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 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ 
1.0 ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਾਮ ਅਿੇ ਸਥਾਨ 
ਪਰਿਤਾਸਿਤ ਪਰੋਜੈਕਿ ਅਰਥਾਤ ਮੈਜਰਿ ਰੇਨੀ ਿਿਸਰਪਿ ਪਰਾਈਿੇਿ ਸਿਸਮਿਡ ਸਿਮਸਿਡ ਇਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਸਿਰੀਿੇ 
ਿੈਕੰਡਰੀ ਮੈਿਰਾਸਿਜੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਿੈ| ਇਿ ਪਿਾਂਿ ਸਪੰਡ- ਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਮਾਛੀਿਾੜ੍ਾ ਰੋਡ, ਕੋਿਾਰਾ 
ਕੋਿ, ਸਜ਼ਿਹਾ ਿੁਸਧਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਚ ਿਸਥਤ ਿੈ| 
 
2.0  ਉਿਪਾਦ ਅਿੇ ਸਮਰੱਥਾ 
ਮੈਜਰਿ ਰੇਨੀ ਿਿਰਾਈਪਿ ਪਰਾਈਿੇਿ ਸਿਮਸਿਡ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਸਗਕ ਪਿਾਂਿ ਿੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਿਮਰੱਥਾ 
ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿੀ ਿੈ- ਤਕਰੀਬਨ 45 ਮੈਗਾਿਾਿ / ਗਰਮੀ (ਮਿਿੀਪਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਿ ਿੰਭਿ 
ਤੌਰ ਤੇ 3X15TPH ਿਰ / ਐੱਿ ਆਰ ਐੱਫ). ਸਿਿਥਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਿੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ 
ਅਨੁਿਾਰ ਿੋਣਗੇ: 
 

ਉਿਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦਾ(ਟਨ ਪਰਿੀ  
ਸਲਾਨਾ) 

ਪਰਸਿਾਤਿਿ  (ਟਨ 
ਪਰਿੀ  ਸਲਾਨਾ) 

ਕ ੱ ਲ (ਟਨ ਪਰਿੀ  
ਸਲਾਨਾ) 

ਿਿੀਿ ਇੰਗਿਿ/ ਸਬੱਲ਼ੈਿਿ  (-) 25,200 (+) 1,89,000 1,89,000 

ਰੌਂਦਿ, ਿੀ.ਐਮ.ਿੀ./ਐਮ.ਐਿ. 
ਬਾਰ, ਐਗਂਿ, ਚੈਨਿ, ਫਿੈਿਿ  

40,800 1,34,200 1,75,000 

 

3.1  ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਿਰ 
ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 3.7 ਏਕੜ ਼ਿਮੀਨ ਹੈ. ਨਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਿਾਿੂ ਼ਿਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿੇਗੀ। 

3.2 ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 

ਕੱਚਾ ਮਾਲ 

ਸਮਰੱਥਾ  ਮੌਜੂਦਾ(ਟਨ 
ਪਰਿੀ  ਤਦਨ) 

ਪਰਸਿਾਤਿਿ  (ਟਨ 

ਪਰਿੀ  ਤਦਨ) 

ਕ ੱ ਲ (ਟਨ ਪਰਿੀ 

ਤਦਨ) ਸਲਾਨਾ) 

ਐਮ ਐਿ ਿਕਰੈਪ, 27,413 1,78,591 2,06,004 

 ਫਰੋ ਅਿੋਇਿ 559 2,727 3,286 

ਸਰੋਰ ਅਰ ੇਆਿਾਜਾਈ 

 

ਿਥਾਨਕ ਅਤ ੇਅੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤ ੇਆਿਾਜਾਈ  ਕਿਰ ਕੀਤੇ 
ਿਰੱਕਾਂ ਨਾਿ ਿੋਿੇਗੀ। 
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3.3 ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ 
ਇਕਾਈ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਸਿਚ, ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਿਈ ਿਰਸਤਆ ਜਾਣ ਿਾਿਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰੇਿੂ ਕੰਮਾਂ ਸਿਚ ਿਰਤੋਂ 
ਿੋਣ ਿਾਿਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿ ਿਨ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਿੋੜ੍ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਊਬ ਿੈਿ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ । ਿੋੜ੍ੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 
ਿੇਰਿਾ ਕੁਛ ਇਿ ਪਰਕਾਰ ਿੈ- 
 

ਿੇਰਿਾ ਮੌਜੂਦਾ (ਤਕਲੋ ਲੀਟਰ ਪਰਿੀ 
ਤਦਨ) 

ਪਰਸਿਾਤਿਿ (ਤਕਲੋ 

ਲੀਟਰ ਪਰਿੀ ਤਦਨ) 

ਕ ੱ ਲ (ਤਕਲੋ ਲੀਟਰ 

ਪਰਿੀ ਤਦਨ) 

ਘਰੇਿੂ 6.0 5.0 11.0 

ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਿਈ (ਮੇਕਅੱਪ ਪਾਣੀ) 15.0 45.0 60.0 

ਕੁੱ ਿ 21.0 50.0 71.0 

 

3.4 ਲੋੜੀਂਦੀ ਤ ੱਜਲੀ 
ਸਬੱਜਿੀ ਦੀ ਿੋੜ੍ ਨੰੂ ਮੂਿ ਤੋਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਿਿੇਿ ਪਾਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਮਸਿਡ ਦੇ ਨੇੜ੍ਿੇ ਿਿੇਸ਼ਨ  ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ । ਮੌਜੂਦਾ ਅਤ ੇਸਿਿਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋੜ੍ੀਂਦੀ ਸਬੱਜਿੀ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਕੁਛ ਇਿ ਪਰਕਾਰ ਿੈ – 
 

ਿੇਰਿਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਸਿਾਤਿਿ ਕ ੱ ਲ 

ਿੋੜ੍ੀਂਦੀ ਸਬੱਜਿੀ (KVA) 3900 8000 11900 

ਿਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਿਿੇਿ ਪਾਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਮਸਿਡ 

 
3.5 ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ 
 

ਸਿਿਥਾਰ ਿਈ, ਿਾਧੂ 100 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੋੜ੍ ਿੋਿੇਗੀ|  ਸਿਿਥਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱ ਿ ਮਨੱੁਖੀ ਸ਼ਕਤੀ 350 

ਿੋਿੇਗੀ|
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4.0 ਪਰਤਕਤਰਆ ਦਾ ਿਰਨਣ 

         ਪਸਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਫਿੋਚਾਰਿ 

 

 

 

ਐਮ ਐਿ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਮੱਗਰੀ 

ਿਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਭੱਠੀ ਸਿੱਚ ਪੌਣਾ 

ਸਪਗਿੌਣਾ 

ਐਿ ਆਰ ਏਫ 

ਿੀ ਡੀ/ ਿੀ ਓ ਡੀ 

ਿੀ ਿੀ ਐਮ 

ਸਬੱਲ਼ੈਿਿ 

ਰੋਸਿੰਗ ਸਮੱਿ 

ਅਖ਼ੀਰਿਾ ਉਤਪਾਦ 
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5.0 ਉਪਚਾਰ ਉਪਾਅ  ਦਾ ਿਰਨਣ 
ਉਪਚਾਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਤਾਿਰਨ 'ਤੇ ਅਣਚਾਿੇ ਪਰਭਾਿ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ, ਘਿਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘੱਿ ਕਰਨਾ ਿੈ ।  ਫਰਨੇਂ ਿ 
ਅਤ ੇਡੀ ਜੀ ਿੈਿ, ਮੈਸਰ਼ਿ ਰੇਨੀ ਸਟਿੀਪ਼ਿ ਪਿਾਈਿੇਟ ਨਲਮਨਟਡ ਨਾਿ ਜੁੜ੍ੇ ਿਿੈਕ ਸਿਚੋਂ ਫਿੂ ਗੈਿ ਦੇ ਸਨਕਾਿ ਨੰੂ 

ਘਿਾਉਣ ਅਤ ੇਕੰਿਰੋਿ ਕਰਨ ਿਈ  ਇਕਾਈ ਨੇ ਪਸਿਿਾਂ ਿੀ ਇਡੰਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਿ ਨਾਿ ਿੱਖਰੇ ਬੈਗ ਸਫਿਿਰ ਅਤ ੇ
ਡੀ.ਜੀ. ਿੈੱਿ ਨਾਿ ਛੱਤਰੀ ਿਥਾਸਪਤ ਕਰ ਸਦੱਤੀ ਿੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਰਾ ਨਿਚ ਸਲੈਗ 4TPD ਹੈ ਅਰੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਰਰਾਂ 
ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਿਰਨਰਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ| ਨਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱੁਲ ਨਗਣਰੀ ਨਿੱਚ ਸਲਾਗ 32 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. 

ਹੋਿੇਗਾ ਅਰੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਰੋਂ ਮੈਟਲ ਦੀ ਨਰਕਿਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਝੂਠ ਿਾਲੇ ਖੇਰਰ ਨੰੂ ਭਰਨ ਅਰੇ ਸੜਕ 

ਬਣਾਉਣ ਨਿੱਚ ਕੀਰੀ ਜਾਿੇਗੀ| ਿਰਰੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਡੀਜੀ ਦੇ ਰ਼ਿੁਰਬੇ ਿਾਲੇ ਖਰਰਨਾਕ ਕੂੜੇ ਨੰੂ 
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਬਰੀਕੇਂਟ ਿਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਰਨਰਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ ਅਰੇ ਬੈਗ ਨਫਲਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਰੇ 
ਨਿਸਥਾਰ (21 ਟਨ / ਸਾਲ) ਰੋਂ ਬਾਅਦ ਿੂੜ ਿੀ ਖਰਰਨਾਕ ਕੂੜੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰੇ ਫਾਈਨਲ ਨਨਪਟਾਰੇ ਲਈ 

TSDF ਸਾਈਟ ਨੰੂ ਭੇਨਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|  
 
6.0 ਲਾਗਿ ਦੇ ਿੇਰਿੇ 

ਪਰੋਜੈਕਿ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰੂਜੀ ਿਾਗਤ 29.5 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪਏ ਿੈ । ਈਐਮਪੀ ਲਈ ਕੱੁਲ ਲਾਗਰ 150 ਿੱਖ  ਰੁਪਏ ਹੈ।  
 
7.0 ਇਕਾਈ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 

ਮੈਸਰ਼ਿ ਰੇਨੀ ਸਟਿਾਈਪਸ ਪਿਾਈਿੇਟ ਨਲਨਮਨਟਡ ਨਪੰਡ- ਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਮਾਛੀਿਾੜਾ ਰੋਡ, ਨੇੜੇ ਕੋਹਾੜਾ, ਨ਼ਿਲਹਾ-
ਲੁਨਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਚ ਲੰਮੇ ਨਚੰਨਹ  30 ° 52'20.71 "ਐਨ ਐਡਂ ਟਿਾਂਨਜਸ਼ਨ 76 ° 01'03.41" ਈ |  ਕੋਹਾੜਾ 
ਸਭ ਰੋਂ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਸ਼ਨਹਰ ਹੈ ਅਰੇ ਸਭ ਰੋਂ ਨੇੜਲੇ ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੁਨਿਆਣਾ ਹੈ| ਚੰਡੀਗੜਹ ਰੋਂ ਕਰੀਬ ਹਿਾਈ 

ਅੱਡਾ 76 ਨਕਲੋਮੀਟਰ ਹੈ| ਪਿੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 10 ਨਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਿੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ / 
ਜੰਗਲੀ ਸੈ਼ਲਟਰਕ / ਬਾਇਓਸਪੇਅਰ ਨਰ਼ਿਰਿ / ਰਾਖਿੇਂ ਜੰਗਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਸਭ ਰੋਂ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਜਲ 
ਸਰੋਰ ਨਸਰਨਹੰਦ ਨਨਹਰ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 6 ਨਕਲੋਮੀਟਰ ਹੈ| 
 

8.0  ੇਸਲਾਈਨ ਿਾਿਾਿਰਨ ਡੇਟਾ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿ 
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਿਾਤਾਿਰਣ ਕਾਰਕ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਸਿਚ ਮੌਜੂਦ ਿੈ ਜੋ ਸਕ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਪਰਭਾਸਿਤ ਿੋਣ ਿਈ ਸਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਿਨ, ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਅਤ ੇਗੁਣਿੱਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਸਿਆ ਸਗਆ ਿੈ । 
ਅਪਿੈਲ, ਮਈ ਅਰ ੇ ਜੂਨ 2018 ਦੌਰਾਨ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੇਿਿਾਈਨ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿੰਬੰਧੀ ਡਾਿਾ 
ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ । 
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8.1 ਿਾਯੂਮੰਡਲ ਹਿਾ ਦੀ ਗ ਣਿੱਿਾ 

ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਿਿਫਰ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ, ਨਾਈਿਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 
ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਤੰਨ ਮਿੀਸਨਆਂ (ਅਪਿੈਲ - ਜੂਨ, 2018) ਿਈ ਅੱਠ ਥਾਿਾਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 
। ਪੀ. 98  ਪਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਿੇਠ ਸਿਖੇ ਅਨੁਿਾਰ ਿਨ: ਪੀ. ਐਮ.2.5 – 51.04 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪਰਤੀ ਮੀਿਰ 
ਘਣ, ਪੀ. ਐਮ. 10 – 90.9 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪਰਤੀ ਮੀਿਰ ਘਣ, ਿਿਫਰ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ – 12.5 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ 

ਪਰਤੀ ਮੀਿਰ ਘਣ, ਨਾਈਿਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ -30.5 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪਰਤੀ ਮੀਿਰ ਘਣ ਅਤ ੇ ਕਾਰਬਨ 
ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ- 0.59 ਸਮਿੀਗਰਾਮ / ਮੀਿਰ ਘਣ ਿੈ  । ਬੇਿਿਾਈਨ ਿਿਾ ਗੁਣਿੱਤਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਿਾਇਸ਼ੀ ਅਤ ੇ
ਉਦਯੋਸਗਕ ਖੇਤਰ ਿਈ ਸਨਰਧਾਰਤ ਨੈਸ਼ਨਿ ਅੰਬੀਨਿ ਏਅਰ ਕੁਆਸਿਿੀ ਿਿੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਨ (ਤਮਆਰਾਂ 

ਅਨ ਸਾਰ ਕਰਮਿਾਰ  ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 
ਲਈ 60, 100, 80 ਅਿੇ 80 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪਰਿੀ ਮੀਟਰ ਘਣ) ।  ਪਰਿਤਾਸਿਤ ਪਿਾਰ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈ  ਤੋਂ 
ਘੱਿ ਅਿਰ ਿੋਿੇਗਾ ।   
 

8.2 ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ ਣਿੱਿਾ 
ਰਿਾਇਣਕ ਅਤ ੇਜੈਸਿਕ ਸਿਸ਼ਿੇਸ਼ਣ ਿਈ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਧਰਤੀ ਿੇਠਿੇ ਪਾਣੀ  ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤ ੇਇਕ ਿਤਿ 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ । ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਿੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਿੈ । ਪਾਣੀ 

ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਸਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਤ ਜਾਂ ਜਰਾਿੀਮੀ ਦੂਸਸ਼ਤ ਨਿੀਂ ਪਾਇਆ ਸਗਆ । ਪਰ ਿਤਿੀ ਪਾਣੀ ਸਿਚ ਜਰਾਿੀਮੀ 

ਦੂਸਸ਼ਤ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਸਗਆ ਿੈ । 
 

8.3 ਸੋਰ ਿਾਿਾਿਰਣ 

ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਸਿੱਚ 8 ਿਥਾਨਾਂ ਤੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਸੋ਼ਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ      ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ 
ਸਿੱਚ ਸੋ਼ਰ ਪੱਧਰ 44.3 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ 70.2 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਸਦਨ ਦੇ ਿਮੇਂ ਅਤੇ 34.8 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ 65.1 
ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਰਾਤ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਿੱਖ ਿੱਖ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਮਾਸਪਆ ਸਗਆ। ਪਰੋਜੈਕਿ ਿਾਈਿ ਤੇ ਿਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ 
ਦੇਸਖਆ ਸਗਆ. ਬੇਿਿਾਈਨ ਸੋ਼ਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ । ਸਬਿਤਰ 

ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਸਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਿਿੂਿਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਤਾਸਿਤ ਪਿਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈ ਨਾਿੋਂ ਘੱਿ ਅਿਰ ਿੋਿੇਗਾ । 
 

8.4 ਤਮੱਟੀ ਦੀ ਗ ਣਿੱਿਾ 

ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 8 ਸਮੱਿੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ਿੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ ।  ਸਮੱਿੀ ਦੀ 
ਬਣਤਰ ਰੇਤਿੀ ਿਾਏਮ ਿੈ ਸਮੱਿੀ ਦੀ ਜੈਸਿਕ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਈਿਰੋਜਨ, ਪੋਿਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤ ੇਫਾਿਫੋਰਿ ਿਮੱਗਰੀ ਮੱਧਮ ਿੈ 
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। ਿਾਰੇ ਸਮੱਿੀ ਦੇ ਨਮੂਸਨਆਂ ਦੇ pH ਿਿੀਕਾਰਯੋਗ ਿੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਨ ।  ਪਰਿਤਾਸਿਤ ਪਿਾਿ ਦਾ ਸਮੱਿੀ 'ਤੇ ਕੋਈ 

ਅਿਰ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗਾ। 
 

8.5 ਪਤਰਆਿਰਣ ਅਤਿਐਨ 

ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਿਾਈਿ ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਿਾਤਾਿਰਣ ਡੇਿਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ । ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਸਕੱਕਰ , ਜਾਮਣ, ਸਪੱਪਿ ਅਤੇ ਅੰਬ ਆਸਦ ਸਜ਼ਆਦਾ ਤੋਰ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ । ਸਨਊਿਾ, ਿਾਰੰਗੀ, ਜੰਗਿ ਸਬੱਿੀ, ਕੋਬਰਾ, 

ਕਰੋਤ, ਿੱਪ, ਖਰਗੋਸ਼, ਕਬੂਤਰ ਅਤ ੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਤਰਾਿ ਦੇ ਪੰਛੀ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਜਾਨਿਰ ਿਨ ।  ਅਸਧਐਨ 

ਖੇਤਰ ਸਿੱਚ ਪੌਸਦਆਂ ਅਤ ੇਜਾਨਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰੇ ਿਾਿੀਆਂ ਨਿਿਾਂ ਨਿੀਂ ਸਮਿਦੀਆਂ, ਇਿ ਿਈ ਿਾਤਾਿਰਣ 

ਮਾਿੌਿ ਤੇ ਕੋਈ ਅਿਰ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ । 

 
8.6 ਸੰਿੇਦਨਸੀਲ ਪਾਤਰਸਤਥਿੀਕ ਿਾਿਾਿਰਣ 
ਪਰਾਜੈਕਿ ਿਾਈਿ ਤੋਂ 10 ਸਕਿੋਮੀਿਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਿੀ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਜਾਨਿਰ ਜੋ ਸਕ ਖ਼ਤਰੇ ਿਾਿੀ ਿੂਚੀ 

ਸਿਚ ਆਉਂਦਾ ਿੋਏ, ਨਿੀਂ ਸਮਸਿਆ । ਬਾਇਓਿਰਫੀਅਰ ਸਰਜ਼ਰਿ, ਿਾਈਗਰ ਸਰਜ਼ਰਿ ਅਤੇ ਿਾਥੀ ਰਾਖਿੇਂ, ਜੰਗਿੀ 
ਿਾਥੀ, ਿੈਿਿੈਂਡ, ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤ ੇ ਜੰਗਿੀ ਜੀਿਾਂ ਦੀ ਅਿਥਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਿਰਗੇ ਕੋਈ ਿੀ ਿਾਤਾਿਰਸਣਕ 
ਿੰਿੇਦਨਸ਼ੀਿ ਖੇਤਰ ਪਰਾਜੈਕਿ ਿਾਈਿ ਤੋਂ 10 ਸਕਿੋਮੀਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਿੀਂ ਿਨ । 10 ਸਕਿੋਮੀਿਰ ਦੀ 
ਪਰੋਜੈਕਿ ਿਾਈਿ ਦੇ ਆਿੇ ਦੁਆਿੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਿੀ ਸਰਜ਼ਰਿ ਅਤ ੇਪਰੋਿੈਕਿਡ ਿਣਜ ਨਿੀਂ ਿੈ । ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਤ ੇ

ਉਦਯੋਸਗਕ ਕਾਸਮਆਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੱਤੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਿਾਿੀ ਿੈ । ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਸਿਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗ 
ਭੱਠੀਆ,ਂ ਰੋਸਿੰਗ ਸਮੱਿਾਂ, ਫੇਰੋ ਅੱਿਾਏ  , ਇੱਿ ਭੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਛੋਿੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਿਨ । 

8.7 ਸਮਾਜਕ-ਆਰਤਥਕ ਹਾਲਿ 

ਿਮਾਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਰੁਤਬ ਨੰੂ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਿਾਈਿ ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ 
।ਪੇਂਡੂ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪੀਣ ਿਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿੋੜ੍, ਸਿਸਦਅਕ ਿੰਿਥਾਿਾਂ ਦੇ ਸਿਕਾਿ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਿ ਿਿੂਿਤਾਂ ਸਜਿੇਂ ਸਕ 
ਸਿਸੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੀਨੀਅਰ ਸਿਿੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਚਆਂ ਜਾਂ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ।ਿਮਾਸਜਕ 

ਸਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਿੇ ਿਜੋਂ ਕਸਮਊਸਨਿੀ ਿੈਂਿਰਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਿੂਿਤਾਂ ਆਸਦ ਿੀ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । 
 

9.0 ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਾਿੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਿੋਂ ਸੰਭਾਤਿਿ ਖ਼ਿਰੇ ਅਿੇ ਜੋਖਮ 
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪਿਨਕਨਰਆ ਅਪਿੇਸ਼ਨਾਂ, ਜੋ ਨਕ ਮਨੱੁਖੀ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸੰਭਾਨਿਰ ਰੌਰ 'ਰੇ ਉੱਚ ਖਰਰੇ ਹਨ ।  ਉੱਚੇ ਪੱਿਰ ਦੇ 

ਨਿਆਨ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਖੇਰਰ  ਿੇਠਾਂ ਸਦਤੇ ਗਏ ਟੇਬਲ ਨਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਿਨ - 
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ਟੇ ਲ : ਸੰਭਿ ਜੋਖਮ 

ਕਰਮ 

ਸੰਤਖਆ 

ਇਕਾਈ ਖੇਿਰ ਸਿਾਰਣ ਕਾਰਿਾਈ ਿੋਂ ਸੰਭਾਤਿਿ 

ਤਿਭਾਜਨ 

ਸੰਭਾਿਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਿੀਜੇ 

1 ਭੱਠੀ ਸਪਘਿੇ ਿੋਏ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਿਿੈਗ ਦ ੇਿੰਪਰਕ 

ਸਿਚ ਆ ਰਿੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਮੁੜ੍ ਪਰਿਾਰ ਅਤੇ 
ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ 

ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਣਾ 
ਧਾਤੁ ਦਾ ਉਛਾਿ 

 

ਅਸਤ ਦ ੇਕੇਿਾਂ ਸਿਚ ਧਮਾਕਾ 

ਕੱਚਾ ਤੇਿ ਅਤੇ ਗਰੀਿ ਅਤੇ ਿੋਰ 
ਅਸੱੁ਼ਧੀਆਂ ਦੀ ਿਾਜ਼ਰੀ 

ਅੱਗ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਿੱਗਣਾ ਅਤੇ 
ਿਾਿਾਂ ਦਾ ਸਨਕਿਣਾ 

2 ਿਾਈ ਪਾਿਰ 

ਿਰਾਂਿਫਾਰਮਰ 

ਤੇਿ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਿੁਤ ਸਜਆਦਾ ਿੋਣਾ ਕਮਰੇ ਦ ੇਤਾਪਮਾਨ ਦਾ 
ਬਦਿਣਾ 

ਅੱਗ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚਮਕਾਿੀ 

3 ਉੱਚ ਤਣਾਅ 

ਸਬਜਿੀ 
ਤਾਰ ਦ ੇਸਿਰੇ ਤ ੇਜੋੜ੍ਾਂ ਤ ੇਬਿੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ 

ਚੰਸਗਆੜ੍ੇ ਸਨਕਿਣਾ 
ਸਢਿੇ ਜੋੜ੍ , ਕੇਬਿ ਕੱਿ, 

ਸਫਊਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਾੜ੍ ਦੇਣਾ, 
ਸ਼ਾਰਿ ਿਰਕਿ 

ਅੱਗ ਦ ੇਚੰਸਗਆੜ੍ੇ ਸਨਕਿਣਾ 
ਅਤੇ ਅਣਸਗਿਿੀ ਕਾਰਣ ਤੇ 
ਸਭਆਨਕ ਅੱਗ ਦਾ ਿੱਗਣਾ 
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10.0 ਸੰਕਟ ਯੋਜਨਾ 
ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪਿਾਂਿ ਦੇ ਅਮਿੇ ਅਤ ੇ ਨੇੜ੍ ੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਅਤ ੇਿਾਤਾਿਰਨ ਦੀ ਿੁਰੱਸਖਆ ਿਈ 

ਬੁਸਨਆਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ ਅਤ ੇਿਾਤਾਿਰਣ ਜੋ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਘਿਨਾਿਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਸਿਤ ਿੋ ਿਕਦਾ ਿੈ । 

ਭੱਠੀਆ ਂਅੱਗ ਅਤ ੇਸਬਜਿੀ ਨਾਿ ਿੰਬੰਸਧਤ ਖ਼ਤਸਰਆਂ ਨਾਿ ਜੁੜ੍ੀਆਂ ਿਨ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ 

ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਿਾਨ, ਿੱਿ ਅਤ ੇਮੌਤ ਿੋ ਿਕਦੇ ਿਨ । ਤਾਪਮਾਨ ਅਤ ੇਦਬਾਅ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਿ ਜੁੜ੍ੇ ਿੋਏ ਿਨ ।  
ਇਿ ਿਈ ਜਦੋਂ ਜਿਣਸ਼ੀਿ ਜਾਂ ਜਿਣਸ਼ੀਿ ਸਮਸ਼ਰਣ ਪਰਸਕਸਰਆ ਉਪਕਰਣ ਸਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਿੋਏ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ 

ਸਭਆਨਕ ਿੋ ਿਕਦਾ ਿੈ । ਸਭਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਈ ਏਗਂੀਨੀਰੀਂਗ ਤੋਰ ਤੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । 

 
11.0 ਸਮਾਤਜਕ ਜ ੰ ਮੇਿਾਰੀ 
ਪਰਿਤਾਸਿਤ ਪਰੋਜੈਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਕਾਿ ਸਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤ ੇਅਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਸਕਆਂ ਦੇ ਨਾਿ ਆਧੁਸਨਕ ਸਿਕਾਿ 

ਅਤ ੇਿਿਾਇਤਾ ਿਾਿੇ ਬੁਸਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ੇਿਮੇਤ ਆਿੇ ਦੁਆਿੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਕਾਿ ਿਈ ਿੋਿੇਗਾ ।ਿਥਾਨਕ ਿੋਕਾਂ 

ਦੀਆਂ ਸਿੱਤੀ ਅਤ ੇਿਮਾਜਕ ਿਿੂਿਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿਸੇ਼ਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । ਿਮਾਸਜਕ ਿਿੂਿਤਾਂ ਦਾ ਸਿਕਾਿ ਮੈਡੀਕਿ 

ਿਿੂਿਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਿਚ ਿੋਿੇਗਾ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਿਈ ਸਿੱਸਖਆ ਅਤੇ ਿਿੈ ਿਿਾਇਤਾ ਿਮੂਿਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਿੋਿੇਗੀ । ਕੰਪਨੀ 

ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਿ ਿਮਾਸਜਕ ਸਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ (ਿੀ ਐਿ ਆਰ) ਦੀਆਂ ਿਰਗਰਮੀਆਂ ਿਈ 25  ਿੱਖ ਰੁਪਏ  ਰਾਖਿਾਂ ਰੱਸਖਆ ਿੈ 

। 

12.0 ਿਾਿਾਿਰਣ ਅਤਿਐਨ ਯੋਜਨਾ 
ਿਾਤਾਿਰਣ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤ ੇ ਸਨਯਮਾਂ ਦੇ  ਅਨੁਕੂਿਤਾ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਨੰੂ ਜਾਂਚਣ ਿਈ ਿਾਰੇ ਮਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿਾਤਾਿਰਣ 

ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਨਯਮਤ ਸਨਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ । ਸਨਰੀਖਣ ਕਰਨ  ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਿਂੀ ਿੇਠਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਿੋਿੇਗੀ- 

 ਉਿਾਰੀ ਦੇ ਪੜ੍ਾਅ ਅਤ ੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਿ ਪੜ੍ਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਇਮਰੀ ਿਾਈਿ ਤੇ ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਉਪਰਿੀ ਅਤੇ 
ਡਾਊਨਿਿਰੀਮ ਿਾਿੀਆਂ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਏਮਸਬਏਿਂ ਏਅਰ ਕੁਆਸਿਿੀ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ  ਇੱਕ ਿਾਰ ਿਰ ਸਤਮਾਿੀ 

ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਿਿਫਰ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ, ਨਾਈਿਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ ਅਤ ੇ ਕਾਰਬਨ 

ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਿਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ।  

 ਿਾਤਾਿਰਣ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੱਧਰ , ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਅਤ ੇਪਰਦੂਸ਼ਤ  ਆਸਦ ਦਾ ਸਨਰੀਖਣ ਿਰ ਛੇ ਮਿੀਸਨਆਂ ਜਾਂ 

ਈਿੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 


