਰਿਾਿ 

ਕੱਚ ੇ  ਾਲ ਦੀ ਲੋਮਡਿੰਗ, 

ਮਪੜਾਈ ਅਤ ੇਸਟੋ ੇਜ 

ਿਿਾ ਕੱਚੇ ਸ ਗ ੀ ਨਾਲ ਨਮਜੱ ਣ ਿਾਲੇ ਖੇਤ ਾਂ 
ਤੋਂ ਧੂੜ  

ਪਾਣੀ ਕੱਚੇ  ਾਲ ਸਟਾਕ ਯਾ ਡ ਤੋਂ  ਨ-ਆਉਟ 

 

ਮ ੱਟੀ 
ਿਿਾ ਦੇ ਧੂੜ ਦੇ ਮਨਪਟਾ ੇ ਕਾ ਨ ਮ ੱਟੀ ਦੀ 
ਗੁਣਿੱਤਾ ਨੂਿੰ  ਘਟਾਉਣਾ 

ਪੈਮਕਿੰਗ ਅਤ ੇਸੀ ੈਂਟ ਦੀ 
ਆਿਾਜਾਈ 

ਿਿਾ ਫਮਜਮਟਿ ਇਮ ਿਨ                                         

 

ਪਲਾਂਟ ਮਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘ ੇਲੂ 
ਿ ਤੋਂ 

ਪਾਣੀ ਸੈਨੀਟ ੀ ਫ਼ਲੂਿੰ ਟਸ ਦੀ ਪੈਦਾਿਾ  

 

ਅੰਤਿਐਟਂ ਏਅਰ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਦੇ ਉਪਾਅ: 
➢ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਈਐਸਪੀ / ਬੈਗ ਗਫਲਟਰਾਂ ਦੀ ਗਬਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਥਾਪਨਾ 
➢ ਕੁੱਚ ੇਮਾਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ 
➢ ਪੌਦ ੇਦੇ ਖੇਤਰ ਗਵਚ ਮੋਟਰ ਸੜ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਧੂੜ੍ ਦੇ ਗਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

➢ ਪੀ ਐਮ ਗਨਕਾਸੀ ਪੁੱ ਧਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਗਿੜ੍ਕਾਉਣਾ 
➢ CPCB ਅਤੇ CREP ਦੇ ਗਦਸ਼ਾ ਗਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ / ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

ਸੋ਼ਰ ਦੇ ਉਪਾਅ: 
➢ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਨੰੂ ਗਵਵਸਾਇਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਨਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸੋ਼ਰ ਪੁੱਧਰ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਗਤਆਰ ਕੀਤਾ ਗਗਆ ਹੈ 

➢ ਉੱਚ ਰੌਲੇ ਜ਼ੋਨ ਗਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੈਨ ਪਲੁੱ ਗਨਾਂ / ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 
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➢ ਉਪਯੁਕਤ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ / ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਗਜ਼ਆਦਾ ਸੋ਼ਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 

ਗਦੁੱ ਤ ੇਜਾਣਗ ੇ

➢ ਗਰੀਨਬੈਲਟ ਦੇ ਗਵਕਾਸ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਗਵਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਗਮਲੇਗੀ 
ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਣਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ: 

➢ ਸੈਪਗਟਕ ਟੈਂਕ ਗਵਚ ਘਰੇਲੂ বর্্জয ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਤਆਰ ਹੋਣਾ / ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਗਮੁੱ ਟੀ ਦੇ ਉਪਾਅ: 

➢ ਕੁਸ਼ਲ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
➢ ਢੁਕਵੇਂ ਸਟੈਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖੀ 

6.0 ਲਾਗਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 
ਕੱੁਲ ਪੂਿੰ ਜੀ ਲਾਗਤ 9.0 ਕ ੋੜ  ੁਪਏ ਿੋਿੇਗੀ। ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਪਸਾ  ਿਾਤਾਿ ਣ ਕਲੀਅ ੈਂਸ ਦੇ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਿੰਦ  ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । 
 
7.0 ਇਕਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
 ੈਮਸ ਸ ਦੁ ਗਾ ਸੀ ੇਂਟ ਇਿੰਡਸਟ ੀਜ਼਼,  ੋ ਾਣਾ  ੋਡ, ਮਪਿੰ ਡ- ਬੱਜੋਆਣਾ, ਤਮਿਸੀਲ- ਨਥਾਣਾ, ਮਜ਼ਲਹਾ- ਬਮ ਿੰ ਡਾ, 
ਪਿੰਜਾਬ ਗਵਚ ਲੰਮੇ ਗਚੰਨਹ  30°21'38.69"ਐਨ, 30°21'39.04"ਐਨ, 30°21'42.42"ਐਨ, 
30°21'43.35"ਐਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਗਜਸ਼ਨ 75°05'19.83"ਈ, 75°05'14.00"ਈ, 75°05'19.85"ਈ, 
75°05'14.00"ਈ ਮਿਚ ਸਮਥਤ ਿੈ| ਨਥਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਗਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜ੍ਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਬਮ ਿੰ ਡਾ ਹੈ| ਬਮ ਿੰ ਡਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਹਵਾਈ ਅੁੱਡਾ 34 ਗਕਲੋਮੀਟਰ ਹੈ| ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 5 ਗਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ / ਜੰਗਲੀ ਸੈ਼ਲਟਰਕ / ਬਾਇਓਸਪੇਅਰ ਗਰਜ਼ਰਵ / ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ ਮੌਜੂਦ 
ਨਹੀਂ ਹਨ| ਪਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| 

8.0 ਿੇਸਲਾਈਨ ਵਾਿਾਵਰਨ ਡੇਟਾ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵ 
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਿਾਤਾਿ ਣ ਕਾ ਕ ਮਜਿੇਂ ਮਕ ਅਮਧਐਨ ਖੇਤ  ਮਿਚ  ੌਜੂਦ ਿੈ ਜੋ ਮਕ ਗਤੀਮਿਧੀਆਂ ਦੁਆ ਾ 
ਪਰਭਾਮਿਤ ਿੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਿੰ  ੇਿਾ  ਿਨ, ਦਾ  ੁਲਾਂਕਣ ਅਤ ੇਗੁਣਿੱਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਿੇ ਿਾ ਮਲਆ ਮਗਆ ਿੈ । 
 ਾ ਚ -  ਈ, 2019 ਦੌ ਾਨ ਅਮਧਐਨ ਖੇਤ  ਦਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਿਾਤਾਿ ਣ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਡਾਟਾ ਮਤਆ  
ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ । 
 

8.1 ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗ ਣਵੱਿਾ 
ਪੀ.ਐ .2.5, ਪੀ.ਐ .10, ਸਲਫ  ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤ ੇ ਕਾ ਬਨ 
 ੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪੱਧ  ਦੇ ਮਤਿੰ ਨ  ਿੀਮਨਆਂ ( ਾ ਚ -  ਈ, 2019) ਲਈ ਅੱ  ਥਾਿਾਂ ਦਾ ਅਮਧਐਨ ਕੀਤਾ ਮਗਆ 
। ਪੀ.98 ਪਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ  ਾਪਦਿੰ ਡ ਿੇ  ਮਲਖੇ ਅਨੁਸਾ  ਿਨ: ਪੀ.ਐ .2.5 – 44.6  ਾਈਕਰੋਗਰਾ  ਪਰਤੀ  ੀਟ  ਘਣ, 
ਪੀ.ਐ .10 – 85.4  ਾਈਕਰੋਗਰਾ  ਪਰਤੀ  ੀਟ  ਘਣ, ਸਲਫ  ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ – 12.6  ਾਈਕਰੋਗਰਾ  ਪਰਤੀ 
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 ੀਟ  ਘਣ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ -25.1  ਾਈਕਰੋਗਰਾ  ਪਰਤੀ  ੀਟ  ਘਣ ਅਤ ੇ ਕਾ ਬਨ 
 ੋਨੋਆਕਸਾਈਡ- 0.47 ਮ ਲੀਗਰਾ  /  ੀਟ  ਘਣ ਿੈ । ਬੇਸਲਾਈਨ ਿਿਾ ਗੁਣਿੱਤਾ ਪੱਧ ੀ ਮ ਿਾਇਸ਼ੀ ਅਤ ੇ
ਉਦਯੋਮਗਕ ਖੇਤ  ਲਈ ਮਨ ਧਾ ਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਿੰਬੀਨਟ ਏਅ  ਕੁਆਮਲਟੀ ਸਟੈਂਡ ਡ ਦੇ ਅਿੰਦ  ਿਨ (ਤਮਆਰਾਂ 
ਅਨ ਸਾਰ ਕਰਮਵਾਰ  ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 
ਅਿ ੇਕਾਰਿਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਲਈ 60, 100, 80, 80 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਅਿੇ 4.0 ਤਮਲੀਗਰਾਮ / ਮੀਟਰ3 ਪਰਿੀ 
ਮੀਟਰ ਘਣ) ।  ਮਬਿਤ  ਪਰਦੂਸ਼ਣ  ੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਿੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾ ਨ,  ੌਜੂਦਾ ਿਿਾ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ 'ਤੇ ਪਰਸਤਾਮਿਤ 
ਪਸਾ  ਦਾ  ਾ ੂਲੀ ਪਰਭਾਿ ਪਿੇਗਾ।   

8.2 ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ ਣਵੱਿਾ 
ਭੌਮਤਕ,  ਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀ ੀਆ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਮਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਅਮਧਐਨ ਖੇਤ  ਤੋਂ ਅੱ  ਧ ਤੀ ਿੇ ਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 
ਨ ੂਨੇ ਅਤ ੇਇਕ ਸਤਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨ ੂਨਾ ਜੋ ਮਕ ਪਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤੋਂ 6.0 ਮਕਲੋ ੀਟ  ਦੂ  ਸ ਮਿਿੰਦ ਨਮਿ  ਤੋਂ 
ਇਕੱਤ  ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ । ਅਮਧਐਨ ਖੇਤ  ਦੇ ਭੂ ੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਸਿੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਿੈ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ 
ਮਿੱਚ ਕੋਈ  ਸਾਇਣਕ ਜਾਂ ਜ ਾਸੀ ੀ ਦੂਮਸ਼ਤ ਨਿੀਂ ਪਾਇਆ ਮਗਆ। ਪ  ਸਤਿੀ ਪਾਣੀ ਮਿਚ ਜ ਾਸੀ ੀ ਦੂਮਸ਼ਤ 
ਪਦਾ ਥ ਪਾਇਆ ਮਗਆ ਿੈ । ਮਕਉਂਮਕ ਧ ਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ  ਮਿਿੰਦ-ਖੂਿੰ ਿਦ ਪਾਣੀ ਨਿੀਂ ਮਡਸਚਾ ਜ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, 
ਇਸ ਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਪਰਭਾਮਿਤ ਿੋਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਿਨਾ ਨਿੀਂ ਿੈ| 

8.3 ਸ਼ੋਰ ਵਾਿਾਵਰਣ 
ਅਮਧਐਨ ਖੇਤ  ਮਿੱਚ 8 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਿਾਤਾਿ ਨ ਸੋ਼  ਦੇ ਪੱਧ  ਦੀ ਮਨਗ ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਮਧਐਨ ਖੇਤ  
ਮਿੱਚ ਸੋ਼  ਪੱਧ  40.6ਡੀ.ਬੀ.(ਏ) ਤੋਂ 69.9 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਮਦਨ ਦੇ ਸ ੇਂ ਅਤੇ 35.4 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ 
58.6ਡੀ.ਬੀ. (ਏ)  ਾਤ ਦੇ ਸ ੇਂ ਦੌ ਾਨ ਿੋ  ਪੱਧ  ਪਾਇਆ ਮਗਆ। ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸੋ਼  ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ 
ਪੱਧ ਾਂ ਦਾ ਦਮੇਖਆ ਮਗਆ। ਬੇਸਲਾਈਨ ਸੋ਼  ਦਾ ਪੱਧ   ਾਸ਼ਟ ੀ  ਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦ  ਪਾਇਆ ਮਗਆ । ਮਬਿਤ  
ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਮਨਯਿੰਤ ਣ ਦੀ ਸਿੂਲਤ ਦੇ ਕਾ ਨ ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਪਸਾ  ਤੋਂ  ੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਸ  ਿੋਿੇਗਾ । 
8.4 ਤਮੱਟੀ ਦੀ ਗ ਣਵੱਿਾ 

ਅਮਧਐਨ ਖੇਤ  ਤੋਂ 8 ਮ ੱਟੀ ਦੇ ਨ ੂਨੇ ਇਕੱਤ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤ ੇ ਮਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ । ਮ ੱਟੀ ਦੀ 
ਬਣਤ   ੇਤਲੀ ਲਾਏ  ਿੈ ਮ ੱਟੀ ਦੀ ਜੈਮਿਕ ਪਦਾ ਥ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅ  ਅਤ ੇਫਾਸਫੋ ਸ ਸ ੱਗ ੀ  ੱਧ  ਿੈ 

। ਸਾ ੇ ਮ ੱਟੀ ਦੇ ਨ ੂਮਨਆਂ ਦੇ pH ਸਿੀਕਾ ਯੋਗ ਸੀ ਾ ਦੇ ਅਿੰਦ  ਿਨ । ਪਰਸਤਾਮਿਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਜ਼ ੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ 
ਅਸ  ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗਾ ਮਕਉਂਮਕ ਜ਼ ੀਨ' ਤੇ ਕੋਈ  ਮਿਿੰ ਦਗੀ ਨਿੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

8.5 ਪਤਰਆਵਰਣ ਅਤਧਐਨ 

ਸੈਕਿੰ ਡ ੀ ਸ ੋਤਾਂ ਦੁਆ ਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੌ ੇ ਦੁਆ ਾ ਿਾਤਾਿ ਣ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤ  ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈ ।  ੱੁਖ ਤੌ  'ਤੇ 

ਮਕੱਕ , ਜਾ ਣ, ਮਪੱਪਲ ਅਤੇ ਅਿੰਬ ਆਮਦ ਮਜ਼ਆਦਾ ਤੋ  ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ । ਮਨਊਲਾ, ਸਾ ਿੰਗੀ, ਜਿੰਗਲ ਮਬੱਲੀ, ਕੋਬ ਾ, 

ਕ ੋਤ, ਸੱਪ, ਖ ਗੋਸ਼, ਕਬੂਤ  ਅਤ ੇਿੱਖ ਿੱਖ ਤ ਾਿ ਦੇ ਪਿੰਛੀ ਅਮਧਐਨ ਖੇਤ  ਦੇ ਆ  ਜਾਨਿ  ਿਨ । ਅਮਧਐਨ 
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ਖੇਤ  ਮਿੱਚ ਪੌਮਦਆਂ ਅਤ ੇਜਾਨਿ ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤ ੇ ਿਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਿੀਂ ਮ ਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਿਾਤਾਿ ਣ 

 ਾਿੌਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸ  ਨਿੀਂ ਿੁਿੰ ਦਾ । 

 
8.6 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਾਤਰਸਤਥਿੀਕ ਵਾਿਾਵਰਣ 
ਪਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅਮਧਐਨ ਖੇਤ  ਅਿੰਦ , ਕੋਈ ਿੀ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਜਾਨਿ  ਜੋ ਮਕ ਖ਼ਤ ੇ ਿਾਲੀ ਸੂਚੀ ਮਿਚ ਆਉਂਦਾ 
ਿੋਏ, ਨਿੀਂ ਮ ਮਲਆ । ਬਾਇਓਸ ਫੀਅ  ਮ ਜ਼ ਿ, ਟਾਈਗ  ਮ ਜ਼ ਿ ਅਤ ੇਿੈਟਲੈਂਡ,  ਾਸ਼ਟ ੀ ਪਾ ਕ ਅਤੇ 
ਜਿੰਗਲੀ ਜੀਿਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕੋ ੀਡੋ  ਿ ਗ ੇ ਕੋਈ ਿੀ ਿਾਤਾਿ ਮਣਕ ਸਿੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤ  ਪਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 
ਅਮਧਐਨ ਖੇਤ  ਅਿੰਦ   ੌਜੂਦ ਨਿੀਂ ਿਨ । ਅਮਧਐਨ ਖੇਤ  ਅਿੰਦ  ਕੋਈ ਿੀ ਮ ਜ਼ ਿ ਅਤ ੇਪਰੋਟੈਕਟਡ ਿਣਜ 
ਨਿੀਂ ਿੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਮਗਕ ਕਾਮ ਆਂ ਦਾ ਅਮਧਐਨ ਖੇਤ  ਦੇ ਮਕੱਤੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪ  ਿਾਿੀ ਿੈ  

8.7 ਸਮਾਜਕ-ਆਰਤਥਕ ਹਾਲਿ 

ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਗਤੀਗਵਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤ ੇਸੰਭਾਵੀ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਗਥਕ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁੱਦ ਦੀ 
ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੇੜ੍ੇ ਦੇ ਗਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਗਕਗਰਆਸ਼ੀਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਗਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ 
ਗਗਆ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਤੀਤ ਦੀ ਇੁੱਕ ਲੜ੍ੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਗਤੀਗਵਧੀਆਂ ਗਵੁੱ ਚ ਉਸਾਰੀ 
ਦੇ ਪੜ੍ਾਅ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਗਤਆਰੀ ਅਤ ੇਖੁਦਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁੜ੍-ਵਸੇਬੇ ਜਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸ਼ਾਮਲ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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9.0 ਸੀਤਮੰਟ ਯੂਤਨਟ ਿੋਂ ਸੰਭਾਤਵਿ ਜੋਖਮ 
ਜੋਖ  ਦਾ  ੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ  ੋਸ ਸਮਥਤੀ ਅਤ ੇਇੱਕ  ਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਧ ਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤ ਨਾਕ ਜਾਂ ਗੁਣਾਤ ਕ  ੱੁਲ 

ਦਾ ਪੱਕਾ ਇ ਾਦਾ ਿੈ। ਖਤ ੇ ਅਤ ੇਦੁ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਿੰਭਾਿਤ  ੌਮਕਆਂ ਦੇ ਕਾ ਨ ਜੋਮਖ  ਦੇ  ੁਲਾਂਕਣ ਦੀ 
ਜ਼ ੂ ਤ ਿੈ। 
9.1 ਹਜ਼ਾਰਡ ਇਡੈਂਤਟਤਫਕਸ਼ੇਨ ਐਡਂ ਤਰਸ੍ਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (HIRA) 

ਸੀਮ ਿੰ ਟ ਮਨ  ਾਣ ਉਦਯੋਗ ਮਕ ਤ ਦੀ ਤੀਬ  ਿੈ ਅਤੇ ਿੱਡ ੇ ਪੈ ਾਨੇ ਅਤੇ ਸਿੰਭਾਿੀ ਤੌ  ਤੇ ਖਤ ਨਾਕ ਮਨ  ਾਣ 

ਕਾ ਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਾਲ ਕ ਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਉਦਯੋਗ ਮਕਸੇ ਿੋ  ਮਨ  ਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ  ੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚੇ ਿੋਏ ਿਾਦਸੇ 

ਿਾਲੀਆਂ ਦ ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕ ਦਾ ਿੈ,  ੈਸ. ਦੁ ਗਾ ਸੀ ੈਂਟ ਇਿੰਡਸਟ ੀਜ਼ ਦੇ ਪੀਿਣ ਿਾਲੀ ਇਕਾਈ ਮਿਚ ਿੋ  ਿੀਆਂ 

ਖ਼ਤਮ ਆਂ ਦਾ ਸਾਿ ਣਾ ਕ ਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ: 

➢ ਭੌਮਤਕ ਖਤਮ ਆਂ 

➢  ਲੋਡ / ਅਨਲੋਡ / ਪੈਕੇਮਜਿੰਗ ਓਪ ੇਸ਼ਨ 

➢ ਕੱਚਾ  ਾਲ / ਉਤਪਾਦ ਸਟੋ ੇਜ ਏ ੀਆ 

➢  ਸਫਾਈ ਓਪ ੇਸ਼ਨ 

➢ ਮਬਜਲੀ ਦੀ ਖ ਾਬੀ 
ਇਿ  ੱੁਖ ਤੌ  ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਿੰਦ  ਕਿੰ   ਕ ਨ ਿਾਮਲਆਂ 'ਤੇ ਪਰਭਾਿ ਪਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਿਾਲਾਂਮਕ ਮਸਿਤ ਦੇ ਖਤ ੇ 

ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾ ੇ' ਤੇ ਿੀ ਅਸ  ਪਾ ਸਕਦ ੇਿਨ। 
ਅੱਗ ਦੇ ਸ ੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 

➢ ਤੇਲ ਅਤ ੇਲੁਬ ੀਕੈਂਟ  ੂ  

➢ ਡੀਜ਼ਲ ਪਿੰਪ / ਭਿੰਡਾ ਨ ਖੇਤ . 

➢  ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਨੁਕਸ 

 

10.0 ਸੰਕਟ ਯੋਜਨਾ 
ਪਲਾਂਟ ਗਵੁੱ ਚ ਭੌਗਤਕ ਖਤਗਰਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇਠ ਗਦੁੱ ਤ ੇਪਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ ਪਗਹਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ: 

➢ ਵਰਕ ਪਰਗਮਟ ਗਸਸਟਮ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਗਵਧੀਆਂ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗਜਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂ ਸ ਵਰਕ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਊਰਜਾ ਅਲੁੱ ਗ-ਥਲੁੱ ਗ, ਸੀਮਤ ਸਪੇਸ ਗਵਚ ਕੰਮ, ਗਲਫਗਟੰਗ 

ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲੋਡ, ਵਰਕ ਔਟ ਅਤ ੇਧਰਤੀ ਖੁਦਾਈ 

➢ ਚੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗਹੁੱ ਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਅਕਤੀ ਗਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੰੂ ਗਨਰੰਤਰ, ਅਲੁੱ ਗ ਥਲੁੱ ਗ ਅਤ ੇਬੰਦ / ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਗਆ ਹੈ 

➢ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਗਡਗਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸਗਥਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਅਕਤੀ ਗਡੁੱਗਣ ਦੀ 
ਸੁਰੁੱ ਗਖਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 



ix 

CPTL-EIA, Mohali 

➢ ਗਕਸੇ ਵੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੁੱਗਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਵਚ ਲਾਟ ਵੇਲਗਡੰਗ, ਕਟਾਈ ਜਾਂ ਬਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਕਸੇ 

ਵੀ ਗਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਗਮਆਰੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮੁੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

➢ ਖੁੁੱ ਲਹੇ  ਪਰਗਕਗਰਆ ਜਾਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਗਨਰਧਾਰਤ ਪੀਪੀਈ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ 

➢ ਗਕਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗਵਚ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਅਤ ੇ ਨੇੜ੍ ੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤ ੇਨਰਗਸੰਗ ਹੋਮ ਗਵਖੇ 

ਤੁਰੰਤ ਅਤ ੇਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

➢ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪਰਸਤਾਗਵਤ ਪਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇਕਦਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਲਗਹਰ 

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

11.0 ਵਾਿਾਵਰਣੀ ਜ ੰ ਮੇਵਾਰੀ 
 ਕਿੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾ ਪੋ ੇਟ ਿਾਤਾਿ ਣੀ ਮਜ਼ਿੰ  ੇਿਾ ੀ (ਸੀ ਈ ਆ ) ਦੀਆਂ ਸ ਗ  ੀਆਂ ਲਈ 18.0 ਲੱਖ  ੁਪਏ 
 ਾਖਿਾਂ  ੱਮਖਆ ਿੈ ਜੋ ਮਕ ਭਾ ਤ ਸ ਕਾ  ਦੇ ਿਾਤਾਿ ਣ, ਜਿੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਿਾਧੂ ਪ ਿ ਤਨ  ਿੰਨਤਾ ੇ ਦੇ OM 
ਮ ਤੀ 1  ਈ, 2018 ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ  ਦੇ ਨਜ਼  ਪੂ ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾ ੇ ਫਾਈਨਲ 
ਈ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਮ ਪੋ ਟ ਮਿਚ ਿੇ ਿੇ ਮਦੱਤ ੇਜਾਣਗ|ੇ 

12.0 ਵਾਿਾਵਰਣ ਅਤਧਐਨ ਯੋਜਨਾ 
ਿਾਤਾਿ ਣ ਕਾਨੂਿੰ ਨਾਂ ਅਤ ੇ ਮਨਯ ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਨੂਿੰ  ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਸਾ ੇ  ਿੱਤਿਪੂ ਣ ਿਾਤਾਿ ਣ 

 ਾਪਦਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਯ ਤ ਮਨਗ ਾਨੀ ਜ਼ ੂ ੀ ਿੈ । ਮਨ ੀਖਣ ਕ ਨ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਸਂੀ ਿੇ ਾਂ ਅਨੁਸਾ  ਿੋਿੇਗੀ- 
➢ ਉਸਾ ੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤ ੇਅਪ ੇਸ਼ਨਲ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌ ਾਨ ਪਰਾਇ  ੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਉਪ ਲੀ ਅਤੇ 

ਡਾਊਨਸਟ ੀ  ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਏ ਮਬਏਟਂ ਏਅ  ਕੁਆਮਲਟੀ ਦੀ ਮਨਗ ਾਨੀ ਇੱਕ ਿਾ  ਿ  ਮਤ ਾਿੀ 
ਪੀ. ਐ .2.5, ਪੀ. ਐ . 10, ਸਲਫ  ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤ ੇਕਾ ਬਨ 

 ੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ।  

➢ ਿਾਤਾਿ ਣ ਿੋ  ਦਾ ਪੱਧ  , ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਅਤ ੇਪਰਦੂਸ਼ਤ  ਆਮਦ ਦਾ ਮਨ ੀਖਣ ਿ  ਛੇ  ਿੀਮਨਆਂ ਜਾਂ 
ਈਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ ਤਾਂ ਅਨੁਸਾ  ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

13.0 ਵਾਿਾਵਰਣ ਪਰਿੰਧਨ ਸੈੈੱਲ       
      ਮਨਗ ਾਨੀ ਸੈੈੱਲ ਿੇ  ਮਲਖੇ ਅਨੂਸਾ  ਿੋਿੇਗੀ: 

1.  ਾਲਕ 
2. ਪਰੋਸੱਸ ਇਿੰਚਾ ਜ 
3. ਿਾਤਾਿ ਨ ਸਲਾਿਕਾ  


