
                                ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ੍ ਵਰਣਨ  

ਪੰਜਾਬ ਕੈਮੀਕਲਜ ਅਤੇ ਕਰਾਪ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਲਲਮਟਡ (ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਪੀ ਐਲ) ਮੀਲ ਪੱਥਰ-18, ਲਪੰਡ, ਡਾਕ 

ਭਾਖਰਪੁਰ, ਤਲਿਸੀਲ : ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬੱਸੀ, ਲਜਲਾ : ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਪੰਜਾਬ-140201 ਲਿਖੇ ਿਾਲਕਆ ਿੈ । 
ਪਰਸਤਾਲਿਤ ਿਧਾਇਆ ਪਰਜੈਕਟ 26963.3 ਟੀ ਪੀ ਏ ਤੋਂ 64974.67 ਟੀ ਪੀ ਏ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਿਾਇਆਂ ਅਤੇ 
ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ  
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਨਰਮਾਣ ਲਈ ਿੈ । ਸੰਸੋਧਤ ਈ ਆਈ ਏ ਅਲਧਸੂਚਨਾ-2006 ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਕ, ਪਰਸਤਾਲਿਤ 

ਉਤਪਾਦਨ 

ਸੂਚੀ-5(ਬੀ) ਿਰਗ- ਏ ਿੇਠ ਕਿਰ ਿੰੁਦੇ ਿਨ ( ਪੈਸਟੀਸਾਇਡਜ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਇਡ ਖਾਸ ਲਿਚਾਲੇ ਦੇ 
ਉਤਪਾਦ(ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) । ਪਰਸਤਾਲਿਤ ਯੂਲਨਟ 113300 ਿਰਗ ਮੀਟਰ ਲਿੱਚ ਲਿਕਲਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਲਰਿਾ ਿੈ ਲਜਿੜੀ ਪਲਿਲਾਂ ਿੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮੀਕਲਜ ਦੇ ਕਬਜੇ ਲਿੱਚ ਿੈ । ਪਰਸਤਾਲਿਤ ਿਾਧਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੱੁਲ ਪੂਜੀ 
ਲਾਗਤ 196. 88 ਕਰੋੜ ਿੈ (ਮੌਜੂਦਾ 136.88 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਰਸਤਾਲਿਤ 60. 00 ਕਰੋੜ) । ਿਾਧੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਲ 
ਜਨਸਕਤੀ 700 ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਦੀ ਿੋਿੇਗੀ ਲਜਸ ਲਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 600 ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਸਾਮਲ ਿੈ। ਸੀ ਈ ਆਰ ਦਾ ਬੱਜਟ 

ਤਕਰੀਬਨ ਰੁ-60 ਲੱਖ ਿੈ  

ਯਾਲਨ ਲਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਿਾਧੇ ਲਾਗਤ ਦਾ । % ਸਥਾਲਨਆਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਕਾਸ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ । 27923 ਿਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰੀਨਬੈਲਟ ਪਲਿਲਾਂ ਿੀ ਪਰਾਜੈਕਟ ਸਾਇਟ ਤੋਂ ਲਿਕਲਸਤ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ । ਐਮ ਓ ਈ ਐਫ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱੁਲ ਪਲਾਟ ਰਕਬੇ ਦਾ 33% ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਰਮਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਪਰੋਜੈਕਟ 

ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਿਾਲਾ 9466 ਿਰਗ ਮੀਟਰ ਲਿੱਚ ਿਧੀਕ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ । 90 % ਬਚਾਉ ਦਰ ਦਾ 
ਲਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਪੌਦੇ ਜਗਹਾਿਾਂ ਦੇ ਲਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਲਗਣਤੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਈ ਏ ਸੀ ਿਲੋਂ ਪੱਤਰ 

ਨੰਬਰ ਜੇ—11011/59/2001-1.ਏ. 2(1) ਲਮਤੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਰਾਂਿੀ ਲਨਯਤ ਕੀਤੀਆ ਟੀ ਓ ਆਰ 
ਿਾਲਤਾਂ 
ਤੇ ਆਧਾਲਰਤ, ਈ ਆਈ ਏ ਡਰਾਫਟ ਰੀਪੋਰਟ ਲਤਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਿੈ । ਆਧਾਰ ਲਾਇਨ ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਲਧਐਣ 

ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਾਇਟ ਦੇ 10 ਲਕਲੋਮੀਟਰ ਅਰਧਲਿਆਸ ਲਿੱਚ ਅਰਸਾ  1 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2019 ਤੱਕ ਕੀਤਾ 

ਲਗਆ ਸੀ ।  

 ਉਪਾਯੋਗਤਾਿਾਂ 
ਪਰਸਤਾਲਿਤ ਿਾਧਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ  ਕੱੁਲ ਲਬਜਲੀ ਜਰੂਰਤ 4000 ਲਕਲੋ ਿਾਟ ਦੀ ਿੋਿੇਗੀ ( ਮੌਜੂਦਾ 2500 ਲਕਲੋ 

ਿਾਟ ਅਤ ੇ1500 ਲਕਲੋ ਿਾਟ) ਇਸ ਨੰੂ ਪੰਜਬ ਰਾਜ ਪਾਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਲਲਲਮਟਡ ਤੋਂ ਲਲਆ ਜਾਿੇਗਾ । ਮੌਜੂਦਾ 
ਲਿੱਜ ਕੱੁਲ  



ਲਤੰਨ ਲਗਣਤੀ ਲਿੱਚ ਬਾਯਲਰ 6 ਟੀ ਪੀ ਐਚ ਤੋਂ 7ਟੀ ਪੀ ਐੱਚ ਅਤੇ 15 ਟੀ ਪੀ ਐਚ ਸਮਰਥਾਿਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ 
ਿਨ । ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫੱਕ ਅਤੇ ਇੰਧਣ ਸਾਰੇ ਬਾਯਲਰਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੰੁਦਾ ਿੈ । ਸਾਰੇ ਬਾਯਲਰਾਂ ਦੇ ਬਿੁ ਧੂਲ 

ਸਾਇਕਲੋਨ ਿਨ 

ਲਜਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗੱਲਾ ਰਗੜਾ ਅਤੇ 30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਯੋਗ ਸਟੈਕ ਉਚਾਈ । ਮੌਜੂਦਾ 6 ਟੀ ਪੀ ਐਚ ਬਾਯਲਰ 22 

ਦੀ 
ਪੀ ਐਚ ਦੇ ਨਿੇਂ ਬਾਯਲਰ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਜਾਿੇਗੀ । ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫੱਕ ਇਸ ਬਾਯਲਰ ਲਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੰਧਣ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ । 30 ਮੀਟਰ ਲਚਮਨੀ ਲਜਸ ਦੇ ਲਪਛੋਂ ਬੈਗ ਲਫਲਟਰ ਬਾਯਲਰ ਨੰੂ ਲਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਮੌਜੂਦਾ ਲਿੱਚ 
ਕੰਪਨੀ 
ਪਾਸ ਡੀ ਜੀ ਸੈਟਾਂ ਦੀ ਲਗਣਤੀ 6 ਿੈ ਲਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਰੰਥਾ 500 ਲਕਲੋ ਿਾਟ ਿੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 500 ਲਕਲੋ 

ਿਾਟ (2 ਲਗਣਤੀ) ਅਤੇ 125 ਲਕਲੋਿਾਟ ਲਗਣਤੀ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਸੈਟਾਂ ਦੇ ਲਗਣਤੀ ਲਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਿੀ 

ਪਰਸਤਾਿ ਕੀਤਾ ਿੈ । ਿਾਧੇ ਬਾਅਦ ਕੱੁਲ ਪਾਣੀ ਖਪਤ 400 ਤੋਂ ਐਲ ਡੀ ਿੋਿੇਗੀ ਲਜਿੜੀ ਲਕ ਆਪਣੇ ਲਟਊਬਿੈਲ ਤੋਂ 

ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ । 260 ਕੇ ਐਲ ਡੀ ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਡਬਲਲਓ  ਏ ਤੋਂ ਐਨ ਓ ਸੀ ਮੰਜਰੀ ਪਲਿਲਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿੈ ਅਤੇ 

ਬਾਕੀ ਦੀ 140 ਕੇ ਐਲ ਡੀ ਰੀਸਾਇਕਲ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ।  

 

 

 

 

ਿਿਾ, ਪਾਣੀ, ਲਮੱਟੀ, ਸੋਰ, ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮਾਲਜਕ-ਆਰਲਥਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਰਦੂਸਨ ਲਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ 
ਕਦਮ 

 

ਿਿਾ-  

ਲਸਰਫ  ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਲਈ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਸਟੈਕ ਦੀ ਉਚਾਈ 6.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੀ. 

ਜੀ ਸੈਟ ਨੰੂ ਲਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਲਜਿੜਾ ਲਸਰਫ ਲਬਜਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਿਾਲਤ ਲਿੱਚ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ  । ਇਨਸੀਨੇਟਰ ਤੋਂ 

ਸਲਫਰ ਡਾਇਓਕਸਾਇਡ, ਨਾਇਟਰੋਜਨ ਅਸਕਸਾਇਡ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਐਮ ਪੈਦ' ਿੋਿੇਗੀ ਮੱੁਢਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਰਿਲੇ 
ਦੇ 

ਲਗੱਲੇ ਰਗੜ ਅਤੇ ਲਚਮਨੀ ਦੀ 30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ । ਓਗਜੈਲਲਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਲਨਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ 
ਐਨ ਓ ਐਕਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ ਿੋਿੇਗੀ, ਲਜਿੜੀ ਲਕ ਅਲਕਲੀ ਰਗੜੇ ਲਦੱਤੀ ਲਚਮਨੀ ਦੀ ਉਚਾਈ 5 ਮੀਟਰ ਲਿੱਚ 
ਰੱਗੜੀ ਜਾਂਿੇਗੀ । ਨਾਲ ਿੀ ਰਗੜੇ ਨਿੇਂ ਲਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਯਾਲਨ ਲਕ ਐਨਟਰਕੋਲ, ਜਾਈਨੈਬ, ਮਨੇਬ, 

ਮੈਨਕੋਜੇਬ, ਜੀਰਾਮ, ਦੇਿਰੀਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਸਮੇਤ 5 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਲਚਮਨੀ ਲਈ ਲਦੱਤੇ ਜਾਂਣਗੇ  । 
 

  



ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਯਲਰਾ ਦੇ ਕੱੁਲ ਲਤੰਨ ਲਗਣਤੀ 6ਟੀ ਪੀ.ਐਚ, 7 ਦੀ ਪੀ ਐਚ ਅਤੇ 15 ਟੀ ਪੀ ਐਚ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ 
ਿਨ  ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫੱਕ ਸਾਰੇ ਬਾਯਲਰਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੰੁਦੀ ਿੈ । ਸਾਲਰਆ ਬਾਯਲਰਾ ਦਾ ਬਿਬ ਧੂਲ ਲਈ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ।ਸਾਲਰਆ ਬਾਯਲਰਾਦਾ ਬਿਬ ਧੂਲ ਸਾਇਕਲੋਨ ਿਨ ਲਜਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗੱਲਾ ਰਗੜਾ ਅਤੇ 
30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਯੋਗ ਸਟੈਕ ਉਚਾਂਈ । 
ਮੌਜੂਦਾ 6 ਟੀ ਪੀ ਐਚ ਬਾਯਲਰ ਨੰੂ ਭਾਪ ਬਾਯਲਰ ਦ ੇ 22 ਟੀ ਪੀ ਐਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਿੇਂ ਬਾਯਲਰ ਨਾਲ 

ਬਦਲਲਆ ਜਾਿੇਗਾ । ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫੱਕ ਬਤੌਰ ਇੰਧਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਲਜਸ ਦਾ ਬੈਗ ਲਫਲਟਰ ਤੌਰ 

ਏਅਰ ਪਰਦੂਸਣ ਿੱਸ ਕਰਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ 30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਟੈਕ ਉਚਾਈ ਿੋਿੇਗੀ । 
 

ਮੌਜੂਦਾ ਲਿੱਚ ਡੀ ਜੀ ਸੈਟ ਦੇ, 6ਲਗਣਤੀ ਲਿਚ 500 ਲਕਲੋ ਿਾਟ ਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸ ਿਨ। 
ਕੰਪਨੀ ਕੱੁਲ 3 ਲਗਣਤੀ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਸੈਂਟ 500ਲਕਲੋ ਿਾਟ (2 ਲਗਣਤੀ) ਅਤੇ 125 ਲਕਲੋਿਾਟ (1 ਨੰਬਰ) ਿਰ ਦੀ 
ਥਾ ਲਜਿੇਂ ਸਟੈਡ ਬਾਈ ਲਚਮਨੀ ਦੀ ਉਚਾਈ 6.5 ਮੀਟਰ  ਿਰ ਇੱਕ ਡੀ ਜੀ ਸੈਂਟ ਲਈ ਲਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ ਜਾਣੀ ਿੈ, ਨੰੂ 
ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਿੀ ਪਰਸਤਾਿ ਕਰਦੀ ਿੈ । 
  

ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਆਂ ਿਲੋਂ ਸਾਿ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਸੁਲਰਲਖਆ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ । 
ਿਿਾ ਮਾਡਲਲਗ ਅਲਧਐਣ ਤੋਂ, ਇਿ ਸਾਲਬਤ ਿੋ ਚੁੱ ਲਕਆ ਿੈ, ਲਕ ਪਰਸਤਾਲਿਤ ਿਾਧੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਿਿਾ ਦਾ ਲਨਕਲਣਾ 

ਬਿੁਤ ਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਲਿਚ ਨਿੀ ਿਧੇਗਾ । 
ਕੰਪਨੀ ਪਰਸਤਾਲਿਤ ਸਾਇਟ ਦਾ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਗਾਿਾਂ ਦੇ ਬਾਿਰ ਪਰਾਪਤ ਰਕਬੇ ਲਿਚ 
ਿਰੀਪੱਟੀ ਲਿਕਲਸਤ ਕਰੇਗੀ । ਇਿ ਿੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਿਿਾ ਪਰਦੂਸਨ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਜਗਹਾਿਾਂ ਦੇ ਬਾਿਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਰਗੰਧ 

ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਿਧੀਆ ਰੁਕਾਿਟ ਿਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ । ਿਰੀ ਪੱਟੀਆ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਖੱਲਤਆਂ ਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੀਿ-ਜਲਿਾਯੂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਕ ਨੰੂ ਿਜਮ ਲਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । 
 

ਪਾਣੀ 
ਕੱੁਲ ਉਦਯੋਲਗਕ ਿੇਸਟ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾਇਸ 275.5 ਕੇ ਐਲ ਡੀ ਿੋਿੇਗੀ, ਲਜਸ ਲਿੱਚ 252 ਕੇ ਐਲ ਡੀ ਪਰਲਕਰਆ ਤੋਂ 
ਅਤੇ ਕੇ ਐਲ ਡੀ ਫਰਸ਼ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਿਾਲਸੰਗ ਤੋਂ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਈ ਟੀ ਪੀ/ਐਮ ਈ ਈ (300 ਕੇ ਐਲ ਡੀ ਿਰ 

ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ) ਲਿੱਚ ਟਰੀਟ (ਸੋਧ) ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ  ਲਜਸ ਦੇ ਲਪਛੋ ਏ ਟੀ ਐਫ ਡੀ ਿਲੋਂ ਸੋਧੀ ਜਾਿੇਗੀ । ਿੇਸਟ 
ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੱੁਲ 14.50 ਕੇ ਐਲ ਡੀ ਯਾਲਨ ਲਕ ਬਾਯਲਰ ਤੇ ਕੁਲਲੰਗ ਟਾਿਰ ਤੋਂ ਉੜਾ ਕੇ ਿੇਠ ਭੇਲਜਆ ਪਰਸਤਾਲਿਤ 

ਆਰ ਓ (20 ਕੇ ਐਲ.ਡੀ) ਲਿੱਚ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । ਆਰ ਓ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਲਨਕਲਲਆ (01.50 ਕੇ ਐਲ ਡੀ) 

ਨੰੂ ਐਮ ਈ ਈ ਨੰੂ ਲਲਜਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ  । ਆਰ ਓ ਦੇ 13 ਕੇ ਐਲ ਡੀ ਬਚਦੇ ਨੰੂ ਉਪਯੋਗਤਾਿਾਂ ਲਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ 

ਫੇਲਰਆਜਮ ਜਾਿੇਗਾ । ਕੱੁਲ 353 ਕੇ ਐਲ ਡੀ ਪਾਣੀ (ਯਾਲਨ ਲਕ 13 ਤੇ ਐਲ ਡੀ ਬਾਕੀ, 25 ਕੇ ਐਲ ਡੀ ਐਸ ਟੀ 



ਪੀ ਟਰੇਟ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਅਤੇ 315 ਕੇ ਐਲ ਡੀ ਐਮ ਈ ਈ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ) ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਲਰਆ ਜਾਿੇਗਾ । ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜੀਰੋ 

ਤਰਲ ਲਡਸਚਾਰਜ (ਜੇ ਐਲ ਡੀ) ਿੋਿੇਗਾ । 25 ਕੇ ਐਲ ਡੀ ਦੀ ਸੀਿੇਜ ਲਮਕਦਾਰ ਪੈਦਾ ਿੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 40 
ਕੇ ਐਲ ਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਿੇਂ ਐਸ ਟੀ ਪੀ ਲਿੱਚ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । ਯੁਲਨਟ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਟੈੈੰਕ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਿਾਰ ਨੁਮਾ ਡਰੇਨ ਲਦੱਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਫਾਨ 
ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ ਲਾਇਨ ਿੀ ਲਦੱਤੀ ਿੈ ਲਜਿੜੀ ਲਕ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਖਾਈ ਨੰੂ ਜੁੜੀ ਿੈ ਤਾਂ ਲਕ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਤੁਫਾਨ ਪਾਣੀ 
ਡਰੇਨ ਲਾਇਨ ਿੀ ਲਦੱਤੀ ਿੈ ਲਜਿੜੀ ਲਕ ਕੂਲੈਕਸ਼ਨ ਖਾਈ ਨੰੂ ਜੁੜੀ ਿੈ ਤਾਂ ਲਕ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਤੁਫਾਨ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ 

ਨਾਲ ਲਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱੁਲਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ  

ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਆਨਲਾਇਨ ਮਾਲਨਲਟਲਰੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਪਲਿਲਾਂ ਿੀ ਲਦੱਤੀ ਿੈ । ਪਰਾਈਿੇਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ 
ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ  ਜਕੇਰ ਜਰੂਰਤ ਿੋਿੇਗੀ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੰੂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ । 
ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਿੇਗੀ ।  

ਲਮੱਟੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਟਾਪ ਲਮੱਟੀ ਪਲਾਂਟ ਜਗਹਾਿਾਂ ਲਿੱਚ ਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਿੇਸਿ ਦੁਬਾਰਾ 
ਸਾਇਕਲ ਿੋਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਇਕਲ ਨਾ ਿੋਣਯੋਗ ਲਿੱਚ ਿਰਗੀਕਰਣ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਿੱਖਰੇ ਿੱਖਰੇ 

ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਇਕਲ ਯੋਗ ਉਸਾਰੀ ਿੇਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਇਕਲਲੰਗ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ 

ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਸਾਇਕਲਯੋਗ ਿੇਸਟ ਿੇਚਣ ਲਈ ਬਾ-ਅਖਲਤਆਰੀ ਡੀਲਰ ਆਮ ਭੇਜੀ ਜਾਿੇਗੀ । ਮਲਬਾ ਿੱਖਰੇ ਤੌਰ 

ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਜਗਹਾਿਾ ਲਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ । ਸਬ ਤੋ ਪਰ ਦੀ ਲਮੱਟੀ ਜਗਹਾਿਾ ਲਿੱਚ ਿਰੀ ਪੱਟੀ ਿਾਲੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ 

ਜਾਿੇਗੀ ।  

ਪਰਲਕਆ ਤੋ ਸਾਲਲਡ/ਖਤਰਨਾਕ ਪੈਦਾ ਿੋਈ ਿੇਸਟ, ਨੰੂ ਯੋਗ ਸਾਲਲਡ/ਖਤਰਨਾਕ ਿੇਸਟ ਪਰਬੰਧਨ ਸਿੂਲਤਾਂ ਨਾਲ 

ਯੋਗ ਤੌਰ ਤੇ ਿੱਥੀਂ ਲਲਆ ਜਾਿੇਗਾ । ਯੋਗ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਲਾਇਨਾ ਨਾਲ ਲਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਲਕ ਚੋਣ ਤੋਂ 
ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਬੰਦ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ  ਡੱਬੇ, ਸਟੋਰੇਜਡ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਿੇਸਟਾਂ ਦੀ ਢੋਆ 
ਢੁਆਈ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ । ਇੰਧਣ ਦੇ ਫੁੱ ਲਣ/ਲਚਉਣ ਨੰੂ ਬਚਾਉ ਬਾਰੇ ਲਧਆਨ ਰੱਲਖਆ 

ਜਾਿੇਗਾ ।  ਯੋਗ ਫੁੱ ਲਣ ਨੰੂ ਿੱਸ ਲਿਚ ਕਰਕਨ ਦੇ ਤਰੀਲਕਆ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । ਲਨਯਮਤ ਸੜਕ ਝਾੜੂ 
ਸਫਾਈ ਪਲਾਂਟ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲਿੱਚ ਢੁੱ ਲਣ ਦੇ ਰਕਲਬਆ ਤੋਂ ਧੂਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ । ਖਤਰਨਾਕ 
ਿੇਸਟ ਦਾ ਪਰਬੰਧ/ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਿੈਜਾਰਡਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਿੇਸਟ(ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਟਰਾਸਬਾਉਡਰੀ ਮੂਿਮੈਂਟ) 

ਰੂਲਜ,2016 ਮੁਤਾਲਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । ਐਸ ਟੀ ਪੀ ਸਲੱਜ ਜਗਹਾਿਾਂ ਲਿੱਚ ਬਤੌਰ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ । 
 



ਸ਼ੋਰ 

ਕੰਬਣ ਿਾਲੇ ਪੈਡ ਿੱਡੇ ਉਸਾਰੀ ਉਪਕਰੁਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਉੱਚਾ ਸੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਗੱਤੀ ਲਿਧੀਆਂ ਦਾ 

ਬਚਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਲਕ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤੀਿਰਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਤਾਂ 

ਲਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਰ ਬਾਿਰ ਲਨਕਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਿੋ ਸਕੇ । ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲੂ ਅਤੇ ਕੰਨਾ ਦੇ ਡਾਟ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੰੂ 

ਲਜਿੜੇ ਸਾਇਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਰ ਦੇ ਲਸਕਾਰ ਿੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਿਧਨ  
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਿ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਨਯਮਤਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇਗਾ । ਡੀ ਜੀ ਸੈਟ ਨੰੂ ਅਕਾਉਲਟਕ ਰੱਖਣੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ।  

ਉਪਯੋਗਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲਨਯਮਤ ਰੱਖ ਰਖਾਿ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੇ ਰਿਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਰਿਾ 
ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਲਖਆ ਜਾਿੇਗਾ । ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ ਲਸਫਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਬਦਲਾਿ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ/ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ  ਘੱਟ ਸੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਮਸੀਨਲਰਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲਨਰਮਾਣ ਪਰਲਕਰਆ ਲਈ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ/ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਕੰਨ ਦੇ ਗੁਲੂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟ ਕਾਲਮਆਂ ਨੰੂ ਲਜਿੜੇ ਸਾਇਟ 

ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਰ ਦੇ ਲਸਕਾਰ ਿੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । 
 

ਜਮੀਨ 

ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮੀਕਲਜ ਦੇ ਕਬਜੇ ਿੇਠ ਿੈ ਲਜਿੜੀ ਲਕ ਪਲਿਲਾਂ ਿੀ ਬਤੌਰ ਉਦਯੋਲਗਕ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਲਨਸਾਨ ਦੇਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ । ਿਰੀਪੱਟੀ ਰਕਬਾ ਲਿਕਲਸਤ ਕੀਤਾ ਿੈ/ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਲਜਸ ਦਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਕਬੇ 
ਦੇ ਜਮੀਨ ਕਿਰ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਰਭਾਿ ਲਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਲਮਲੇਗਾ ।  
 

ਸਮਾਲਜਕ-ਆਰਲਥਕ ਿਾਤਾਿਰਣ  

ਆਪਰੇਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲਨਪੁਣਤਾ ਪਰਾਪਤ/ਲਬਨਾਂ ਲਨਪੁਣਤਾ ਜਨਸਕਤੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਲਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਿ ਿੋਇਆ 
ਨਜਦੀਕ 

ਦੇ ਲਪੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ/ਜਾਿੇਗੀ । ਿਧੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱੁਲ ਜਨਸਕਤੀ 700 ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਲਿੱਚ ਿੋਿੇਗੀ 

ਲਜਸ ਲਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 600 ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਸਾਮਲ ਿੈ । 
 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਾਤਾਿਰਣ ਲਜੰਮੇਿਾਰੀ (ਸੀ ਈ ਆਰ)  

ਸੀ ਈ ਆਰ ਲਈ ਬਜੱਟ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਲੱਖ ਰੂ: ਿੈ ਯਾਲਨ ਲਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਿਾਧਰਾ ਲਾਗਤ ਦਾ 1% ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 

ਉਸਾਰੀ/ਨਿੀਂਕਰਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੂਲਤਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕਣਾ, ਸਥਾਲਨਆ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲਪੰਡਾਂ ਲਈ 
ਸੁਰਲਖਅਤ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੂਲਤ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ । ਲਖੱਤੇ ਲਈ ਇਿ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਆਤਮਕ 
ਸਮਾਲਜਕ-ਆਰਲਥਕ ਲਿਕਾਸ ਿੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿ ਲਖੱਤੇ ਲਿੱਚ ਜੀਿਨ ਯਾਪਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ 



।  

 

ਲਸੱਟੇ ਦੀਆਂ ਲਟੱਪਣੀਆਂ :  

ਅੰਦੇਸੇ ਦੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਿੋਂਦ ਦਾ ਲਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਪਰਭਾਿ ਯੋਗ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਿੈ । ਅੱਗੇ, ਿਧਾਉਣ ਿਾਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਈ ਆਰ ਗਤੀਲਿਧੀਆਂ ਦੀ ਿੀ 

ਲਜੰਮੇਿਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਲਜਸ ਦਾ ਸਮਾਲਜਕ-ਆਰਲਥਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਰਭਾਿ ਿੋਿਗੇਾ । ਕਦਮ ਲਜਿੇ ਲਕ 

ਲਬਜਲੀ ਦਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਿਰੀਪੱਟੀ ਲਿਕਾਸ ਿੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਮੱਿਤਿਪੂਰਨ ਿਨ । ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਾਨੇਬਾਨੇ, ਰੁਜਗਾਰ ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਲਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਤੇ, ਇਿ ਨੋਟ ਕੀਤਾ 

ਲਗਆ ਿੈ ਲਕ ਪਰਸਤਾਲਿਤ ਿਾਧਰਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੰਿਤਿਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਿੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰਾਸਟਰ ਦੇ 
ਸੁਧਾਰ ਲਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ । 

 

   


