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 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ 
1.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 
ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰਥਾਤ ਮੈਸ. ਾਰੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲੋਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਿਟਡ ਇਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਮੈਟਰਾਿਲਜੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਹੈ| ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਿਪੰਡ - ਗੋਿਬੰਦਗੜ, ਅਦਜੋਈਿਨੰਗ ਫੇਜ਼ –
VII, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ- ਲੁਿਧਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹੈ| 
 
2.0 ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ 
ਮੈਜਰਸ ਾਰੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲੋਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਿਟਡ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਿਗਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 
ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭੱਠੀ ਨੰੂ ਬਦਲ 2 X 20 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ ਸਮਰੱਥਾ 
ਵਾਲੀ ਇੰਡਕ ਨ ਫਰਨੇਸ, ਇੱਕ ਕਨਕਾਸਟ ਮ ੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਿਲੰਗ ਿਮੱਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਿਵਸਥਾਰ 
ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ: 
 

ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦਾ(ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ  
ਸਲਾਨਾ)

ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ  (ਟਨ 
ਪ੍ਰਤੀ  ਸਲਾਨਾ)

ਕੱੁਲ (ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ  
ਸਲਾਨਾ) 

ਸਟੀਲ ਇੰਗਟਸ/ ਿਬਿਲਟਸ  25,200 1,47,600 1,72,800 

ਬਣਤਰ ਸਟੀਲ (ਟੀ ਐਮ ਟੀ ਬਾਰ ਅਤੇ 
ਫਲੈਟ, ਐਮ ਐਸ ਬਾਰ, ਵਾਇਰ ਰਡੋ)

Nil 1,50,000 1,50,000 

ਫੋਰਜ਼ੇਡ ਰੋਲ 3,300 Nil 3,300 

 

3.1 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰ 
ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 4.5 ਏਕੜ ਜਾਂ 18210.9 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹ  ਪਵੇਗੀ। 

3.2 ਲੋੜ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 

ਕੱਚਾ ਮਾਲ 

ਸਮਰੱਥਾ  ਮੌਜੂਦਾ (ਟਨ 
ਪ੍ਰਤੀ  ਸਲਾਨਾ) 

ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ  (ਟਨ 
ਪ੍ਰਤੀ  ਸਲਾਨਾ) 

ਕੱੁਲ (ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ  ਸਲਾਨਾ) 

ਐਮ ਐਸ ਸਕ੍ਰੈਪ  27,900 1,62,000 1,89,900 

ਫਰੋੇ ਐਲੋਏ 297 1,683 1,980 

ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾ ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ  ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਟਰੱਕਾਂ 
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ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

3.3 ਲੋੜ ਦਾ ਪਾਣੀ 
ਇਕਾਈ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਿਵਚ, ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਿਵਚ ਵਰਤ 
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਿਟਊਬ ਵੈਲ ਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਲੋੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 
ਵੇਰਵਾ ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ- 
 

ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦਾ (ਿਕਲੋ 

ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਿਦਨ) 

ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ (ਿਕਲੋ 

ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਿਦਨ) 

ਕੱੁਲ (ਿਕਲੋ ਲੀਟਰ 

ਪ੍ਰਤੀ ਿਦਨ) 

ਘਰੇਲੂ 2.5 20.0 22.5 

ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ (ਮੇਕਅੱਪ ਪਾਣੀ) 2.5 18.0 20.5 

ਕੁੱ ਲ 5.0 38.0 43.0 

 

3.4 ਲੋੜ ਦੀ ਿਬੱਜਲੀ 
ਿਬੱਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਮੂਲ ਤੋਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ ਿਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ । ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਤ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਦੀ ਿਬੱਜਲੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ – 
 

ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਕੁੱ ਲ 

ਲੋੜ ਦੀ ਿਬੱਜਲੀ (KW) 2,495 18,505 21,000 

ਸ੍ਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ ਿਲਿਮਿਟਡ 

 
3.5 ਲੋੜ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ 
ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ, ਵਾਧੂ 50 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ| ਿਵਸਥਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱ ਲ ਮਨੱੁਖੀ ਕਤੀ 450 ਹੋਵੇਗੀ|
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4.0 ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਦਾ ਵਰਨਣ 
 

Raw Material 

 
Induction Furnace 

Concast 
Machine 

Ingots/ 
Billets 

Rolling/ Final 
Product 

Cooling 
 Tower 

Side 
Suction 
Hood 

A  P C D 
(Bag Filter) 

APCD 
 Dust 

Clean Air 

Final 
Disposal 

TSDF Site/ 
Disposal 

Stack 

21,000 KW 
Power 

Make Up 
Water 

Slag 

Metal Recovery 
Plant 

Waste Sent To 
Vendor for 
Disposal  

Fugitive 
Emission 
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ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਤੁਲਨ 
 

Raw Material 

Scrap + Ferro Alloys 

(533 TPD) 

Melting & Refining Process 

(IF) (533 TPD) 

CCM 

(496.0 TPD) 

Final product 

(480TPD) 

Runner/Riser 

(16.0 TPD) 

Slag 

(26.0 TPD) 

APCD Dust 

(1.0 TPD) 

Burning Loss 

(10.0 TPD) 

Given to manufacturer of 
cement, concrete block, paver 

& tiles

Sent To TSDF Site / Madhav 

Alloys for Final Disposal 

Recovery of Iron 
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5.0 ਉਪਚਾਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਵਰਨਣ 

ਉਪਚਾਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇ  ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਫਰਨਸ 
ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਸੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟੈਕ ਿਵਚ ਫਲੂ ਗੈਸ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਈ ਨੇ 
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇਡੰਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਬੈਗ ਿਫਲਟਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ. ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਛੱਤਰੀ ਅਤੇ ਸਟੈਕ ਸਥਾਿਪਤ 
ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱ ਲ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸਲੈਗ 26.0 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤ ਬਾਅਦ ਸੀਿਮੰਟ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲਾਕ, ਪੇਵਰਸ ਅਤੇ ਟਾਇਲਾਂ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ 
ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਏਪੀਸੀਡੀ ਦੇ ਘਣਾਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਟੀ ਐੱਸ ਐੱਡ ਐੱਫ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ਰੂ ੁਦਾ ਮੈਟਲ ਰੀਕਵਰਰ ਨੰੂ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨੰੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਲੁਬਰੀਕਟ ਵਜ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਦੂਿ ਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਸਟੀਪੀ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੰੂ ਪਲਾਸਤੇ ਿਵੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ 
ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਪਰੇਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਏਪੀਸੀਡੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਪ੍ਰਦੂ ਣ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂ ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ 
ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨਕਾਸੀ ਿਮਆਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ| 
 
6.0 ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗਤ 3.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਕੁਲ 23.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦਾ 
ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ| ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ 27.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ 
ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਿਵਸਥਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇਣ ਤ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
7.0 ਇਕਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
ਮੈਸਰਜ਼ ਾਰ ੂਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲੋਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਿਟਡ ਿਪੰਡ - ਗੋਿਬੰਦਗੜ, ਅਦਜੋਈਿਨੰਗ ਫੇਜ਼ –VII, ਫੋਕਲ 
ਪੁਆਇੰਟ, ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ- ਲੁਿਧਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਲੰਮੇ ਿਚੰਨ੍ਹ  30°52'12.50"ਐਨ, 30°52'15.14"ਐਨ, 
30°52'17.85"ਐਨ, 30°52'15.00"ਐਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਿਜ ਨ 75°56'32.33"ਈ, 75°56'33.83"ਈ, 
75°56'27.70"ਈ, 75°56'26.15"ਈ |  ਲੁਿਧਆਣਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਿਹਰ ਹੈ (ਲਗਭਗ 7.0 ਿਕਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ 
ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇ ਨ ਹੈ (ਲਗਭਗ 3.5 ਿਕਮੀ) ਹੈ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤ ਕਰੀਬ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 85 
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਹ|ੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 5 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾ ਟਰੀ ਪਾਰਕ / ਜੰਗਲੀ 
ੈਲਟਰਕ / ਬਾਇਓਸਪੇਅਰ ਿਰਜ਼ਰਵ / ਰਾਖਵ ਜੰਗਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹ  ਹਨ|  
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8.0 ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕ ਿਜਵ ਿਕ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹ ੈ।  
ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ, 2019 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । 

 

8.1 ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਪੀ.ਐਮ.2.5, ਪੀ.ਐਮ.10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 
ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ (ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ, 2019 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ, 2020) ਲਈ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ 
ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ਪੀ.98 ਪ੍ਰਦੂ ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: ਪੀ.ਐਮ.2.5 – 66.5 
ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ, ਪੀ.ਐਮ.10 – 105.8 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 
– 12.2 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ -30.0 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ 
ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ- 0.59 ਿਮਲੀਗ੍ਰਾਮ / ਮੀਟਰ ਘਣ ਹੈ । ਬੇਸਲਾਈਨ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਧਰੀ 
ਿਰਹਾਇ ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨੈ ਨਲ ਅੰਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕੁਆਿਲਟੀ ਸਟਡਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਹਨ (ਿਮਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ  ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 
ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਲਈ 60, 100, 80, 80 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 4.0 ਿਮਲੀਗ੍ਰਾਮ 
/ ਮੀਟਰ3 ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ) ।  ਿਬਹਤਰ ਪ੍ਰਦੂ ਣ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 
'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਪਸਾਰ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।   

8.2 ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਭੌਿਤਕ, ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵ ਲੇ ਣ ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤ ਅੱਠ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 
ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਤਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜੋ ਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤ 11.0 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਰਿਹੰਦ ਨਿਹਰ ਤ 
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਤੋ ਜਨਕ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਧਾਤੂ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੂਿ ਤ ਨਹ  ਪਾਇਆ ਿਗਆ। ਪਰ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਜਰਾਸੀਮੀ ਦੂਿ ਤ 
ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਿਕਉਂਿਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਪਾਣੀ ਨਹ  ਿਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਇਸ ਕਰਕ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ  ਹੈ| 

8.3 ੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 8 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ੋਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 
ੋਰ ਪੱਧਰ 50.2 ਡੀ.ਬੀ.(ਏ) ਤ 72.2 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਿਦਨ ਦੇ ਸਮ ਅਤੇ 46.4 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤ 68.4 ਡੀ.ਬੀ. 
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(ਏ) ਰਾਤ ਦੇ ਸਮ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਿਪਆ ਿਗਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਭ ਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ 
ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ। ਬੇਸਲਾਈਨ ੋਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰਾ ਟਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਿਗਆ । ਿਬਹਤਰ ਪ੍ਰਦੂ ਣ 
ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਪਸਾਰ ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹ  
ਹੋਵੇਗਾ । 

8.4 ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤ 8 ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਵ ਲੇ ਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਿਮੱਟੀ ਦੀ 
ਬਣਤਰ ਰੇਤਲੀ ਲਾਏਮ ਹੈ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਪੋਟਾ ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਮੱਧਮ ਹੈ 

। ਸਾਰੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਦੇ pH ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ । ਪ੍ਰਸਤਾਿਵਤ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ 
ਅਸਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜ਼ਮੀਨ' ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਹੰਦਗੀ ਨਹ  ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

8.5 ਪਿਰਆਵਰਣ ਅਿਧਐਨ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 

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

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

ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਪੌਿਦਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਹ  ਿਮਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ  ਹੰੁਦਾ । 

8.6 ਸੰਵੇਦਨ ੀਲ ਪਾਿਰਸਿਥਤੀਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਆਉਂਦਾ 
ਹੋਏ, ਨਹ  ਿਮਿਲਆ । ਬਾਇਓਸਰਫੀਅਰ ਿਰਜ਼ਰਵ, ਟਾਈਗਰ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਵੈਟਲਡ, ਰਾ ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਿਣਕ ਸੰਵੇਦਨ ੀਲ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 
ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹ  ਹਨ । ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਵਣਜ 
ਨਹ  ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਕਾਿਮਆਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਕੱਤੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੈ । ਅਿਧਐਨ 
ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਭੱਠੀਆਂ, ਰੋਿਲੰਗ ਿਮੱਲਾਂ, ਫੇਰੋ ਅੱਲਾਏ  , ਇੱਟ ਭੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 
ਮੌਜੂਦ ਹਨ । 

8.7 ਸਮਾਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਤ 

ਸਮਾਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਰੁਤਬ ਨੰੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ
।ਪਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿਜਵ ਿਕ 
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ਿਵ ੇ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਿਸਟੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਸਮਾਿਜਕ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਟਰਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਿਦ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । 
 

9.0 ਸੈਕੰਡਰੀ ਧਾਤੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤ ਸੰਭਾਿਵਤ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਅਪ੍ਰੇ ਨਾਂ, ਜੋ ਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸੰਭਾਿਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਖਤਰੇ ਹਨ ।  ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 
ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ  ਹੇਠਾਂ ਿਦਤੇ ਗਏ ਟੇਬਲ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ - 

ਟੇਬਲ: ਸੰਭਵ ਜੋਖਮ 

ਕ੍ਰਮ 

ਸੰਿਖਆ 

ਇਕਾਈ ਖੇਤਰ ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਵਾਈ ਤ 

ਸੰਭਾਿਵਤ ਿਵਭਾਜਨ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਦ ੇਕਾਰਣ ਨਤੀਜ ੇ

1 ਭੱਠੀ ਿਪਘਲੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਸਲੈਗ ਦੇ 
ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ 

ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ 

ਕੰਧਾਂ ਤ ਪਾਣੀ ਦਾ 
ਿਸਮਣਾ ਧਾਤੁ ਦਾ ਉਛਾਲ

ਅਿਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਿਵਚ 

ਧਮਾਕਾ 

ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਅ ੁੱ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 

ਅੱਗ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ 
ਅਤੇ ਲਾਟਾਂ ਦਾ ਿਨਕਲਣਾ

2 ਹਾਈ ਪਾਵਰ 

ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 

ਤੇਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ 

ਿਜਆਦਾ ਹੋਣਾ 
ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 

ਦਾ ਬਦਲਣਾ 
ਅੱਗ ਦੀ ਅਚਾਨਕ 

ਚਮਕਾਸੀ 

3 ਉੱਚ ਤਣਾਅ 

ਿਬਜਲੀ 
ਤਾਰ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਤ ੇ

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੰਿਗਆੜੇ 
ਿਨਕਲਣਾ 

ਿਢਲੇ ਜੋੜ , ਕੇਬਲ 

ਕੱਟ, ਿਫਊਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਾੜ 

ਦੇਣਾ, ਾਰਟ ਸਰਕਟ 

ਅੱਗ ਦੇ ਚੰਿਗਆੜੇ 

ਿਨਕਲਣਾ ਅਤੇ 
ਅਣਿਗਹਲੀ ਕਾਰਣ ਤੇ 
ਿਭਆਨਕ ਅੱਗ ਦਾ 

ਲੱਗਣਾ 

 

10.0 ਸੰਕਟ ਯੋਜਨਾ 
ਐਮਰਜਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੋ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਭੱਠੀਆਂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੱਟ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ।  
ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਜਲਣ ੀਲ ਜਾਂ ਜਲਣ ੀਲ ਿਮ ਰਣ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਉਪਕਰਣ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ 

ਿਭਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਭਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਗਂੀਨੀਰ ਗ ਤੋਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
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11.0 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜੰੁਮੇਵਾਰੀ 
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ ਈ ਆਰ) ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 24.0 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵਾਂ 
ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਧੂ ਪਰਵਰਤਨ ਮੰਨਤਾਰੇ ਦੇ OM ਿਮਤੀ 1 
ਮਈ, 2018 ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨਲ 
ਈ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਵੇਰਵੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ| 

12.0 ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਿਧਐਨ ਯੋਜਨਾ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਸਾਰ ੇਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਸਂੀ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ- 

 ਉਸਾਰੀ  ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਅਪਰੇ ਨਲ ਪੜਾਅ  ਦੇ  ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਈਟ ਤੇ  ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਅਤੇ 
ਡਾਊਨਸਟਰੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ  'ਤੇ ਏਮਿਬਏਟਂ ਏਅਰ ਕਆੁਿਲਟੀ ਦੀ  ਿਨਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ  ਿਤਮਾਹੀ 
ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ.  10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 

ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।  
 ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੱਧਰ , ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂ ਤ  ਆਿਦ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਜਾਂ 

ਈਸੀ ਦੀਆਂ  ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

13.0 ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਨਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ       
ਿਨਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਅਨੂਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ: 

1. ਮਾਲਕ 
2. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਚਾਰਜ 
3. ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ 

 


