
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ 

 
੧.0 ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 

ਮੈਸ. ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਲਮਟੇਡ (ਲਡਸਲਟਿਰੀ ਲਡਵੀਜ਼ਨ) ਲਪੰਡ-ਿੌਹਕਾ, ਤਲਹਸੀਿ ਅਤੇ ਲਜ਼ਿਹ ਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪਜੰਾਬ 

ਲਵਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਗੁੜ / ਅਨਾਜ ਆਧਾਲਰਤ ਲਡਸਲਟਿਰੀ ਦੀ ਸਮੁੁੱਚੀ ਸਮਰੁੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਰੁੱਖ ਰਹੇ ਹਨ । 

2.0 ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ 

ਪਿਾਾਂਟ, ਮੌਜ਼਼ੂਦਾ ਗੁੜ/ ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਤ ਲਡਸਲਟੁੱਿਰੀ ਦੀ ਸਮੁੁੱਚੀ ਸਮਰੁੱਥਾ 60 ਕੇ.ਿ. ਪੀ.ਡੀ ਤੋਂ 150 ਕੇ.ਿ. ਪੀ.ਡੀ 

(60  ਕ.ੇਿ. ਪੀ.ਡੀ ਤੋਂ 90 ਕੇ.ਿ. ਪੀ.ਡੀ), ਆਧੁਲਨਕੀਕਰਨ ਨਾਿ ਅਤੇ  60 ਕੇ.ਿ. ਪੀ.ਡੀ ਨਵੇਂ ਪਿਾਾਂਟ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਧਾਉਣ 

ਦਾ  ਪਰਸਤਾਵ ਰੁੱਖ ਲਰਹਾ ਹੈ । 

੩.੧ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ 

ਇਕਾਈ ਕੋਿ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ । ਲਵਸਥਾਰ ਿਈ ਕੋਈ ਵਾਧ਼ੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਿੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਪਵੇਗੀ । 

੩.੨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 

ਗੁੜ/ ਅਨਾਜ ਨ਼ੂੰ  ਕੁੱਚੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਲਤਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਲਕ ਸਾਡੇ ਸੁਗਰ ਲਮੁੱਿ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇੜਿੇ ਬਜ਼ਾਰਾਾਂ 

ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਚੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਿੋੜ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ – 

 

ਵਰਣਨ 

 

ਮੌਜ਼ੂਦਾ 

ਟਨ ਪਰਤੀ 

ਦਦਨ 

ਵਧੀਕ 

ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਿ 

ਟਨ ਪਰਤੀ ਦਦਨ 

ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੁੱਿ 

ਟਨ ਪਰਤੀ ਦਦਨ 

ਨਵੇਂ ਪਿਾਾਂਟ ਦੇ ਨਾਿ ਜੋੜਨਾ 

ਟਨ ਪਰਤੀ ਦਦਨ 

ਕੁੁੱਿ 

(ਸੋਧ + ਨਵੇਂ  ਪਿਾਟ ਨਾਿ) 

ਟਨ ਪਰਤੀ ਦਦਨ 

ਗੁੜ 270 140 410 270  680  

ਅਨਾਜ 135 65 200 135 335 

ਚਾਵਲਾਾਂ 

ਦਾ 

ਦਿਲਕਾ 

95 --- 95 100 195 

 

੩.੩ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 

ਲਡਸਲਟਿਰੀ ਪਿਾਾਂਟ ਿਈ ਕੁੁੱਿ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿੋੜ 1128 ਲਕਿੋਿੀਟਰ ਪਰਤੀ ਲਦਨ ਹਵੋੇਗੀ । ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪਿਾਾਂਟ ਿਈ 

588 ਮੀਟਰ ਲਕਊਬ ਪਰਤੀ ਲਦਨ ਭ਼ੂਮੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿੈਣ ਿਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪਲਹਿਾਾਂ ਹੀ, ਸੀ. ਜੀ. ਡਬਿਯ਼ੂ. ਏ.  ਵੁੱਿੋਂ  ਿਈ 

ਗਈ ਹ ੈਅਤੇ ਪਰਸਤਾਲਵਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿੋੜ ਸਤਹਤ ਪਾਣੀ ਦਆੁਰਾ ਪ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਲਵਸਥਾਰ ਦੇ ਲਵਚ ਪਾਣੀ ਦੀ 

ਿੋੜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: - 



 

3.4 ਦਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 

➢ ਲਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯ਼ੂਲਨਟਾਾਂ ਦੀ ਕੁੁੱਿ ਲਬਜਿੀ ਦੀ ਜ਼ਰ਼ੂਰਤ 4.4 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ।  

➢ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਲਹ-ਜਨਤਕ ਪਾਵਰ ਪਿਾਾਂਟ 1.6 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜੋ ਲਕ 2.4 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਉੁੱਚ ਪੁੱਧਰੀ ਕਾਰਜਾਤਮਕ 

ਟਰਬਾਈਨ ਨਾਿ ਬਦਿ ਲਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।  60 ਕੇਿ.ਐਿ.ਡੀ. ਪਿਾਾਂਟ ਿਈ 2.0 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ 

ਟ਼ੂਰਬਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ । 

➢ ਪਾਵਰ ਸਪਿਾਈ ਦੀ ਅਸਫਿਤਾ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਲਵਚ ਦੋ 500 ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਦੇ  ਡੀ.ਜੀ. ਸੈੁੱਟਾਾਂ ਨ਼ੂੰ  ਲਵਸਥਾਰ ਵਜੋਂ 

ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

3.5 ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 

ਪਰਸਤਾਲਵਤ ਲਵਸਥਾਰ ਿਈ ਿੋੜੀ ਾਂਦੇ ਕੁੁੱਿ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਸਕਤੀ 175 ਲਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ  ਹੈ, ਲਜਹਨਾਾਂ ਲਵਚ ਅਕਾਦਮੀ, 

ਕਮਜੋਰ, ਕੁਸਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਦ਼ੂਰਾਾਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸਾਮਿ ਹਨ । 

4.0 ਉਪਚਾਰ ਉਪਾਅ  ਦਾ ਵਰਨਣ 

ਉਪਚਾਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪਰਭਾਵ ਨ਼ੂੰ  ਰੋਕਣਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਘੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਬੋਇਿਰ 

ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਸਟੈਕ ਲਵਚੋਂ ਫਿ਼ੂ  ਗੈਸ ਦੇ ਲਨਕਾਸ ਨ਼ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਿਈ ਪਲਹਿਾਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੋਂਨ ਿੁੱ ਲਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਅਤੇ 

ਡੀ.ਜੀ. ਸੈੁੱਟ ਨਾਿ ਛੁੱਤਰੀ ਸਥਾਲਪਤ ਕਰ ਲਦੁੱਤੀ ਹੈ । ਡੀਜੀ ਸੈਟ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਤੇਿ ਨ਼ੂੰ  ਅਲਧਕਾਰਤ ਰੀਸਾਈਕਿਰਾਾਂ ਨ਼ੂੰ  

ਵੇਲਚਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਘਰੇਿ਼ੂ  ਵਹਾਅ ਦੇ ਇਿਾਜ ਿਈ ਸੈਪਲਟਕ ਟੈਂਕ  ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ । ਸਾਫ਼ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਪਰਵਾਹ ਨ਼ੂੰ  ਇਕਾਈ ਲਵੁੱਚ ਪੌਦੇ ਿਗਾਉਣ ਿਈ ਵਰਲਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਲਨਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ 

ਲਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਏਪੀਸੀਡੀ ਨ਼ੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਲਖਆ ਲਗਆ  ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲਨਸਲਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਕ ਲਨਕਾਸ ਨ਼ੂੰ  

ਉਲਚਤ ਢੰਗ ਨਾਿ ਇਕੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਨਕਾਸ ਲਵੁੱਚ ਹਵਾ ਪਰਦ਼ੂਸਕਾਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਿਨ ਬੋਰਡ ਦਆੁਰਾ 

ਲਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਲਨਕਾਸੀ ਲਮਆਰ ਦੇ ਅਨੁਕ਼ੂਿ ਹਨ । 

5.0 ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇ

ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਿ ਪ਼ੂੰਜੀ ਿਾਗਤ ਿਗਭਗ 115 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਹੈ, ਲਜਸ ਲਵਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਲਨਵੇਸ 75 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 

ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ 'ਤੇ ਿਾਗਤ ਿਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਹੋਵੇਗੀ । 

6.0 ਇਕਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਵਰਣਨ 

 

ਮੌਜ਼ੂਦਾ 

ਦਕਲੋਦਲਟਰ 
ਪਰਤੀ ਦਦਨ 

ਵਧੀਕ 

ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਿ 

ਦਕਲੋਦਲਟਰ ਪਰਤੀ 
ਦਦਨ 

ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਕੁੁੱਿ 

ਦਕਲੋਦਲਟਰ 
ਪਰਤੀ ਦਦਨ 

ਨਵੇਂ ਪਿਾਾਂਟ ਦੇ ਨਾਿ 

ਜੋੜਨਾ 

ਦਕਲੋਦਲਟਰ ਪਰਤੀ 
ਦਦਨ 

ਕੁੁੱਿ 

(ਸੋਧ + ਨਵੇਂ  ਪਿਾਟ 

ਨਾਿ) 

ਦਕਲੋਦਲਟਰ ਪਰਤੀ 
ਦਦਨ 

ਪਾਣੀ ਦੀ 

ਜ਼ਰਰੂਤ 

588 180 768 360 1128 



ਮੈਸ. ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਲਮਟੇਡ (ਲਡਸਲਟਿਰੀ ਲਡਵੀਜ਼ਨ) ਲਪੰਡ-ਿੌਹਕਾ, ਤਲਹਸੀਿ ਅਤੇ ਲਜ਼ਿਹ ਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪਜੰਾਬ 

ਲਵੁੱਚ ਸਲਥੁੱਤ ਹ,ੈ ਲਜਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਗਿੋਬਿ ਕਆੋਰਡੀਨੇਟਸ, ਲਵਥਕਾਰ 31°12'13.71 "ਉੁੱਤਰ" ਅਤ ੇ

ਿੰਬਕਾਰ 74°53'57.13" ਪ਼ੂਰਬ" ਹਨ । ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਪੰਡ-ਿੌਹਕਾ ਲਵਖ ੇਸਲਥਤ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਿਾ ਸਲਹਰ ਅਤੇ 

ਰੇਿਵੇ ਸਟੇਸਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹ ੈ। ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੇੜਿਾ ਹਵਾਈ ਅੁੱਡਾ ਅੰਲਮਰਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੁੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਲਕ ਇਕਾਈ  ਤੋਂ 

42 ਲਕਿੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦ਼ੂਰੀ ਤੇ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸਨਿ ਪਾਰਕ / ਵਾਈਿਡਿਾਈਫ ਸੈੰਕਟੇਰੀਜ਼ / ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ 

ਲਰਜ਼ਰਵ / ਲਰਜ਼ਰਵਡ ਜੰਗਿ ਪਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 10 ਲਕਿੋਮੀਟਰ ਘੇਰ ੇਦ ੇਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ । ਲਬਆਸ  ਅਤ ੇ

ਵੇਟ ਿੈਂਡ ਹਰੀਕੇ  ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਿਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ , ਜੋ ਲਕ ਿੁੱਗਪਗ 20 ਲਕਿੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਲਥਤ ਹੈ  ।   

7.0 ਿਸੇਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦ ੇਪਰਭਾਵ 

ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਅਲਧਐਨ ਖੇਤਰ ਲਵਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹ ੈਜੋ ਲਕ ਗਤੀਲਵਧੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਭਾਲਵਤ ਹਣੋ 

ਿਈ ਲਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਦਾ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੁੱਤਾ ਦੋਨਾਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਲਗਆ ਹੈ ।  ਅਕਤ਼ੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ  ਅਤ ੇ

ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਲਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੇਸਿਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਲਤਆਰ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਸੀ  । 

8.0 ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਸਿਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 

ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪੁੱਧਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਲਨਆਾਂ (ਅਕਤ਼ੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ, 2017) ਿਈ ਅੁੱਠ ਥਾਵਾਾਂ ਦਾ ਅਲਧਐਨ ਕੀਤਾ ਲਗਆ । 

ਪੀ. 98  ਪਰਦ਼ੂਸਕਾਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦਡੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: ਪੀ. ਐਮ.2.5 – 41.40 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ , 

ਪੀ. ਐਮ. 10  - 84.82 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ  , ਸਿਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ – 13.30 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪਰਤੀ 

ਮੀਟਰ ਘਣ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ – 19.59 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 

ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ- 0.60  ਲਮਿੀਗਰਾਮ / ਮੀਟਰ ਘਣ ਹੈ  । ਬੇਸਿਾਈਨ ਹਵਾ ਗੁਣਵੁੱਤਾ ਪੁੱਧਰੀ ਲਰਹਾਇਸੀ ਅਤੇ 

ਉਦਯੋਲਗਕ ਖੇਤਰ ਿਈ ਲਨਰਧਾਰਤ ਨੈਸਨਿ ਅੰਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ (ਦਮਆਰਾਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਵਾਰ  ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ 

ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਈ 60, 100, 80 ਅਤੇ 80 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ ) ।  ਪਰਸਤਾਲਵਤ ਪਸਾਰ ਨ਼ੂੰ  

ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਇਕਾਈ  ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ।   

8.1 ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਜੈਲਵਕ ਲਵਸਿੇਸਣ ਿਈ ਅਲਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੁੱਠ ਅਿੁੱਗ- ਅਿੁੱਗ ਥਾਵਾਾਂ  ਧਰਤੀ ਹੇਠਿੇ ਪਾਣੀ  ਦ ੇ

ਨਮ਼ੂਨੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਤਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮ਼ੂਨੇ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ । ਅਲਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭ਼ੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੁੱਤਾ 

ਸੰਤੋਸਜਨਕ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੁੱਤਾ ਲਵੁੱਚ ਕੋਈ ਧਾਤ ਜਾਾਂ ਜਰਾਸੀਮੀ ਦ਼ੂਲਸਤ ਨਹੀ ਾਂ ਪਾਇਆ ਲਗਆ । ਪਰ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ 

ਲਵਚ ਜਰਾਸੀਮੀ ਦ਼ੂਲਸਤ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ । 

8.2 ਸ਼ੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਅਲਧਐਨ ਖੇਤਰ ਲਵੁੱਚ 8 ਸਥਾਨਾਾਂ ਤ ੇਵਾਤਾਵਰਨ ਸੋਰ ਦ ੇਪੁੱਧਰ ਤੇ ਲਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਲਧਐਨ ਖੇਤਰ ਲਵੁੱਚ ਸੋਰ 

ਪੁੱਧਰ 49.7 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ 53.30 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਲਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 40.60 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ 44.10 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੁੱਕ 

ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੁੱਚੇ ਪੁੱਧਰਾਾਂ ਨ਼ੂੰ  ਦੇਲਖਆ ਲਗਆ. ਬੇਸਿਾਈਨ ਸੋਰ ਦਾ ਪੁੱਧਰ ਰਾਸਟਰੀ 



ਮਾਨਕਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਾਂ ਕੀਤਾ ਲਗਆ । ਲਬਹਤਰ ਪਰਦ਼ੂਸਣ ਲਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸਹ਼ੂਿਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਸਤਾਲਵਤ 

ਪਸਾਰ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਇਕਾਈ ਨਾਿੋਂ  ਘੁੱਟ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ । 

8.3 ਦਮੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਅਲਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੁੱਠ ਅਿੁੱਗ- ਅਿੁੱਗ ਥਾਵਾਾਂ  ਲਮੁੱਟੀ ਦ ੇਨਮ਼ੂਨੇ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲਵਸਿੇਸਣ ਕੀਤਾ 

ਲਗਆ ਸੀ ।  ਲਮੁੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਰੇਤਿੀ ਿਾਏਮ ਹੈ ਲਮੁੱਟੀ ਦੀ ਜਲੈਵਕ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ, ਪਟੋਾਸੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ 

ਸਮੁੱਗਰੀ ਮੁੱਧਮ ਹੈ । ਸਾਰ ੇ ਲਮੁੱਟੀ ਦੇ ਨਮ਼ੂਲਨਆਾਂ ਦ ੇpH ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀਮਾ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹਨ ।  ਪਰਸਤਾਲਵਤ ਪਿਾਟ ਦਾ 

ਲਮੁੱਟੀ 'ਤ ੇਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹਵੋੇਗਾ। 

8.4 ਪਦਰਆਵਰਣ ਅਦਿਐਨ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਤ ੇਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦਆੁਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਡੇਟਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ । ਮੁੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਕੁੱਕਰ , 

ਸਫੈਦਾ, ਪੋਪਿਰ, ਜਾਮਣ, ਲਪੁੱਪਿ ਅਤ ੇਅੰਬ ਆਲਦ ਲਜ਼ਆਦਾ ਤੋਰ ਤ ੇਪਾਏ ਗਏ । ਲਨਊਿਾ, ਸਾਰੰਗੀ, ਜੰਗਿ ਲਬੁੱਿੀ, 

ਕੋਬਰਾ, ਕਰੋਤ, ਸੁੱਪ, ਖਰਗੋਸ, ਕਬ਼ੂਤਰ ਅਤ ੇ  ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਤਰਾਹ ਦ ੇ ਪਛੰੀ ਅਲਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ।  

ਅਲਧਐਨ ਖੇਤਰ ਲਵੁੱਚ ਪੌਲਦਆਾਂ ਅਤ ੇ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਈੋ ਖ਼ਤਰ ੇ ਵਾਿੀਆਾਂ ਨਸਿਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਲਮਿਦੀਆਾਂ, ਇਸ ਿਈ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹੌਿ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ । 

8.5 ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਪਾਦਰਸਦਥਤੀਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਪਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤੋਂ 10 ਲਕਿੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਜਾਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਲਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਿੀ ਸ਼ੂਚੀ ਲਵਚ 

ਆਉਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਨਹੀ ਾਂ ਲਮਲਿਆ । ਬਾਇਓਸਰਫੀਅਰ ਲਰਜ਼ਰਵ, ਟਾਈਗਰ ਲਰਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਰਾਖਵੇਂ, ਜੰਗਿੀ ਹਾਥੀ, 

ਵੈਟਿੈਂਡ, ਰਾਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜੰਗਿੀ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਲਣਕ ਸੰਵੇਦਨਸੀਿ 

ਖੇਤਰ ਪਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤੋਂ 10 ਲਕਿੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ । 10 ਲਕਿੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 

ਆਿੇ ਦਆੁਿੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਲਰਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਪਰੋਟੈਕਟਡ ਵਣਜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਲਗਕ ਕਾਲਮਆਾਂ ਦਾ 

ਅਲਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਕੁੱਤੇ ਢਾਾਂਚੇ ਉੁੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹ ੈ।  

8.6 ਸਮਾਜਕ-ਆਰਦਥਕ ਹਾਲਤ 

ਸਮਾਜਕ-ਆਰਲਥਕ ਰਤੁਬ ਨ਼ੂੰ  ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦਆੁਰਾ ਅਲਧਐਨ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ । ਿੋਕਾਾਂ 

ਦਾ ਮੁੁੱਖ ਲਕੁੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਲਵਧੀਆਾਂ ਹਨ ।  ਪੀਣ ਵਾਿੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਸਰੋਤ ਲਵੁੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ 

ਸਪਿਾਈ ਅਤੇ ਨਿਕੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਲਗਆ ਪਾਣੀ ਸਾਮਿ ਹਨ ।  ਘਰੇਿ਼ੂ  ਮੰਤਵਾਾਂ ਿਈ ਲਬਜਿੀ ਦੀ ਸਪਿਾਈ ਉਪਿਬਧ 

ਹੈ । ਲਜ਼ਆਦਾਤਰ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਇੰਧਨ "ਐਿ ਪੀ ਜੀ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਿਈ 

ਬਾਿਣ ਵੀ ਵਰਲਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਵੁੱਚ ਵਧੀਆ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਲਸੁੱਲਖਆ ਦੀਆਾਂ ਸਹ਼ੂਿਤਾਾਂ ਹਨ । ਹਾਿਾਾਂਲਕ, 

ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਪੁੱਖੋਂ ਇਹ ਇਿਾਕਾ ਪਛਲੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

9.0 ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਾਤੂ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਦਵਤ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ 

ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਪਰਲਕਲਰਆ ਅਪਰੇਸਨਾਾਂ, ਜੋ ਲਕ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਸੰਪਰਕ ਿਈ ਸੰਭਾਲਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੁੱਚ ਖਤਰੇ ਹਨ ।  ਉੁੱਚੇ ਪੁੱਧਰ ਦੇ 

ਲਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਿੇ ਖੇਤਰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ । 

10.0 ਸੰਕਟ ਯੋਜਨਾ 



ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪਿਾਾਂਟ ਦੇ ਅਮਿੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦ ੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਿੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੁੱਲਖਆ ਿਈ 

ਬੁਲਨਆਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੋ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਲਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਭੁੱਠੀਆਾਂ ਅੁੱਗ ਅਤੇ ਲਬਜਿੀ ਨਾਿ ਸੰਬੰਲਧਤ ਖ਼ਤਲਰਆਾਂ ਨਾਿ ਜੁੜੀਆਾਂ ਹਨ, ਦਬਾਅ ਜਾਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦ ੇਅਚਾਨਕ ਪਦੈਾ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੁੱਟ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਇਕ ਦ਼ੂਜੇ ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ।  ਇਸ 

ਿਈ ਜਦੋਂ ਜਿਣਸੀਿ ਜਾਾਂ ਜਿਣਸੀਿ ਲਮਸਰਣ ਪਰਲਕਲਰਆ ਉਪਕਰਣ ਲਵੁੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਏ, ਤਾਾਂ ਨਤੀਜਾ ਲਭਆਨਕ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । ਲਭਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨ਼ੂੰ  ਰੋਕਣ ਿਈ ਏਾਂਗੀਨੀਰੀ ਾਂਗ ਤੋਰ ਤੇ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ । 

11.0 ਸਮਾਦਜਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ 

ਪਰਸਤਾਲਵਤ ਪਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਵਕਾਸ ਲਵੁੱਚ ਲਸੁੱਧੇ ਅਤੇ ਅਲਸੁੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਲਕਆਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਆਧੁਲਨਕ ਲਵਕਾਸ ਅਤ ੇ

ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਿੇ ਬੁਲਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਆਿੇ ਦਆੁਿੇ ਦ ੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦ ੇ ਲਵਕਾਸ ਿਈ ਹੋਵਗੇਾ ।ਸਥਾਨਕ ਿੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਲਵੁੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹ਼ੂਿਤਾਾਂ 'ਤ ੇਲਵਸੇਸ ਜ਼ੋਰ ਲਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਮਾਲਜਕ ਸਹ਼ੂਿਤਾਾਂ ਦਾ ਲਵਕਾਸ ਮੈਡੀਕਿ ਸਹ਼ੂਿਤਾਾਂ ਦ ੇ

ਰ਼ੂਪ ਲਵਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਗ਼ਰੀਬਾਾਂ ਿਈ ਲਸੁੱਲਖਆ ਅਤੇ ਸਵ ੈਸਹਾਇਤਾ ਸਮ਼ੂਹਾਾਂ ਦੀ ਲਸਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ।  

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਲਜਕ ਲਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ ਐਸ ਆਰ) ਦੀਆਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਾਂ ਿਈ 10 ਿੁੱਖ ਰਪੁਏ  ਰਾਖਵਾਾਂ ਰੁੱਲਖਆ 

ਹੈ । 

12.0 ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਦਿਐਨ ਯੋਜਨਾ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨ਼ੂੰ ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਲਨਯਮਾਾਂ ਦੇ  ਅਨੁਕ਼ੂਿਤਾ ਦੀ ਸਲਥਤੀ ਨ਼ੂੰ  ਜਾਾਂਚਣ ਿਈ ਸਾਰੇ ਮਹੁੱਤਵਪ਼ੂਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਦੀ ਲਨਯਮਤ ਲਨਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰ਼ੂਰੀ ਹੈ । ਲਨਰੀਖਣ ਕਰਨ  ਦੀ ਫਰੀਕੁਐ ਾਂਸੀ ਹਠੇਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ- 

➢ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸਨਿ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੋਵਾਾਂ ਦੀ ਉਪਰਿੀ ਅਤੇ 

ਡਾਊਨਸਟਰੀਮ ਵਾਿੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਏਮਲਬਏਾਂਟ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਲਨਗਰਾਨੀ  ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਲਤਮਾਹੀ ਪੀ. 

ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਸਿਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 

ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਿਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।  

➢ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੋਰ ਦਾ ਪੁੱਧਰ , ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੁੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਦ਼ੂਸਤ  ਆਲਦ ਦਾ ਲਨਰੀਖਣ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਲਨਆਾਂ ਜਾਾਂ 

ਈ.ਸੀ. ਦੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 

 

 


