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CPTL-EIA, Mohali 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ 
 

1.0 ਪੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੈਿਟੰਗ 

ਮੈਜਰਸ ਬਾਲਾਜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਿਪੰਡ ਹੰਬੜ , ਮੂਰਤੀ ਐਗਰੋ ਫਡੂ, ਹੰਬੜ  ਰੋਡ, ਲੁਿਧਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਿਵਖੇ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ 

ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਨਵ ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪਸਤਾਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਆਕਾਰ ਅਤ ੇ

ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਛ ਇਸ ਪਕਾਰ ਹੈ – 

ਪੋਜੈਕਟ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਸੈਿਟੰਗ 

ਲੜੀ ਨੰ.  ਵੇਰਵਾ 
1. ਪੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਿਕਰਤੀ ਅਤੇ 

ਆਕਾਰ 

ਮੈਜਰਸ ਬਾਲਾਜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਿਪੰਡ ਹੰਬੜ , ਮੂਰਤੀ ਐਗਰੋ ਫੂਡ, ਹੰਬੜ  

ਰੋਡ, ਲੁਿਧਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਿਵਖੇ ਕੈਮੀਕਲਜ਼  
ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ (37%) 100TPD, ਮੇਲਾਮੀਨ 
ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਰੇਿਸਨ 42.5TPD, ਿਫਨਲ  
ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਰੇਿਸਨ 15.0TPD, ਯੂਰੀਆ ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ 
ਰੇਿਸਨ 42.5TPD 

2. ਸਥਾਨ ਵੇਰਵਾ 

ਿਪੰਡ / ਿਹਰ / ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਹੰਬੜ  

ਤਿਹਸੀਲ ਲੁਿਧਆਣਾ 
ਿਜ਼ਲਾ ਲੁਿਧਆਣਾ 
ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ 

ਅਕ  ਅਤ ੇਲੰਬਕਾਰ 30°54'50.72"N to 30°54'54.68"N  
75°40'25.60"E to 75°40'28.33"E 

ਟੋਪੋ ੀਟ ਨੰ. H43J9 

3. ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵਾ 

ਕੱੁਲ ਪਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰ  1.82 ਏਕੜ 

4. ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਨਰਧਾਰਨ ਵੇਰਵਾ (ਪੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤ ਲੱਗਭੱਗ ਏਰੀਅਲ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਿਦ ਾ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਮੁੱ ਖ ਸਮਝੌਤਾ  ਹੰਬੜ  ਤਰੀ ਿਦ ਾ ਿਵੱਚ 2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ) ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ 

 ਭੱਟੀਆਂ ਦੱਖਣ ਿਦ ਾ ਿਵੱਚ 1.2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ) ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤ ੇਹੈ 
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ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਹਰ  ਲੁਿਧਆਣਾ ਪੂਰਵੀ ਿਦ ਾ ਿਵੱਚ 17 ਿਕਲੋਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ) ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤ ੇ

ਹੈ 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਾਰਗ  ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਐਸਐਚ -220 2.3 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ  

 ਰਾ ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ NH-1 ਪੂਰਬ ਿਵਚ 19.5 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ 
ਹੈ. 

 ਰਾ ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ NH-71 ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ 19.2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ 
ਹੈ 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇ ਨ  ਲੁਿਧਆਣਾ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇ ਨ 16.5 ਿਕਲੋਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਤ ੇ

ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ  ਅੰਤਰਰਾ ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡ,ੇ ਚੰਡੀਗੜ, ਐਸ.ਈ. ਦੀ ਿਦ ਾ ਿਵੱਚ 110 

ਿਕਲੋਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ) ਤ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ 

ਨ ਨਲ ਪਾਰਕਸ / ਵਾਈਲਡ 

ਲਾਈਫ ਸੈਕਚਾਇਰੀਜ਼ / 

ਬਾਇਓਸਪੇਅਰ ਿਰਜ਼ਰਵ / 

ਆਰਐਫ ਅਤ ੇ ਪੀਐਫ 10 

ਿਕ.ਮੀ. ਦੇ ਅੰਦਰ 

 10 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਾ ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤ ੇਜੀਵ-

ਜੰਤਰਾ ਿਰਜ਼ਰਵ ਨਹ  ਹੈ 

 ਪੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 10 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਰਐਫ / ਪੀ.ਐਫ. 

ਨਹ . 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ  ਦਿਰਆ ਨਿਹਰ  ਸਤਲੁਜ ਦਿਰਆ ਤਰ ਵੱਲ 7 ਿਕਲੋਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ) ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤ ੇਹੈ 

 ਸਰਿਹੰਦ ਨਿਹਰ ਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਿਦ ਾ ਿਵੱਚ 3 ਿਕਲੋਮੀਟਰ 

(ਲਗਭਗ)  ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ 

ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੀਮਾ --- 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇ ਨ ਹੰਬੜ  ਪੁਿਲਸ ਸਟੇ ਨ 2.7 ਿਕਲੋਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ) ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ  

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੋਸਟ ਆਿਫਸ ਹੰਬੜ  ਪੁਿਲਸ ਸਟੇ ਨ 2.3 ਿਕਲੋਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ) ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬ ਿਦ ਾ ਿਵੱਚ 

10 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ.  

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਕੂਲ ਕਦਰੀ ਿਵੱਿਦਆਲਾ, ਬਡਡੋਵਾਲ ਕਟ ਲੁਿਧਆਣਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 8.5 ਿਕ.ਮੀ. 
(ਲਗਭਗ) ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ. 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੁਿਧਆਣਾ, ਗੁਪਤਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ 12.9 ਿਕਲੋਮੀਟਰ 

(ਲਗਭਗ) ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ 
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ਰੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਨ  --- 

ਭੂਚਾਿਲਕ ਜ਼ੋਨ Zone IV Source-as per IS 1893 – 2002 

5. ਲਾਗਤ ਵੇਰਵਾ 

ਪੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ Rs. 4.00 ਕਰੋੜ 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਣਾਲੀ 
ਲਈ ਲਾਗਤ 

Rs.9.00 ਲੱਖ 

ਆਵਰਤੀ ਲਾਗਤ / ਈਐਮਪੀ 
ਦਾ ਸਾਲ 

Rs. 4.8 ਲੱਖ 

ਈਐਸਸੀ ਦੀ ਲਾਗਤ Rs. 8.00 ਲੱਖ 

ਓਐਚਐਸ ਅਤੇ ਐਸ ਦੀ 
ਲਾਗਤ 

Rs. 1.5 ਲੱਖ 

 

 

2.0 ਉਤਪਾਦ ਅਤ ੇਸਮਰੱਥਾ 

ਮੈਜਰਸ ਬਾਲਾਜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਿਪੰਡ ਹੰਬੜ , ਮੂਰਤੀ ਐਗਰੋ ਫਡੂ, ਹੰਬੜ  ਰੋਡ, ਲੁਿਧਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਿਵਖੇ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ 

ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਨਵ ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪਸਤਾਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਪੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 

ਲਗਭਗ 4.00 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਤਪਾਦ  ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਪਸਤਾਿਵਤ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਛ ਇਸ ਪਕਾਰ ਹੈ – 
ਲੜੀ ਨੰ. ਉਤਪਾਦ ਮਾਤਰਾ 

1. ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ (37%) 100 TPD 

2. ਮੇਲਾਮੀਨ ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਰੇਿਸਨ 42.50 TPD 

3. ਿਫਨਲ ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਰੇਿਸਨ 15 TPD 

4. ਯੂਰੀਆ ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਰੇਿਸਨ 42.50 TPD 

3.1 ਲੋੜ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 

ਪਸਤਾਿਵਤ ਉਤਪਾਦ ਦ ੇਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੱਚ ੇਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਛ ਇਸ ਪਕਾਰ ਹੈ – 
ਉਤਪਾਦ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਾਤਰਾ ਸਰੋਤ 

ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ 

(37%) 

ਮੀਥਾਨੌਲ                          (T/D) 45.0 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਪਾਣੀ                                (T/D) 130.0 ਗਰਾ ਡ ਵਾਟਰ 
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ਿਸਲਵਰ ਿਮਲਾਨਰ              (T/D)  ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਮੇਲਾਮੀਨ 
ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਰੇਿਸਨ 

ਮੇਲਾਮੀਨ                          (T/D) 13.00 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ              (T/D) 30.00 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਕਾਸਿਟਕ                          (T/D) 0.22 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਿਫਨਲ  
ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਰੇਿਸਨ 

ਿਫਨਲ                             (T/D) 7.50 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ              (T/D) 8.50 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਕਾਸਿਟਕ                          (T/D) 0.075 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਯੂਰੀਆ 
ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਰੇਿਸਨ 

 ਯੂਰੀਆ                            (T/D) 13.00 ਆਪਣੀ ਯੂਿਨਟ ਤ 

ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ           (T/D) 30.00 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਐਸੀਿਟਕ ਐਿਸਡ             (T/D) 0.11 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਕਾਸਿਟਕ                          (T/D) 0.11 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

3.2 ਲੋੜ ਦਾ ਪਾਣੀ 

ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਗਰਾ ਡ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਿਟਊਬ ਵੁੱ ਲ ਰਾਹ  ਿਮਲੇਗੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ 

ਲਗਭਗ 250 ਮੀ3 ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਦ ੇਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੁਛ ਇਸ ਪਕਾਰ ਹੈ- 
ਲੜੀ ਨੰ. ਵੇਰਵਾ ਖਪਤ (KLD) ਜਨਰੇ ਨ (KLD) ਿਡਸਪਜ਼ੋਲ 

1 ਿਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 83 0 ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਨਹ  ਹੋਇਆ 

2 ਗੀਨਬੈਲਟ 7 0 ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਨਹ  ਹੋਇਆ 

3 ਠੰਡਾ 155 8 ਪੁਨਰ-ਵਰਤ ਲਈ ਵਾ ਪੋਰਟਰ ਅਤ ੇ

ਸੰਘਣੇਸ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ 

4 ਘਰੇਲੂ 2 1.5 ਸੇਪਿਟਕ ਟਕ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਿਜਸ 

ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੁਕੜ ੇਨੰੂ ਖੋਦਣ ਲੱਗੇ 
5 ਵਾਿਸ਼ੰਗ 1 0.9  ਪੁਨਰ-ਵਰਤ ਲਈ ਵਾ ਪੋਰਟਰ ਅਤ ੇ

ਸੰਘਣੇਸ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ 

 

3.3 ਲੋੜ ਦੀ ਿਬੱਜਲੀ 

ਪਲ ਟ ਲਈ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ 200 ਿਕਲੋਵਾਟ ਪਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇਗੀ (ਕੱੁਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਲੋਡ)। ਪਾਵਰ ਪੀ 
ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ ਿਲਿਮਟਡੇ) ਤ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਲਾਈਿਟੰਗ 
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ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਈਿਟੰਗ ਲਈ LED ਲਾਈਟ  ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਵਜ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
3.4 ਲੋੜ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ 

ਯੂਿਨਟ ਿਵਚ ਿਸੱਧੇ ਜ  ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 25 ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣਗ।ੇ ਵਰਕਰ  ਦੀ ਉਿਚੱਤ ਿਸਹਤ ਦੀ 
ਿਵਵਸਥਾ ਵੀ ਓਪਰੇ ਨ ਪੜਾਅ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸਾਰਣੀ ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

ਲੜੀ ਨੰ. ਵੇਰਵਾ ਵਰਕਰ 

1.  ਜਨਰਲ ਮੈਨਜਰ 1 

2.  ਪੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਡ 1 

3.  ਪੋਡਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 3 

4.  ਪਲ ਟ ਓਪਰੇਟਰ 5 

5.  ਈਐਚਐਸ ਅਫਸਰ 1 

6.  ਪਲ ਟ ਹੇਲਪਰਸ 6 

7.  ਉਪਯੋਗਤਾ / ਪਬੰਧਨ 2 

8.  ਇਲੈਕਟੀ ੀਅਨ 2 

9.  ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ 1 

10.  ਐਡਿਮਨ 2 

ਕੱੁਲ 25 

 

4.0 ਪਿਕਿਰਆ ਦਾ ਵਰਨਣ 

4.1 ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ 

Air, Methanol, Water 

 

Silver Catalyst 
   Air (A/M=1.8˜1.95) 

  
 
                         Water 

                                                                    Formaldehyde (37%) 

 

 

Vaporization of Methanol & 
water with Air 

Catalytic reactor 2000C initiated externally and 
maintain exothermically 

Absorption tower three stages 
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Limped Reaction Vessel 

Stirring and Heating up to 
95C for 1 hr 

Cooling at 40C 

Melamine Formaldehyde 
Resin 

Melamine 
Formaldehyde 

 

 

4.2 ਯੂਰੀਆ ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਰੇਿਸਨ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 ਮੇਲਾਮੀਨ ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਰੇਿਸਨ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stirring and Heating up to 
95C for 50 Minutes 

Cooling  

Urea Formaldehyde Resin 

Limped Reaction Vessel 

pH adjusted to 9 

pH adjusted to 9 Caustic  

Urea 
Formaldehyde 
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4.4 ਿਫਨਲ ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਰੇਿਸਨ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਦ ੇਪਭਾਵ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕ ਿਜਵ ਿਕ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਣ 

ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਅਤ ੇਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਨ  ਦਾ ਵਰੇਵਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ । 15 ਅਪੈਲ, 2019 ਤ 15 ਜੂਨ, 

2019 ਦੇ ਅਰਸ ੇਦੌਰਾਨ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
 

ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਾਈਟਸ 

ਵਰਣਨ 

ਵੇਰਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ 

ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 8 PM10    -  72.3g/m3 and 82.2g/m3 
PM2.5    - 33.5 g/m3 to 44.4 g/m3 
SO2         – 7.1 g/m3 to 12.5g/m3 
NO2        –20.2 g/m3 to 30.2g/m 

CO      – 0.42g/m3 to 0.59 g/m3 

100 µg/ m3 
60 µg/ m3 
80 µg/ m3 
80 µg/ m3 

80 mg/ m3 

ਗਰਾ ਡ ਵਾਟਰ 

ਕੁਆਿਲਟੀ 

8 pH                     -   7.48 to 7.66 
Hardness          -   267.3 to 287.1 mg/l 
TDS    -  386.0 to 424.0 mg/l 

6.5-8.5 
200-600 mg/l 
500-2000 mg/l 

ਸਤਹ ਪਾਣੀ ਦੀ 4 pH                     -   7.34 to 7.40 --- 

Phenol 
Formaldehyde 
Caustic Flakes 

Limped Reaction Vessel 

Stirring and heating up to 60 C  

Reflux for 30 Minutes 

Vacuum Distillation 

Cooling 

Dilution 

Phenol Formaldehyde Resin 

Water 
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ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਾਈਟਸ 

ਵਰਣਨ 

ਵੇਰਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ 

ਗੁਣਵੱਤਾ Hardness          -   138.6 to 150.4 mg/l 
TDS    -   210 to 218 mg/l 
BOD                  -   <2 mg/l8.4 mg/l 

ਿਮੱਟੀ ਕੁਆਿਲਟੀ 8 pH                      - 7.68 to 8.01 
Nitrogen             -  2.12 to 6.34 % 
Organic Matter-  0.66 % to 1.01%  

--- 

ੋਰ ਪੱਧਰ 8 Noise Level (Day)     - 44.3 Leq dB(A) 
to 65.5  Leq dB (A) 
Noise Level (Night)  - 34.2 Leq dB(A) 
to 45.4 Leq dB(A) 

75 Leq dB (A) 
 

70 Leq dB (A) 

 

6.0 ਪਿਰਆਵਰਣ ਅਿਧਐਨ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤ  ਦੁਆਰਾ ਅਤ ੇਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਿਕੱਕਰ, ਜਾਮਣ, ਿਪੱਪਲ ਅਤੇ ਅੰਬ ਆਿਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੋਰ ਤ ੇਪਾਏ ਗਏ । ਿਨਊਲਾ, ਸਾਰੰਗੀ, ਜੰਗਲ ਿਬੱਲੀ, ਕੋਬਰਾ, 

ਕਰੋਤ, ਸੱਪ, ਖਰਗੋ , ਕਬੂਤਰ ਅਤ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਹ ਦੇ ਪੰਛੀ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਹਨ । ਅਿਧਐਨ 

ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਪੌਿਦਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ  ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲ  ਨਹ  ਿਮਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ  ਹੰੁਦਾ । 

7.0 ਸੰਵੇਦਨ ੀਲ ਪਾਿਰਸਿਥਤੀਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਪਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਜ  ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਆ ਦਾ 
ਹੋਏ, ਨਹ  ਿਮਿਲਆ । ਬਾਇਓਸਰਫੀਅਰ ਿਰਜ਼ਰਵ, ਟਾਈਗਰ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਤ ੇਵੈਟਲਡ, ਰਾ ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ  ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਰਗ ੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਿਣਕ ਸੰਵੇਦਨ ੀਲ ਖੇਤਰ ਪਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 
ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹ  ਹਨ । ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਤ ੇ ਪੋਟੈਕਟਡ ਵਣਜ 
ਨਹ  ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਉਦਯੋਿਗਕ ਕਾਿਮਆਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਕੱਤ ੇਢ ਚ ੇ ਪਰ ਹਾਵੀ ਹੈ ।  

8.0 ਸਮਾਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਤ 

ਸਮਾਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਰੁਤਬ ਨੰੂ ਸਕੰੈਡਰੀ ਸਰੋਤ  ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 
।ਪਡੂ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਦ ੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤ ੇਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ  ਿਜਵ ਿਕ 
ਿਵ ੇ  ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੀਨੀਅਰ ਿਸਟੀਜਨ  ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਜ  ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ  ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਸਮਾਿਜਕ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਟਰ , ਮਨਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤ  ਆਿਦ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । 
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9.0 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ ਈ ਆਰ)  

ਕੰਪਨੀ ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ ਈ ਆਰ) ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ 8.0 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵ  
ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਧੂ ਪਰਵਰਤਨ ਮੰਨਤਾਰੇ ਦੇ OM ਿਮਤੀ 1 
ਮਈ, 2018 ਅਤ ੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮਦ ੇ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤ ੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨਲ 
ਈ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਵੇਰਵ ੇਿਦੱਤ ੇਜਾਣਗ।ੇ 
10.0 ਗੀਨ ਬੈਲਟ ਿਡਵੈਲਪਮਟ 

 ਕੱੁਲ ਪਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਿਵਚ 33% ਦੀ ਵਰਤ ਹਰੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

 ਸਟਰਲ ਪਦੂ ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦ ੇ ਿਨਯਮ  ਅਤ ੇਡੀਐਫਓ / ਡੀ ਐਮ ਦ ੇਨਾਲ ਸਲਾਹ-

ਮ ਵਰੇ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਪੌਦ ੇਲਗਾਏ ਜਾਣਗ ੇ

 ਪੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਆਸਪਾਸ ਪਲ ਟਾ ਦੇ ਪਦੂ ਣ ਦ ੇਪੱਧਰ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰੇਗਾ 

 ਐਵੇਿਨਊ ਪਲ ਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੂਲ ਪਜਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

 ਇਸ ਪਰੀਫੇਰੀ ਨੰੂ ਹਰੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਪਸਤਾਿਵਤ ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੌਦ ੇਲਗਾਉਣ ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

11.0 ਉਪਬੰਧ ਉਪਾਅ 

11.1 ਹਵਾ ਪਦੂ ਣ ਕੰਟਰੋਲ 

 ਸਾਰੇ ਿਨਕਾਸ ਗੈਸ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਰਾਹ  ਸਾਰੇ ਪਾਸ ੇਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਮੰਤਵ  ਿਜਵ ਿਕ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇਰਸਾਇਣਕ ਵਰਤ 

 ਬਾਕੀ ਬਚ ੇਗੈਸ ਨੰੂ ਿਚਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਥੱਿਕਆ ਜਾਏਗਾ 
 ਬਹੁ ਕਲੌਨ ਧੂੜ ਕੁਲੈਕਟਰ ਬਾਇਲਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਹਵਾ ਦੇ ਪਦੂ ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦ ੇ

ਪਦੂ ਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਫਊਲ ਗੈਸ ਦ ੇ ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਸੀਏਸੀਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਗੈਸੀਐਸ ਿਨਕਾਸੀ 
ਿਨਯਮ  ਦ ੇਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ 

 ਮੁੱ ਖ ਪੋਡਕਟ ਸਟੀਮ ਤ ਬਚ ੇਫ਼ਾਰਮਲਡੇਹਾਈਡ ਨੰੂ ਸਕੱਿਬੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਬਾਰਰ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ 

ਿਕ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਵੀ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ 

 ਡੀ.ਜੀ. ਤ ਹਵਾ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੈਟ, ਸਟੈਕ ਦੀ ਉਚਾਈ 4.0 ਮੀਟਰ (ਏਜੀਐਲ) ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ 
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 ਗੀਨ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਕੱੁਲ ਪਾਜੈਕਟ ਏਰੀਏ ਦੇ 33% ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਪਲ ਟ ਦੁਆਰਾ 
ਪਦੂਿ ਤ ਪਦੂਿ ਤ ਪਣਾਲੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ 

  ਭਗੌੜ ੇਧੂੜ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਦ ੇਿਨਯੰਤਰਣ ਲਈ ਢੁਕਵ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣਗ ੇ

 
11.2 ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਟੀਟਮਟ 

 ਪਾਜੈਕਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਡ ੂਜਲ ਦੁਆਰਾ ਿਟਊਬਵੈਲ ਰਾਹ  ਿਮਲੇਗੀ 
 ਸੇਪਿਟਕ ਟਕ ਰਾਹ  ਘਾਹ ਨੰੂ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ 1.5 ਕੇ.ਲ.ਡੀ. ਦ ੇਘਰੇਲੂ ਗੰਦ ੇਪਾਣੀ ਨੰੂ ਿਡਸਿਟਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ 
 ਮੈਨੂਫੈਕਚਿਰੰਗ ਪਿਕਿਰਆ ਤ ਉਤਪੰਨ ਨਹ  ਹੋਇਆ 

 
11.3 ੋਰ ਪਬੰਧਨ 

 ਗੀਨ ਬੈਲਟ ਿਡਵੈਲਪਮਟ (ਸਰਹੱਦ ਦ ੇਪਾਰ ਘਾਹ ਦ ੇਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ) ਪਲ ਟ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇ ਟ ਸਪੋਰਟੇ ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਪਲ ਟ ਿਵਚ ਰੌਲੇ ਦੀ ਪੱਧਰ 
ਘਟਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ. 

 ਰੌਲੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ  ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਨ ਪਲੱਗਸ ਅਤੇ ਕੰਨ ਮੋਫ 
ਵਰਗ ੇਿਨਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੰਤਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗ ੇ

 ਸਮ ਸਮ ਤੇਿਲੰਗ ਅਤ ੇਸਰਿਵਿਸੰਗ ਅਤ ੇਓ ਅਤ ੇਐਮ ਮ ੀਨਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. 
 ਭਾਰੀ ਮ ੀਨ  / ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ / ਡੀ.ਜੀ. ਲਈ ਐਕੋਸਿਟਕ ਦੀਵਾਰ ਸੈਟ  ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

 
11.4 ਗੰਧ ਪਬੰਧਨ 

 ਮੁੱ ਖ ਉਤਪਾਦ ਸਟਰੀਮ ਤ ਬਾਕੀ ਫ਼ਾਰਮਲਡੇਹਾਈਡ ਨੰੂ ਸਕੱਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਬਾਰਰ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ 

 ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜਰ ਲਈ ਕੈਸਕੇਡ ਪਣਾਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏ 

 ਓਪਰੇ ਨ ਪੜਾਅ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ 
 

11.5 ਠਸ ਅਤ ੇਖਤਰਨਾਕ ਰਿਹਤ ਜਨਰੇ ਨ ਅਤੇ ਿਡਸਪਜ਼ੋਲ 

 ਬੋਇਲਰ ਐ  ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਟੀਐਸਡੀਐਫ ਦੀ ਸਾਈਟ ਿਨੰਬੂਆ, ਡੇਰਾਬਾਸੀ 
ਿਵਖੇ ਿਨਪਟਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ 

 ਵਰਤ ੇਗਏ ਤੇਲ (0.25 ਿਕਲ.ਕੇ. / ਯੁਰ.) ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਨੰੂ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
 ਵੇਸਟ ਲੂਣ ਿਨਮਬੂਆ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦ ੇਨੜ ੇਸਿਥਤ ਟੀਐਸਡੀਐਫ ਸਾਈਟ ਤੇ ਿਨਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 



xi 
CPTL-EIA, Mohali 

CPCB ਅਤ ੇ ਪੰਜਾਬ ਪਦੂ ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੰਡਾਰ  ਨੰੂ 

ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 
12.0 ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਈਐਮਪੀ) 

ਪਸਤਾਿਵਤ ਪਾਜੈਕਟ ਦੀ ਈਐਮਪੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: - 

ਲੜੀ 

ਨੰ. 

ਵੇਰਵਾ ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 

(ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਿਵਚ) 

ਆਵਰਤੀ ਲਾਗਤ 

(ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਿਵਚ) 

1. ਹਵਾ ਪਦੂ ਣ ਕੰਟਰੋਲ 3.00 2.00 

2. ਗੰਦ ੇਪਾਣੀ ਦਾ ਇਲਾਜ 0.50 0.20 

3. ਅੱਗ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਆ 1.50 1.00 

4. ਗੀਨ ਬੈਲਟ ਿਡਵੈਲਪਮਟ 1.50 0.30 

5. ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਫਾਰਵਿਟੰਗ ਪਲੈਨ 1.00 0.30 

6. ਆਕੂਪੇ ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸੇਫਟੀ 1.50 1.00 

 ਕੱੁਲ 9.00 4.80 

 
13.0 ਿਸੱਟਾ 

ਮੇਜਰਸ ਬਾਲਾਜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਸੱਧਾ, ਅਿਸੱਧੇ ਅਤ ੇ ਪੇਿਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗ ੇ । ਕੰਪਨੀ 

ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵ  ਦ ੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੰੂ ਬੜਾਵਾ ਿਮਲੇਗਾ । 

ਪਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗ ੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਿਬਹਤਰ 

ਿਸੱਿਖਆ, ਿਬਹਤਰ ਿਸਹਤ, ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤ ਆਿਦ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡ ੇਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਿਰਆ 

ਿਗਆ ਹੈ । ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਦੀ ਉਪਲਬੱਧੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਨੜਲੇ ਿਪੰਡ  ਦ ੇਅਰਧ ਕੁ ਲ ਅਤ ੇ

ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਮ ੇਭਰਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਪਸਤਾਿਵਤ ਪੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਡੂਆਂ 

ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦਰਜਾ ਵਧਾਏਗੀ । 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤ ੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਪਲੱਬਧ 

ਸੰਸਾਧਨ  ਦੀ ਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਭਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਪੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਾ ਹੈ । 

 

 


	 
	 
	 
	 
	 ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ 33% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
	 ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਡੀਐਫਓ / ਡੀ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ
	 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪਲਾਂਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ
	 ਐਵੇਨਿਊ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੂਲ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
	 ਇਸ ਪਰੀਫੇਰੀ ਨੂੰ ਹਰੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ





