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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ 

1. ਪ�ੋਜੈਕਟ ਵੇਰਵਾ 

ਵੀਐਸਐਸਐਲ ਿਵ�ੇ� ਅਤੇ ਐਲੋਏਲ ਸਟੀਲ ਿਬੱਲੇਟ� / ਿਖੜ, ਰੋਲਡ ਬਾਰ� ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਾਰ� ਦੇ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਉਤਪਾਦਕ� ਿਵੱਚ  ਇੱਕ 

ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਠੰਡੇ ਡਰਾਇੰਗ, ਿਛਲਕ ਅਤੇ ਕ)ਦਰ ਰਿਹਤ ਪੀਹਣ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ.ੈ ਵੀਐਸਐਸਐਲ ਸਕੰੈਡਰੀ ਸਟੀਲ 

ਉਤਪਾਦਕ ਹ ੈਅਰਥਾਤ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇਲਕੈਿਟ�ਕ ਚਾਪ ਭੱਠੀ ਦੀ ਵਰਤ  ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਸਕ�ਪੈ, ਸੂਰ ਲੋਹੇ ਅਤੇ 

ਿਸੱਧੇ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਨੰੂ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥ� ਵਜ  ਵਰਤਦਾ ਹ.ੈ ਵੀਐਸਐਸਐਲ ਨੰੂ 1 ਮਾਰਚ ਤ  30 ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ ਇਲਕੈਿਟ�ਕ ਚਾਪ 

ਭੱਠੀ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਿਪਘਲਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਲ�ਟ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜੇ-11011/742013-IA II (I). 

ਵੀਐਸਐਸਐਲ ਅਧੀਨ ਸਮੁੱ ਚੇ ਪ�ੋਜਕੈਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 11.23 ਹਕੈਟੇਅਰ ਹ.ੈ ਵੀਐਸਐਸਐਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲ�ਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 7.99 

ਹਕੈਟੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹ ੈਅਤੇ ਕੁਝ ਅਣਉਿਚਤ ਉਦਯੋਿਗਕ ਇਮਾਰਤ� ਅਤੇ �@ੈਡ� ਦੇ ਨਾਲ 3.24 ਹਕੈਟੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 

ਪਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਿਜਨB � ਦੀ ਵੱਧ ਤ  ਵੱਧ ਵਰਤ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ.ੈ ਵੀਐਸਐਸਐਲ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਲਡ ਸਟੀਲ ਦੀ 

2,00,000 ਟੀਪੀਏ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹ ੈਅਤੇ 2,80,000 ਟੀਪੀਏ ਰੋਲਡ ਸਟੀਲ ਪਦੈਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ� ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ 

ਯੋਜਨਾ ਹ.ੈ 

ਿਮਤੀ 14 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਨੰੂ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਨE ਟੀਿਫਕੇ�ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਰੀਖ ਨੰੂ ਸੰ�ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਪ�ਾਜਕੈਟ �ਿਡ 3ਲ ਦੀ 

ਕਾਰਜ�ੀਲਤਾ 3 (ਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆHਦਾ ਹ ੈ(ਧਾਤੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਫੇਰਸ) ਅਤੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ ਏ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

��ੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਵੀਐਸਐਸਐਲ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ.ੈ ਟੀਆਈਏ (ਹਵਾਲਾ ਦੀਆਂ �ਰਤ�) ਈਆਈਏ ਅਿਧਐਨ 

ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਲਣੈ ਲਈ 3 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੰੂ ਐਮਓਈਐਫ ਅਤੇ ਸੀਸੀ ਤ . 

ਹਾਲ�ਿਕ, ਕ)ਦਰੀ ਪ�ਦੂ�ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਿਵਆਪਕ ਪ�ਦੂ�ਣ ਪ�ਦੂ�ਣ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਈਪੀਆਈ) ਦਾ ਅੰਕੜਾ 73.48 ਹੋਣ 

ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ 19-08-2019 ਦੇ ਐਨਜੀਟੀ ਸੋਧ ਦੇ ਆਦੇ� ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ�ਾਜਕੈਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ�ਦੂਿ�ਤ ਖੇਤਰ (ਸੀਪੀਏ) ਿਵੱਚ 

ਆHਦਾ ਹ.ੈ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਵਸਥਾਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹ ੈਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੌਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ 

2. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਸਟੀਲ ਪਲ�ਟ ਪ�ਾਜਕੈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 10 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਅਸਤੁ ਖੇਤਰ ਮੰਿਨਆ 

ਜ�ਦਾ ਹ.ੈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ' ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤ  31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੰੂ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. 

ਭੂਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ: ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਜ਼ਲBਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਦੈਾਨੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹ।ੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਦੈਾਨ ਸਤਲੁਜ, ਿਬਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ 

ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਮB� ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੀ ਚਪਕ ਅਤੇ ਿਵ�ੇ�ਤਾ ਲਈ ਿਚੰਿਨB ਤ ਹ.ੈ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਿਦ�ਾ 

ਿਵਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਨN  ਇਨB � ਰੇਤੇ ਦਾ ਿਟੱਬਾ ਦੀ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹ ੈਜੋ 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ Oਤਰ-ਪੂਰਬ ਿਦ�ਾ ਿਵਚ ਚਲਦੇ ਹਨ. ਲੁਿਧਆਣਾ ਦੇ ਮਦੈਾਨ ਿਵਚ, Oਚਾਈ ਪੂਰਬ ਿਵਚ ਲਗਭਗ 268 

ਮੀਟਰ ਤ  ਲ ੈਕੇ ਪੱਛਮ ਿਵਚ ਤਕਰੀਬਨ 216 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹ.ੈ ਇਸ ਤਰB� ਇਕ ਮੀਲ ਿਵਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢਲਾਨ ਲਗਭਗ 2 ਫੁੱ ਟ ਦੀ 
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ਕੋਮਲ ਢਾਲ ਤੇ ਪੂਰਬ ਤ  ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹ.ੈ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਬੁਧ ਨਾਲਾ ਿਜ਼ਲBੇ  ਦੀਆਂ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਹਾਈਡ�ੋਗ�ਾਿਫਕ 

ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਹਨ. 

 

ਪ�ੋਜਕੈਟ ਸਾਈਟ ਸੀਸਿਮਕ ਜ਼ੋਨ ਚਾਰ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਆHਦੀ ਹ,ੈ ਭਾਵ Oਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਜ਼ੋਨ. ਸਤਲੁਜ ਿਜ਼ਲBੇ  ਦੇ Oਤਰ ਿਵਚ ਇਸ 

ਦੇ 96 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਿਵ�ਾਲ ਹੜB ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ ਹ.ੈ ਿਜ਼ਲBੇ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ. Oਤਰ-ਪੂਰਬ 

ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਿਦ�ਾ ਤ  ਹਵਾਵ� ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਿਦਨ� 

ਤੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੁਪਿਹਰ ਵੇਲੇ, Oਤਰ ਪੱਛਮ ਜ� Oਤਰ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵ� ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ. 

ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ: ਇੱਥੇ ਪ�ਾਜਕੈਟ ਵਾਲੀ ਥ� ਤ  ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਿਨਕਾਸੀ ਧਾਰਾਵ� ਨਹR ਹਨ. ਬੱੁ .◌ਾ ਨਾਲਾ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜਗBਾ 

ਦੀ ਐਨ ਐਨ ਈ ਿਦ�ਾ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 3.2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਵਗਦਾ ਹ.ੈ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਡਰੇਨN ਜ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਿਰਆ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨN  4 ਸਥਾਨ� ਤ  ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ 

ਿਮ�ਰਤ ਆਕਸੀਜਨ ਮੱਧਮ ਵਜ  ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ (ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ 
ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤ  ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਲਈ) ਅਤੇ (ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨ) ��ੇਣੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਆHਦੀ ਹ.ੈ 

ਸੀਜੀਡਬਲਯੂਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡੰੂਘਾਈ 9-26 ਮੀ. Oਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ "ਮਾਛੀਵਾੜਾ" ਬਲਾਕ 

ਖੇਤਰ ਲੁਿਧਆਣਾ �ਿਹਰ ਅਤੇ ਭਾਨੀ ਰਾਇਨ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲBੇ  ਦੇ Oਤਰੀ ਕ)ਦਰੀ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ 5-10 ਮੀਟਰ ਬੇਲ ਤ  10-20 ਮੀਟਰ ਦੇ 

ਿਵਚਕਾਰ ਹ.ੈ ਬਾਕੀ ਿਜ਼ਲBੇ  ਿਵਚ ਇਹ 20-30 ਮੀਟਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹ.ੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡੰੂਘਾਈ ਮਾਨਸੂਨ ਤ  ਪਿਹਲ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ 4.32 ਤ  31.22 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਤ  ਬਾਅਦ 2.89-27.30 ਮੀਟਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹ.ੈ 7 ਸਥਾਨ� ਤ  ਇਕੱਠN  ਕੀਤੇ 

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨN  ਥੋੜBੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ. ਟੀਡੀਐਸ ਦਾ ਮੁੱ ਲ 575-760 ਿਮਲੀਗ�ਾਮ / ਐਲ ਤ  
ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹ ੈਜੋ ਿਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 10500 ਹ.ੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੌਿਤਕ-ਰਸਾਇਣਕ 

ਿਵ�ਲੇ�ਣ ਤ , ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹ ੈਿਕ ਈ.ਸੀ., ਟੀ.ਐਚ., ਸੀ.ਏ., ਐਮ.ਜੀ., ਨਾ, ਐਚ.ਸੀ.ਓ 3 ਅਤੇ ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 

ਨਮੂਨN  ਲਣੈ ਵਾਲੇ ਸਟੇ�ਨ� ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀਮਾ ਤ  ਵੱਧ ਨਹR ਹਨ. 

ਹਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ: ਅਕਤੂਬਰ ਤ  ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਤਨ ਵੱਧ ਤ  ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 

ਤਾਪਮਾਨ ਕ�ਮਵਾਰ 25.80 ਸUਟੀਗਰੇਡ ਅਤੇ 10.20 ਸੀ. ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਸਮ) ਦੌਰਾਨ ਬਾਰੇ ਸਤਨ ਨਮੀ (ਵੱਧ ਤ  ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ) 

76% ਤ  49.6% ਤੱਕ ਵੇਖੀ ਗਈ. ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਵਾ ਸਤਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ 0.58 ਮੀਟਰ ਪ�ਤੀ ਸਿੈਕੰਡ ਸੀ. ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 

ਹਵਾ ਦੀ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਿਦ�ਾ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ NE ਤ  SW ਤੱਕ ਸੀ. 

ਪ�ੋਜਕੈਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ 9 ਥਾਵ� 'ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.   

ਖਾਸ ਪਦਾਰਥ (ਪੀ ਐਮ10 ਅਤੇ ਪੀ ਐਮ2.5): ਪੀ ਐਮ 10 ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਿਧਕਤਮ 98 ਪ�ਤੀ�ਤ ਮੁੱ ਲ 99.5 3 

µg/m3/ ਐਮ 3 ਏਏਿਕਯੂ 9 (ਧਾਰੂਰ) ਤ  179.3 / ਜੀ / ਐਮ 3 ਏਏਿਕਯੂ 1 (ਪ�ਾਜਕੈਟ ਸਾਈਟ) ਅਤੇ ਪੀਐਮ 6.5v ਦਾ 98 ਵ� 
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ਪ�ਤੀ�ਤ ਮਾਨ ਹ ੈ446.0 µg / m3at ਏਏਿਕਯੂ 9 (ਧਰਮੌਰ) . ਏਏਿਕQ 3 (ਧਨਾਰੀ ਕਲ�) ਿਵੱਚ Μg / m3. ). ਏਏਿਕਯੂ 1 

(ਪ�ਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ), ਏਏਿਕਯੂ 3 (ਡੰਡਾਰੀ ਕਲ�) ਅਤੇ ਏਏਿਕਯੂ 6 (ਡੋਲੇਵਾਲ) ਿਵੱਚ ਪੀਐਮ 10 ਦੀ Oਚ ਸੰਕਰਮਤਾ ਉਦਯੋਿਗਕ 

ਖੇਤਰ� ਅਤੇ ਐਨਐਚ -1 ਅਤੇ ਐਨਐਚ -95 ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਹਵਾ ਦੀ ਿਦ�ਾ ਦੇ ਨN ੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ 

ਵਾਹਨ� ਲਈ ਬਾਲਣ ਬਲਣ, ਭੜਕਾਉਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ� ਲਈ ਬਾਲਣ ਬਲਣ ਸਮੇਤ ਐਥਂ�ੋਪੋਜਿਨਕ ਸਰੋਤ. 

ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਏਏਿਕਯੂ 3 (ਡੰਡਾਰੀ ਕਲ�) ਅਤੇ ਏਏਿਕਯੂ 1 (ਪ�ਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ) ਦੇ ਨN ੜੇ ਪੀਐਮ 2.5 ਦੀ 

Oਚ ਸੰਿਖਆ ਵੇਖੀ ਗਈ. 

ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਐਸ ਓ 2 ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਈਧਂਣ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਜ� ਕੋਲੇ ਿਵਚ ਗੰਧਕ ਦੀ 

ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਲਾ ਬਲਣ ਤ  ਿਨਕਲਣਾ ਹੈ. ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚਲੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ� ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ 

ਸਲਫੇਟ ਐਰੋਸੋਲ (ਯੂਐਸਈਪੀਏ, 1982) ਬਣਦਾ ਹੈ. ਿਕHਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਲਫੇਟ ਐਰੋਸੋਲ ਪੀ.ਐ@ਮ .2.5 ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ, ਉਹ 

ਵਧੀਆ ਕਣ� (WHO, 1979) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਸਹਤ ਪ�ਭਾਵ� ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਸ ਕੇਸ 

ਿਵੱਚ ਸੁ ਐਲਫੁਰ ਪ�ਦੂ�ਕ� ਦਾ ਮੱੁਲ NAAQ ਸਟUਡਰਡ ਤ  ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਿਗਆ. ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਐਸਓ 2 ਦਾ 98 ਵ� ਪ�ਤੀ�ਤ 

ਮੁੱ ਲ, ਏਏਿਕਯੂ 9 (ਧੰਡੂਰ) ਿਵੱਚ 13.1 μg / m3 ਤ  ਏਏਿਕਯੂ 3 (ਡੰਡਾਰੀ ਕਲ�) ਿਵੱਚ 25.2 μg / m3 ਤੱਕ ਹੈ. 

ਨਾਈਟ�ੋਜਨ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ (ਐਨ ਓ 2 ): ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ, ਏਏਿਕਯੂ 9 (ਧਾਰੌਰ) ਿਵਖੇ ਏਏਿਕਯੂ 7 (ਗੋਿਬੰਦਗੜ) 

ਿਵਖੇ 16.2 µg / m3 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਐਨ ਓ 2 ਦੀ 98 ਵR ਪ�ਤੀ�ਤਤਾ. ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀਆਂ 

ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� NAAQ ਦੇ ਿਮਆਰ ਦੇ ਹੇਠ� ਪਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ. ਐਨ ਓ 2 ਦੇ ਮੁ ਸਰੋਤ ਲੇ ਸਰੋਤ ਮੋਟਰ 

ਵਾਹਨ, ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਅਤੇ ਿਰਹਾਇ�ੀ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਬਾਲਣ� ਨੰੂ ਸਾੜਦੇ ਹਨ. ਐਨ ਓ 2 ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 

ਦੇ ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਗਠਨ ਿਵਚ �ਾਮਲ ਇਕ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਸਮੱਗਰੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਸਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ. ਇਹ ਨਾਈਟ�ੇਟ ਕਣ�, ਐਿਸਡ ਐਰੋਸੋਲਸ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨ ਓ 2  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 

ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ (NAPAP 1991) 

ਕਾਰਬਨ ਮੋਨ. ਆਕਸਾਈਡ (ਸੀਓ): ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸੀਓ ਦਾ 98 ਵ� ਪ�ਤੀ�ਤ ਮੱੁਲ ਏਏਿਕ5 5 (ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਕਲ�) ਿਵੱਚ 0.54 

ਿਮਲੀਗ�ਾਮ / ਐਮ 3 ਤ  ਏਏ 883 (ਡੰਡਾਰੀ ਕਲ�) ਿਵੱਚ 0.88 ਿਮਲੀਗ�ਾਮ / ਐਮ 3 ਤ  ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁੱ ਲ NAAQ ਦੇ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਆਰ ਨਾਲ  ਘੱਟ ਸਨ 

0ੋਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੱਧਰ: ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਰਹਾਇ�ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਜ਼ੋਨ� ਿਵੱਚ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪੱਧਰ 

ਿਦਨ ਦੇ ਸਮ) N4 (ਮੁੰ ਡੀਆ ਕਲ�) ਿਵਖੇ 47.6 ਡੀਬੀ ਤ  N3 (ਡੰਡਾਰੀ ਕਲ�) ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮ), �ੋਰ ਪ�ੈ�ਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 

40.0 ਡੀਬੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਐਨ 9 (ਧਾਰੌਰ) ਤ  ਐਨ 1 (ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ) ਤੇ 54.1 ਡੀ ਬੀ. 

ਕੁੱ ਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਥਾਵ� 'ਤੇ �ੋਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੱਧਰ ਿਰਹਾਇ�ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ� ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਆਿਗਆ 

ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਿਗਆ.. 

ਟ�ੈਿਫਕ ਅਿਧਐਨ: 
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ਪੌਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰB� ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤ  ਬਾਅਦ ਟ�ੈਿਫਕ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ. 2021-22 ਿਵੱਚ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਿਤੰਨ ਸੜਕ� (ਟੀ 1, ਟੀ 2 ਅਤੇ ਟੀ 3) ਐਲ ਏ ਐ@ਸ ਤ  ਲੈਵਲ ਸੀ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਜੋ ਿਕ ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਗਰਾਵਟ 

ਨੰੂ ਦਰਸਾHਦੀਆ ਂਹਨ. 

ਵਾਤਾਵਰਣ: ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤ  ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸੰਘਣੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨਹR ਹੈ. ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ  ਕੋਈ ਵੀ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵੇਦਨ�ੀਲ ਫੁੱ ਲ� ਦੀਆ ਂਿਕਸਮ� ਨਹR ਿਮਲੀਆ ਂਹਨ. ਿਪੰਡ� ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪਾਈਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਆਮ ਿਕਸਮ� 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪੌਦੇ ਹਨ ਿਜਵ) ਿਕ ਮੰਗੀਫਰਾ ਇੰਡੀਕਾ, ਅਜ਼ਾਦੀਰਾਛਟਾ ਇੰਡੀਕਾ, ਅਨਾਸੀਆ ਨਾਈਲੋਿਟਕਾ ਆਿਦ। ਅਿਧਐਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ  ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹR ਿਮਲੇ ਹਨ। ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥਣਧਾਰੀ ਜ� ਪੰਛੀ ਦਾ ਕੋਈ 

ਸਥਾਪਤ ਿਨਵਾਸ ਨਹR ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਜੋ ਏਵੀਅਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਕਰ�ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਿਧਐਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕਾਲੀ ਪਾਰਟਿਰਜ, ਿਕੰਗਿਫ�ਰ, ਆਮ ਬਟੇਰੇ ਕੁਝ ਆਮ ਪੰਛੀ ਹਨ. 

ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕਤਾ: ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ 91 ਿਪੰਡ �ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨB � ਦੀ ਕੱੁਲ ਅਬਾਦੀ 18,71,453 ਹੈ, ਿਜਨB � ਿਵਚ  

10,09,298 ਪੁਰ� ਅਤੇ 8,62,155 ਮਿਹਲਾ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮ�ੁਮਾਰੀ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪ�ਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦਾ 

ਿਲੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 2001 ਤ  821 ਤ  864 ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ. 2011 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 6.0% ਿਵਲੀਨE  ਦੇ ਐਸਸੀ 

ਵਰਗ ਿਵਚ ਹੈ. 2001 ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ�ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਟੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 2001 

ਿਵਚ 69% ਤ  ਵਧ ਕੇ 74.64% ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 2011. ਮਿਹਲਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 2001 ਿਵੱਚ 62.18% ਤ  2011 

ਿਵੱਚ 69.18% ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਿਜੱਥ  ਤੱਕ ਿਵਿਦਅਕ ਸਹੂਲਤ� ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਕੂਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ 10 ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਵਧੀ ਹੈ; ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਪੰਡ� 

ਿਵਚ Oਚ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹR ਹੈ. ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ� ਆਬਾਦੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਿਚਤ ਲੱਗੀਆ.ਂ 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪ 

ਹਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਪ�ਭਾਵ: ਹਵਾ ਪ�ਦੂ�ਣ ਦੇ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਰਜ� ਤ  ਿਨਕਾਸ ਹਨ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲ�ਟ, 

ਪਦਾਰਥ ਭੰਡਾਰ, ਈਏਐਫ, ਐਲਆਰਐਫ, ਆਰਐਚਐਫ, ਈਏਐਫ ਅਤੇ ਐਲਆਰਐਫ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ�ਦੂ�ਣ ਕੰਟਰੋਲ 

ਪ�ਣਾਲੀ ਹਨ. ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ 1250 ਕੇਵੀਏ ਦੇ 2 ਡੀ ਜੀ ਸੈ@ਟ ਲਈ ਵਰਤੇ 

ਜ�ਦੇ ਤਰਲ ਬਾਲਣ ਤ  ਥੋੜBੇ ਸਮ) ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. 

ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ: 

• ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਪ�ਦੂ�ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਕਰਣ ਿਜਵ) ਿਕ ਈਐਸਪੀ ਅਤੇ ਬੈਗ ਿਫਲਟਰ 

• ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰੀ ਗਾੜBਾਪਣ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ� ਅਤੇ ਮਾਡਿਲੰਗ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਉਚਾਈ ਨੰੂ ਵਧਾਓ. 

• ਡੀਜੀ ਸੈਟ� ਲਈ ਘੱਟ ਸਲਫਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤ  ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. 

• ਡੀਜੀ ਿਸਰਫ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
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• ਸੁਨN ਹੇ ਦੇ ਿਬੰਦੂਆ ਂਤੇ ਲੋਿਡੰਗ, ਅਨਲੋਿਡੰਗ, ਧੂੜ ਦਮਨ. 

 

• ਹਵਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੱੁਲੇ ਸਟਾਕ ਿਵਹੜੇ ਨੰੂ ਢਕਣਾ 

• ਭਗੌੜੇ ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੌਦੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਧੂ ਗ�ੀਨਬੈਲਟ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ. 

�ੋਰ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਪੌਦੇ ਿਵਚ ਮੱੁਖ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਬਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਕੰਪ�ੈਸਰ, ਟਰਬਾਈਨਜ਼, ਭੱਠੀਆ,ਂ ਡੀ.ਜੀ. ਸੈ@ਟ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਹUਡਿਲੰਗ 

ਿਸਸਟਮ, ਬਲੂਅਰਜ਼ ਆਿਦ. ਹਾਲ�ਿਕ, ਪੌਦੇ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ �ੋਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕHਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ �ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਧੁਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਬੰਦ ਬਣਾਵਟ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ. 

�ੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: 

• ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਕਰਣ� ਅਤੇ ਮ�ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਿਚਤ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ�. 

• ਿਜਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ �ੋਰ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘੇਿਰਆ ਂਦੀ ਿਵਵਸਥਾ. 

• ਮ�ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮ) ਿਸਰ ਤੇਿਲੰਗ, ਲੁਬਰੀਕੇ�ਨ ਅਤੇ ਿਨਵਾਰਕ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਭਾਲ. 

• ਘੁੰ ਮ ਰਹੇ ਉਪਕਰਣ� ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰB� ਲੁਬਰੀਕੇ�ਨ. 

• ਵਾਈਬ�ੇ�ਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਬਣੀ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਿਵਵਸਥਾ. 

• ਘੁੰ ਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ�, ਡੀਜੀ ਸੈਟ ਲਈ ਸਾਇਲ)ਸਰ ਲਈ ਐਕੌਸਿਟਕ ਐਨਕਲੋਸਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ. 

• ਸਮ)-ਸਮ) ਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ. 

• ਇਮਾਰਤ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੋਅਰ / ਕੰਪ�ੈਸਟਰ� ਦੀ ਿਰਹਾਇ�. 

• ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ, �ੋਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਕੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ. 

ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੁਨੀ ਪ�ਦੂ�ਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ�ੀਨ ਬੈਲਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 

ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 767 ਕੇ.ਐਲ.ਡੀ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਨਾਲ, ਤ� 

ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤ ਤ  ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵ,ੇ ਿਵਸਥਾਰ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਲੋੜ 766 ਕੇ.ਐਲ.ਡੀ. ਹੋਣ ਦਾ 

ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਵੈਲ ਤ  466 ਕੇ.ਐਲ.ਡੀ. ਅਤੇ 46 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜੇਬੀਆਰ 

ਤ  ਅੰ�ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ: 

ਉਦਯੋਿਗਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਚਾਿਰਤ ਪ�ਣਾਲੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤ  ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਸਰਫ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ  ਪੀਣ 

ਯੋਗ ਉਦੇ�� ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨN  ਜਾਣ ਤ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਜ� ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦੀ ਵਰਤ  ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. 

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
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ਕੂੜਾ-ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਕੂਿਲੰਗ ਟਾਵਰ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ Oਡਣਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਟਰ 

ਟ�ੀਟਮUਟ ਪਲ�ਟ ਤ  ਬੈਕਵਾ� ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਿਲੰਗ ਟਾਵਰ� ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠ� ਸੱੁਿਟਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਧੂੜ ਦਬਾਉਣ, ਸਲੈਗ ਕੂਿਲੰਗ ਅਤੇ ਗ�ੀਨ ਬੈਲਟਸ ਵਰਗੇ ਉਦੇ�� ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਬੋਰ ਖੂਹ� ਤ  ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਨੰੂ 

ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜੇ.ਬੀ.ਆਰ. ਟੈਕਨE ਲੋਜੀ ਤ  300 ਕੇ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀਆ ਂਿਪਚਾਈ ਵਾਲੀਆ ਂਯੂਿਨਟ� ਦੇ ਉਪਚਾਿਰਤ ਉਦਯੋਿਗਕ 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ  ਕਰਨ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਸੈਨN ਟਰੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ (ਸੀਵਰੇਜ) ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਸਟੀਪੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟਾਇਲਟ ਫਲੱ� ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸੰਚਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੌ�ਿਟਕ ਤੱਤ ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਪੈਦਾ 

ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਈਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਿਡਸਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਨਾਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ.   
ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਰੱਕੀ / ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲ�ਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ. ਿਮੱਟੀ 'ਤੇ ਧੂੜ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਨਕਾਸ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਿਮੱਟੀ 'ਤੇ ਦੂਿ�ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਨਹR ਹੋਵੇਗੀ. ਗ�ੀਨ ਬੈਲਟ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 

ਉਪਚਾਰ ਉਪਾਅ ਵਜ  ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਨਵ) ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਿਵੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਵੀ 

ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਗ�ੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੱਧ ਕੇ 3.01 ਏਕੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੰੂ 

ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ� ਨਾਲ ਿਸਰਫ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆ ਂਿਕਿਰਆਵ� ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੌਿਦਆ ਂਦੀਆ ਂਿਕਸਮ� ਦੀ ਵਰਤ  ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. 

ਹਰੇ ਪੱਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮ) ਿਵਚ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਏਗੀ, ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਢਾਹ ਨੰੂ ਰੋਕਣਗੇ ਜੋ ਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤ  'ਤੇ ਥੋੜBੇ ਿਜਹੇ 

ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ�ਭਾਵ ਪਾHਦੇ ਹਨ. ਕੋਈ ਵੀ ਠE ਸ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਿਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮ) ਲਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹR ਸੱੁਿਟਆ ਜ�ਦਾ. 

ਇਸ ਲਈ ਓਪਰੇ�ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਸਮੁੱ ਚਾ ਪ�ਭਾਵ ਥੋੜBਾ, ਉਲਟਾ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ' ਤੇ ਲੋੜRਦੀ ਕਮੀ 

ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨN ਿੜW ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. 

ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਯਕੀਨਨ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰ� ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਿਲਆHਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ 

ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਿਵਚ (ਸਹਾਇਤਾ) ਉਦਯੋਿਗਕ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ Oਨਤੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਿਕਆ ਂਅਤੇ ਜੀਵਕਾ ਲਈ ਵੀ. ਲੰਘਣ ਨੰੂ ਖੋਲBਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ (ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ). ਇਸ ਲਈ 

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਿਵਸਥਾਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਅਿਧਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਪੱਧਰ� ਿਵਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣਗੀਆ.ਂ ਇਸ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿਹਲੂਆ ਂਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪ�ਭਾਵ� ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਭਾਗ� ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ. 

(A) ਮਨੱੁਖੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੇ ਅਸਰ 
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 ਪ�ਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਉਦਯੋਿਗਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 

ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਮਨੱੁਖੀ ਬੰਦੋਬਸਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ�ਭਾਵ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹR ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ. 

(B) ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸਹੂਲਤ9 'ਤੇ ਅਸਰ 

 ਲੋਕ� ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਬਹਤਰ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਿਬਹਤਰ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 

ਿਬਹਤਰ ਸਮਾਿਜਕ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰB� ਜੀਵਨ �ੈਲੀ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ. ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਿਵਸਥਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ 

ਹੋਏਗਾ. 

(C) ਨਾਗਿਰਕ ਸਹੂਲਤ9 'ਤੇ ਅਸਰ 

ਪ�ਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਚੰਗੀ ਤਰB� ਉਦਯੋਿਗਕ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਸਾਰੀਆ ਂ�ਿਹਰੀ ਸਹੂਲਤ� ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਵਕਸਤ ਹਨ. 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੀਵਕਾ 

ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੌਦੇ ਵਾਲੀ ਥ� ਪਿਹਲ� ਹੀ 1.18 ਏਕੜ ਹਰੇ ਰੱੁਖ� ਵਾਲਾ ਰੱੁਖ ਹੈ. ਖਾਕਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ 

ਰੱਖਿਦਆ,ਂ ਲਗਭਗ 1.83 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਲਾਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3.01 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਿਵਚ ਬੂਟੇ 

ਲੱਗ ਜ�ਦੇ ਹਨ. ਭਾਵ, ਲਗਭਗ 11%. ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ 33% ਿਹੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 22% ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 6.14 

ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾਲ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰਨ� ਜ਼ਮੀਨ� ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰB�, 9.15 ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ਿਵਚ ਕੁੱ ਲ ਲਾਉਣਾ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਹੈ. ਜੰਗਲਾਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ  ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ 

ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਏ ਗਏ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਸਮ) ਸਮ) ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਟ�ੀਟਡ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵਰਤ  ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

.ਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 

• ਪ�ਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ energyਰਜਾ ਬਚਾਓ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਹਨ: 

• ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਦੇ� ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆ ਂਥਾਵ� ਤੇ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟ� ਲਗਾਈਆ ਂਜਾਣਗੀਆ.ਂ 

• ਊਰਜਾ ਕੁ�ਲ ਕੂਿਲੰਗ ਪ�ਣਾਲੀ ਜੋ Oਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

• ਬਾਹਰੀ ਰੋ�ਨੀ ਲਈ ਸਮ� ਿਨਯੰਤਰਣ ਪ�ਣਾਲੀ. 

• 20% ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਧਾਰਤ ਸਟ�ੀਟ ਲਾਈਿਟੰਗ. 

• ਬੀਈਈ ਦੇ ਿਮਆਰ� ਅਨੁਸਾਰ ਕੁ�ਲ ਏਅਰਕੰਡੀ�ਿਨੰਗ ਿਸਸਟਮ 

ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਬੰਧਨ ਸੈ@ਲ (EMC) ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਈਐਮਸੀ 

ਐਮਡੀ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਿਮ�ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਵੇਗਾ. 

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਜਵ) ਿਕ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆ ਂਸਹੂਲਤ�, ਅਤੇ 
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ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪੜਾਵ� ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤ  ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਵਰਕਰ� ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ EMPs ਿਵੱਚ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੇ SOPs ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਹਾਲ�ਿਕ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ 

ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂਆ ਂਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਹੀ ਆਫ਼ਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਖਾਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਪ�ਭਾਵ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. 

ਪ�ਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਸੈਨN ਟਰੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਹੈ. ਵਰਕਰ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ�ੀ-

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮ)-ਸਮ) ਦੀਆ ਂਡਾਕਟਰੀ ਜ�ਚ� ਕੀਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲ�ਟ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖੇ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ. ਉਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ (ਪੀਪੀਈ) ਿਜਵ) ਿਕ ਹੱਥ ਦੇ ਦਸਤਾਨN , ਹੈਲਮੇਟ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਜੱੁਤ,ੇ ਗਗਲ�, 

ਏਪਰਨ, ਨੱਕ ਦੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਕੰਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬੂਟੇ ਲਈ "ਬੀਆਈਐਸ" (ਿਬਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ 

ਸਟUਡਰਡ) ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

• ਪਾਬੰਦੀਆ:ਂ ਿਸਰਫ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਪੌਦੇ ਦੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ 

ਆਿਗਆ ਹੈ - ਭਾਵ) ਠN ਕੇਦਾਰੀ ਿਵਭਾਗ. 

• ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ: ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦਾ ਸZਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਨਯਿਮਤ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

• ਸਾਈਟ ਮੈਨ< ਜਰ: ਸਾਈਟ ਮੈਨN ਜਰ EHS ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਪੇ�ੇਵਰ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ  

ਰੋਕਣਗੇ. 

• ਸੰਚਾਰ: ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਪੌਦੇ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਈਟ ਮੈਨN ਜਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

• ਸਾਈਟ ਦੇ ਿਨਯਮ: ਐਸਓਪੀਜ਼ EMP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜਵ) ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ; 

ਭੜਕਾ and ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ� ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ, �ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਪੀਪੀਈ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਖੇਤਰ�, ਤਮਾਕੂਨE �ੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹR, ਆਿਦ 

• ਹਾਊਸਕੀਿਪੰਗ: ਕੰਟੀਨ ਿਵਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਅਤੇ ਪਖਾਿਨਆ ਂਦੇ ਨN ੜੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆ ਂਨੰੂ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁੱ ਕੇ ਅਤੇ ਿਗੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਿਪੰਗ ਡੱਿਬਆ ਂਲਈ ਇਕ ਸਮਰਿਪਤ ਖੇਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

• ਫਸਟ ਏਡ: ਲੋੜRਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ� ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕ)ਦਰੀ ਫਸਟ ਏਡ ਸਟੇ�ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ. ਿਸਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪ�ਮਾਣਤ ਫਸਟ-ਏਡ ਪੌਦੇ 24 * 7 ਅਧਾਰ ਿਵੱਚ ਮਜੂੌਦ ਹਨ. ਉਸੇ ਹੀ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 
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• ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ: ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼� ਵਾਜਬ ਥ� 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 

ਵਾਜਬ ਥ�' ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਧਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ. ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਓਪਰੇ�ਨ ਅੱਗ ਦੇ 

ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ. ਉਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

• ਿਨਗਰਾਨੀ ਸੁਰੱਿਖਆ: ਸਾਈਟ ਮੈਨN ਜਰ ਪੌਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਵੇਖੀ / ਪਾਈ 

ਗਈ ਤ� ਲੋੜRਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਦੁਰਘਟਨਾਵ� ਅਤੇ ਹਾਦਿਸਆ ਂਦੀ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ EHS 

ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਮਨੱੁਖੀ ਿਸਹਤ 

ਹਵਾ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਹਵਾ ਪ�ਦੂ�ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਵਰਤ  ਯੋਗ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁ�ਲਤਾ ਨਾਲ 

ਿਨਯੰਤਰਣ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੈਕ� ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਹਵਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਐਮ ਓ ਈ 

ਐ@ਫ ਅਤੇ ਸੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਰਧਾਰਤ NAAQS ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ. 

ਪ�ਸਤਾਵਕ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਨਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤ� ਤ  ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਪ�ਣਾਲੀ ਅਪਣਾ ਚੱੁਕੇ ਹਨ. ਇਹ 

ਪ�ਵਾਨਯੋਗ NAAQS ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੀ 

ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ  ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ� ਿਵਚ  ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਿਨਕਾਸ ਨੂੰ  ਸੀਮਤ 

ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵ� ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਿਕ ਅਣਚਾਹੇ ਘਟਨਾਵ� 

ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ 

ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ. 

3. ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਨਗਰਾਨੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਿਨਗਰਾਨੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਉਦੇ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਈ ਐਮ ਪੀ) ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ 

ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. 

ਸਹੀ ਪੋਸਟ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵ�. ਪ�ੋਜੈਕਟ ਤ	 ਬਾਅਦ ਦ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਪੰੂਜੀ ਦੀ 

ਲਾਗਤ 1.01 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਅਤ ੇਸਾਲਾਨਾ ਓਪਰਿੇਟੰਗ ਖਰਚ 41,12,000 ਰਪੁਏ ਹੋਵੇਗੀ. 

4. ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 

ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਈ.ਆਈ.ਏ. 

5. ਪ�ੋਜੈਕਟ ਲਾਭ 
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ਇਸ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ  ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਿਜਕ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਿਵਕਾਸ 

ਿਵੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਿਪੰਡ� ਜ� ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਅਤੇ ਅਿਸੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ  

ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਵੀਐਸਐਸਐਲ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਹੂਲਤ� ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਇਲਾਿਕਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਸੜਕ�, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇ�ਨ, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਆਿਦ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕੁਝ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ 

ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰ� / ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ� ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਜ�ਚ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਿਹੰਮ� ਦਾ ਆਯੋਜਨ 

ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਲੋਕ� ਿਵਚ ਿਸਹਤ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਿਭਆਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ� ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ 

ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ. ਐਬੂਂਲUਸ ਸੇਵਾ ਹਰੇਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ. 

ਇਸ ਤ  ਇਲਾਵਾ ਵੀਐਸਐਸਐਲ ਸਟੱਡੀ ਲਾਈਟ�, ਕਿਮ ਕੁਿਮਨੀਟੀ ਸੈਨੀਟੇ�ਨ, ਮRਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੂੜਾ 

ਪ�ਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਨੰੂ ਸੀਐਸਆਰ ਵਜ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਸ ਤ  ਇਲਾਵਾ, 2.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ.ਈ.ਆਰ. ਬਜਟ, ਐਮ.ਈ.ਈ.ਐ@ਫ. ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਆਰ. ਨE ਟੀਿਫਕੇ�ਨ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ. 

6. ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ 

ਵੀਐਸਐਸਐਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ�ਬੰਧਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ  ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ. ਖੇਤਰ ਦੇ 

ਸੁਹਜ ਨੂੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤ  ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ 

ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ, ਪ�ੋਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥ� ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾ. ਗ�ੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱੁਖ�, ਸੜਕ�, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਉਪਲਬਧ ਜਗBਾ ਦੀ ਿਬਜਾਈ �ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ. ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਿਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੌਦੇ ਵਾਲੀ ਥ� ਪਿਹਲ� ਹੀ 1.18 ਏਕੜ ਹਰੇ ਰੱੁਖ� ਵਾਲਾ ਰੱੁਖ ਹੈ. ਖਾਕਾ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਿਦਆਂ, ਲਗਭਗ 

1.83 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਲਾਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3.01 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਿਵਚ ਬੂਟੇ ਲੱਗ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ. ਭਾਵ, ਲਗਭਗ 11%. ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ 33% ਿਹੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 22% ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 

6.14 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾਲ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰਨ� ਜ਼ਮੀਨ� 

ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰB�, 9.15 ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ਿਵਚ ਕੱੁਲ ਲਾਉਣਾ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਹੈ. ਰੱੁਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ ਲਈ 

ਜੰਗਲਾਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਪ�ਦੂ�ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਬੰਧਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ  ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ  

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੀ EMP ਦੀ ਆਯੋਿਜਤ ਲਾਗਤ INR 1.24 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਹੈ. 
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7. ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਤਰ 

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰੂਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ਰੁਪਏ. 159.00 ਕਰੋੜ. ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਅਤੇ 

ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਹੈ. ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚਾਲੂਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਮ�ਨ ਦੀ 

ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤ  24 ਮਹੀਨN  ਲਵੇਗੀ. 


