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 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ 

1.0 ਪੋਜੈਕਟ ਨਾਮ ਅਤ ੇਸਥਾਨ 

ਪਸਤਾਿਵਤ ਪੋਜੈਕਟ ਅਰਥਾਤ ਮੈਜਰਸ ਚੋਪੜਾ ਸਟੀਲ ਅਤ ੇਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼਼ ਇਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਮੈਟਰਾਿਲਜੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਹ|ੈ ਇਹ ਿਪੰਡ-ਅਲੋੜ, ਭਾਦਲਾ ਰੋਡ, ਤਿਹਸੀਲ-ਖੰਨਾ, 
ਿਜ਼ਲਾ-ਲੁਿਧਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹੈ| 
 

2.0 ਉਤਪਾਦ ਅਤ ੇਸਮਰੱਥਾ 

ਮੈਜਰਸ ਚੋਪੜਾ ਸਟੀਲ ਅਤ ੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼਼ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਿਗਕ ਪਲ ਟ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ| ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਸਟੀਲ ਇੰਗਟਸ/ ਿਬੱਲ਼ੈਟਸ ਉਤਪਾਦਨ 
ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 2, 10,000 ਟੀ.ਏ.ਪੀ ਅਤ ੇ1, 80, 000 ਟੀ.ਏ.ਪੀ. ਰਾ ਡ, ਸਕੁਆਇਰ, ਟੀ.ਐਮ.ਟੀ / 
ਐਮ ਐਸ ਬਾਰ, ਕੋਣ, ਚੈਨਲ, ਫਲੈਟ ਆਿਦ ਦੀ ਹੋਏਗੀ | ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਹੇਠ  
ਿਦੱਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ: 

ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦਾ(ਟਨ ਪਤੀ  

ਸਲਾਨਾ) 

ਪਸਤਾਿਵਤ  (ਟਨ 

ਪਤੀ  ਸਲਾਨਾ) 

ਕੱੁਲ (ਟਨ ਪਤੀ  

ਸਲਾਨਾ) 

ਸਟੀਲ ਇੰਗਟਸ/ ਿਬੱਲ਼ੈਟਸ  28,700 1,81,300 2,10,000 

ਰਾ ਡ, ਸਕੁਆਇਰ, ਟੀ.ਐਮ.ਟੀ / ਐਮ
ਐਸ ਬਾਰ, ਕੋਣ, ਚੈਨਲ, ਫਲੈਟ ਆਿਦ 

--- 1, 80, 000 1, 80, 000 

 

3.1 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰ 

ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 2.8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ. ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਪਵੇਗੀ। 

3.2 ਲੋੜ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 

ਕੱਚਾ ਮਾਲ 

ਸਮਰੱਥਾ  ਮੌਜੂਦਾ(ਟਨ ਪਤੀ  

ਿਦਨ) 

ਪਸਤਾਿਵਤ  (ਟਨ 

ਪਤੀ  ਿਦਨ) 

ਕੱੁਲ (ਟਨ ਪਤੀ 

ਿਦਨ ਸਲਾਨਾ) 

ਐਮ ਐਸ ਸਕਰੈਪ, ਫਰੋ ਐਲੌਇਜ਼, ਸਪਜ 

ਆਇਰਨ 

32,144 2,01,306 2,33,450 

ਸਰੋਤ ਅਤ ੇਆਵਾਜਾਈ 
 

ਸਥਾਨਕ ਅਤ ੇਅੰਤਰਰਾ ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤ ੇਆਵਾਜਾਈ  ਕਵਰ 
ਕੀਤ ੇਟਰੱਕ  ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


iii 
CPTL-EIA, Mohali 

3.3 ਲੋੜ ਦਾ ਪਾਣੀ 

ਇਕਾਈ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਿਵਚ, ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਘਰੇਲੂ ਕੰਮ  ਿਵਚ ਵਰਤ 
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਿਟਊਬ ਵੈਲ ਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਲੋੜ ਦ ੇਪਾਣੀ ਦਾ 
ਵੇਰਵਾ ਕੁਛ ਇਸ ਪਕਾਰ ਹੈ- 
 

ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦਾ (ਿਕਲੋ ਲੀਟਰ ਪਤੀ 

ਿਦਨ) 

ਪਸਤਾਿਵਤ (ਿਕਲੋ 

ਲੀਟਰ ਪਤੀ ਿਦਨ) 

ਕੱੁਲ (ਿਕਲੋ ਲੀਟਰ ਪਤੀ 

ਿਦਨ) 

ਘਰੇਲੂ 2.5 7.5 10.0 

ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ 2.0 68.0 70.0 

ਕੱੁਲ 4.5 75.5 80.0 

 

3.4 ਲੋੜ ਦੀ ਿਬੱਜਲੀ 

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

ਵੇਰਵਾ ਮੌਜਦੂਾ ਪਸਤਾਿਵਤ ਕੱੁਲ 

ਲੋੜ ਦੀ ਿਬੱਜਲੀ (KW) 2500 18000 20,500 

ਸੋਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ ਿਲਿਮਿਟਡ 

 
3.5 ਲੋੜ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ 

ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ, ਵਾਧੂ 150 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ| ਿਵਸਥਾਰ ਦ ੇਬਾਅਦ ਕੱੁਲ ਮਨੱੁਖੀ ਕਤੀ 250 ਹੋਵੇਗੀ|
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4.0 ਪਿਕਿਰਆ ਦਾ ਵਰਨਣ 

              

     ਪਿਰਿਕਿਰਆ ਦਾ ਫਲੋਚਾਰਟ 
 

 

 
 

 

 
 

ਐਮ ਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ 

ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਪਾਓਣਾ 

ਿਪਘਲਾਓਣਾ 

ਐਲ ਆਰ ਏਫ 

ਵੀ ਡੀ/ ਵੀ ਓ ਡੀ 

ਸੀ ਸੀ ਐਮ 

ਿਬੱਲ਼ੈਟਸ 

ਰੋਿਲੰਗ ਿਮੱਲ 

ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਉਤਪਾਦ 
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5.0 ਉਪਚਾਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਵਰਨਣ 

ਉਪਚਾਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇ  ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤ ੇਅਣਚਾਹੇ ਪਭਾਵ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਜ  ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਫਰਨੰਸ 
ਅਤ ੇ ਡੀ ਜੀ ਸੈਟ, ਮੈਿਸਰਸ ਚੋਪੜਾ ਸਟੀਲ ਅਤ ੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼਼ 
ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਸਟੈਕ ਿਵਚ ਫਲੂ ਗੈਸ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਈ ਨ ਪਿਹਲ  ਹੀ 
ਇਡੰਕਸ਼ਨ ਫਰਨਸ ਨਾਲ ਬੈਗ ਿਫਲਟਰ ਅਤ ੇਡੀ.ਜੀ. ਸੈਟ ਨਾਲ ਛੱਤਰੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । 38.5 ਟਨ 
ਪਤੀ ਿਦਨ ਧਾਤੂਮੱਲ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚੋ ਿਨਕਲੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸੀਮਟ ਪਲ ਟ ਜ  ਮੁੜ ਤ ਜਮੀਨ ਭਰਨ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ । ਏ. ਪੀ. ਸੀ. ਡੀ. ਤ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਠਸ ਪਦਾਰਥ  ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਟੀ. ਐਸ. ਡੀ. ਐਫ. ਸਥਾਨ ਤੇ 
ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਡੀਜੀ ਸੈਟ ਤ ਵਰਤ ੇਹੋਏ ਤੇਲ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਰੀਸਾਈਕਲਰ  ਨੰੂ ਵੇਿਚਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
ਘਰੇਲੂ ਵਹਾਅ ਦ ੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਸਟੀਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਲਾਜ ਕੀਤ ੇ ਗਏ ਪਵਾਹ ਨੰੂ 
ਇਕਾਈ ਿਵੱਚ ਪੌਦ ੇਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਿਨਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦੇ ਏਪੀਸੀਡੀ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇ ਇਸ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਪਦੂ ਕ  ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨਕਾਸੀ ਿਮਆਰ ਦ ੇਅਨੁਕੂਲ ਹਨ । 
 
6.0 ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

ਪੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ 5.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤ ੇਪਸਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਂਕੀ ਗਈ 
ਹੈ। ਕੱੁਲ ਪੰੂਜੀ ਲਾਗਤ 18.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਸਤਾਿਵਤ ਪਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰਸ ਦੇ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣ ਤ 
ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
 
7.0 ਇਕਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਮੈਿਸਰਸ ਚੋਪੜਾ ਸਟੀਲ ਅਤ ੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼਼ , ਿਪੰਡ-ਅਲੋੜ, ਭਾਦਲਾ ਰਡੋ, ਤਿਹਸੀਲ-ਖੰਨਾ, ਿਜ਼ਲਾ-
ਲੁਿਧਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਲੰਮੇ ਿਚੰਨ 30 ° 41'00.26"ਐਨ, ਅਤ ੇ ਟ ਿਜ ਨ 76 ° 16'14.88"ਈ, ਿਵਚ 
ਸਿਥਤ ਹੈ| ਮੰਡੀ ਗਿੋਬੰਦਗੜ ਸਭ ਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤ ਨੜਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇ ਨ ਹੈ| ਚੰਡੀਗੜ ਤ 
ਕਰੀਬ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 48 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਹੈ| ਪੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦ ੇ 5 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਰਾ ਟਰੀ ਪਾਰਕ / ਜੰਗਲੀ ੈਲਟਰਕ / ਬਾਇਓਸਪੇਅਰ ਿਰਜ਼ਰਵ / ਰਾਖਵ ਜੰਗਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹ  ਹਨ|  
ਪਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦ ੇਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨਹ  ਹੈ| 
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8.0 ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਦੇ ਪਭਾਵ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕ ਿਜਵ ਿਕ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਨ  ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ । 
ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2018 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, ਨਾਈਟੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 
ਮੋਨਆਕਸਾਈਡ ਪੱਧਰ ਦ ੇਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆ ਂ(ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ, 2018) ਲਈ ਅੱਠ ਥਾਵ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ । ਪੀ. 98 ਪਦੂ ਕ  ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: ਪੀ. ਐਮ.2.5 – 45.69ਮਾਈਕੋਗਾਮ ਪਤੀ 
ਮੀਟਰ ਘਣ, ਪੀ. ਐਮ. 10 – 91.46ਮਾਈਕੋਗਾਮ ਪਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ – 
16.89ਮਾਈਕੋਗਾਮ ਪਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ, ਨਾਈਟੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ -45.79ਮਾਈਕੋਗਾਮ ਪਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ 
ਅਤ ੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨਆਕਸਾਈਡ- 0.64ਿਮਲੀਗਾਮ / ਮੀਟਰ ਘਣ ਹੈ । ਬੇਸਲਾਈਨ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਧਰੀ 
ਿਰਹਾਇ ੀ ਅਤ ੇਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨ ਨਲ ਅੰਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕੁਆਿਲਟੀ ਸਟਡਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਹਨ (ਿਮਆਰ  ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਵਾਰ  ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟੋਜਨ 

ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤ ੇਕਾਰਬਨ ਮੋਨਆਕਸਾਈਡ ਲਈ 60, 100, 80, 80 ਮਾਈਕੋਗਾਮ ਅਤ ੇ4.0 ਿਮਲੀਗਾਮ 

/ ਮੀਟਰ3 ਪਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ)  ।  ਿਬਹਤਰ ਪਦੂ ਣ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ  ਦ ੇਸਦਕਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 
'ਤ ੇਪਸਤਾਿਵਤ ਪਸਾਰ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਪਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।   

8.2 ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਜੈਿਵਕ ਿਵ ਲੇ ਣ ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤ ਅੱਠ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਤਿਹ 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ । ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦ ੇਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਤੋ ਜਨਕ ਹੈ । ਪਾਣੀ 

ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਧਾਤ ਜ  ਜਰਾਸੀਮੀ ਦੂਿ ਤ ਨਹ  ਪਾਇਆ ਿਗਆ । ਪਰ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਜਰਾਸੀਮੀ 

ਦੂਿ ਤ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਿਕ ਿਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਨਹ  ਿਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ  ਹੈ| 
 
8.3 ੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 8 ਸਥਾਨ  ਤ ੇਵਾਤਾਵਰਨ ੋਰ ਦ ੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ 
ਿਵੱਚ ੋਰ ਪੱਧਰ 47.4 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤ 70.7 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਿਦਨ ਦ ੇਸਮ ਅਤ ੇ37.4 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤ 67.9 
ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਰਾਤ ਦੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਰ ਪੱਧਰ ਪਾਇਆ ਿਗਆ। ਪੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤੇ ੋਰ ਸਭ ਤ ਚੇ ਪੱਧਰ  ਦਾ 
ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ। ਬੇਸਲਾਈਨ ੋਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰਾ ਟਰੀ ਮਾਨਕ  ਦ ੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਿਗਆ । ਿਬਹਤਰ ਪਦੂ ਣ 
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ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦ ੇਕਾਰਨ ਪਸਤਾਿਵਤ ਪਸਾਰ ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ । 
 
8.4 ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤ 8 ਿਮੱਟੀ ਦ ੇ ਨਮਨੂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤ ੇ ਿਵ ਲੇ ਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਿਮੱਟੀ ਦੀ 
ਬਣਤਰ ਰੇਤਲੀ ਲਾਏਮ ਹੈ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਈਟਜੋਨ, ਪੋਟਾ ੀਅਮ ਅਤ ੇਫਾਸਫੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਮੱਧਮ ਹੈ 

। ਸਾਰੇ ਿਮੱਟੀ ਦ ੇਨਮੂਿਨਆਂ ਦੇ pH ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀਮਾ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹਨ । ਪਸਤਾਿਵਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤ ੇਕੋਈ 
ਅਸਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕ ਜ਼ਮੀਨ' ਤ ੇਕੋਈ ਰਿਹੰਦਗੀ ਨਹ  ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

8.5 ਪਿਰਆਵਰਣ ਅਿਧਐਨ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤ  ਦੁਆਰਾ ਅਤ ੇਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 

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

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

ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਪੌਿਦਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ  ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆ ਂਨਸਲ  ਨਹ  ਿਮਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ  ਹੰੁਦਾ । 
 
8.6 ਸੰਵੇਦਨ ੀਲ ਪਾਿਰਸਿਥਤੀਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਪਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਜ  ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਆ ਦਾ 
ਹੋਏ, ਨਹ  ਿਮਿਲਆ । ਬਾਇਓਸਰਫੀਅਰ ਿਰਜ਼ਰਵ, ਟਾਈਗਰ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਤ ੇਵੈਟਲਡ, ਰਾ ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ  ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਿਣਕ ਸੰਵੇਦਨ ੀਲ ਖੇਤਰ ਪਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 
ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹ  ਹਨ । ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਤ ੇ ਪੋਟੈਕਟਡ ਵਣਜ 
ਨਹ  ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਉਦਯੋਿਗਕ ਕਾਿਮਆ ਂਦਾ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦ ੇਿਕੱਤ ੇਢ ਚੇ ਪਰ ਹਾਵੀ ਹੈ । ਅਿਧਐਨ 
ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਭੱਠੀਆਂ, ਰੋਿਲੰਗ ਿਮੱਲ , ਫੇਰੋ ਅੱਲਾਏ  , ਇੱਟ ਭੱਠੀਆਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 
ਮੌਜੂਦ ਹਨ । 

8.7 ਸਮਾਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਤ 

ਸਮਾਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਰੁਤਬ ਨੂੰ  ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤ  ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 
।ਪਡੂ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਦ ੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ  ਿਜਵ ਿਕ 
ਿਵ ੇ  ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੀਨੀਅਰ ਿਸਟੀਜਨ  ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਜ  ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਸਮਾਿਜਕ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਟਰ , ਮਨਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤ  ਆਿਦ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


viii 
CPTL-EIA, Mohali 

 
9.0 ਸੈਕੰਡਰੀ ਧਾਤ ੂਉਦਯੋਗ  ਤ ਸੰਭਾਿਵਤ ਖ਼ਤਰ ੇਅਤ ੇਜੋਖਮ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਕਿਰਆ ਅਪੇ ਨ , ਜੋ ਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸੰਭਾਿਵਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਚ ਖਤਰੇ ਹਨ ।  ਚੇ ਪੱਧਰ ਦ ੇ
ਿਧਆਨ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ  ਹੇਠ  ਿਦਤ ੇਗਏ ਟੇਬਲ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ - 

 

ਟੇਬਲ: ਸੰਭਵ ਜੋਖਮ 

ਕਮ 

ਸੰਿਖਆ 

ਇਕਾਈ ਖੇਤਰ ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਵਾਈ ਤ ਸੰਭਾਿਵਤ 

ਿਵਭਾਜਨ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਤੀਜੇ 

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

ਪਸਾਰ ਅਤ ੇਠੰਢਾ ਕਰਨਾ 

ਕੰਧ  ਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਸਮਣਾ 
ਧਾਤ ੁਦਾ ਉਛਾਲ 

 

ਅਿਤ ਦੇ ਕੇਸ  ਿਵਚ 

ਧਮਾਕਾ 

ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤ ੇਗਰੀਸ ਅਤ ੇਹੋਰ 
ਅ ੁੱ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 

ਅੱਗ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ 
ਅਤ ੇਲਾਟ  ਦਾ ਿਨਕਲਣਾ 

2 ਹਾਈ ਪਾਵਰ 

ਟ ਸਫਾਰਮਰ 

ਤੇਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ 
ਹੋਣਾ 

ਕਮਰੇ ਦ ੇਤਾਪਮਾਨ ਦਾ 
ਬਦਲਣਾ 

ਅੱਗ ਦੀ ਅਚਾਨਕ 

ਚਮਕਾਸੀ 
3 ਚ ਤਣਾਅ 

ਿਬਜਲੀ 
ਤਾਰ ਦ ੇਿਸਰੇ ਤੇ ਜੋੜ  ਤ ੇਬਹੁਤ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੰਿਗਆੜ ੇਿਨਕਲਣਾ 
ਿਢਲੇ ਜੋੜ , ਕੇਬਲ ਕੱਟ, 

ਿਫਊਜ਼  ਨੰੂ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, 
ਾਰਟ ਸਰਕਟ 

ਅੱਗ ਦੇ ਚੰਿਗਆੜ ੇ

ਿਨਕਲਣਾ ਅਤ ੇ

ਅਣਿਗਹਲੀ ਕਾਰਣ ਤੇ 
ਿਭਆਨਕ ਅੱਗ ਦਾ 

ਲੱਗਣਾ 
 

10.0 ਸੰਕਟ ਯੋਜਨਾ 

ਐਮਰਜਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪਲ ਟ ਦੇ ਅਮਲੇ ਅਤ ੇਨੜ ੇਦੇ ਖੇਤਰ  ਦ ੇ ਲੋਕ  ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਜੋ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾਵ  ਤ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਭੱਠੀਆਂ ਅੱਗ ਅਤ ੇਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਦਬਾਅ ਜ  ਤਾਪਮਾਨ ਦ ੇਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੱਟ ਅਤ ੇਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਤਾਪਮਾਨ ਅਤ ੇਦਬਾਅ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਹੋਏ ਹਨ ।  

ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਜਲਣ ੀਲ ਜ  ਜਲਣ ੀਲ ਿਮ ਰਣ ਪਿਕਿਰਆ ਉਪਕਰਣ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ, ਤ  ਨਤੀਜਾ 

ਿਭਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਭਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਗਂੀਨੀਰ ਗ ਤੋਰ ਤੇ ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


ix 
CPTL-EIA, Mohali 

11.0 ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀ 

 ਕੰਪਨੀ ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ ਈ ਆਰ) ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ 4.0 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵ  
ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਧੂ ਪਰਵਰਤਨ ਮੰਨਤਾਰੇ ਦੇ OM ਿਮਤੀ 1 
ਮਈ, 2018 ਅਤ ੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮਦ ੇ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀਆ ਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤ ੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨਲ 
ਈ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਵੇਰਵੇ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣਗ|ੇ 

12.0 ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਿਧਐਨ ਯੋਜਨਾ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੰੂਨ  ਅਤ ੇ ਿਨਯਮ  ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਜ ਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਮਾਪਦੰਡ  ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਕੁਐਸਂੀ ਹੇਠ  ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ- 
 ਉਸਾਰੀ ਦ ੇ ਪੜਾਅ ਅਤ ੇ ਅਪਰੇ ਨਲ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਮਰੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੋਵ  ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਅਤ ੇ

ਡਾਊਨਸਟਰੀਮ ਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵ  'ਤੇ ਏਮਿਬਏਟਂ ਏਅਰ ਕੁਆਿਲਟੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਿਤਮਾਹੀ 
ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤ ੇ ਕਾਰਬਨ 

ਮੋਨਆਕਸਾਈਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।  
 ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੱਧਰ , ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਦੂ ਤ  ਆਿਦ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਜ  

ਈਸੀ ਦੀਆ ਂ ਰਤ  ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

13.0 ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਬੰਧਨ ਸੈਲ       

      ਿਨਗਰਾਨੀ ਸੈਲ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੂਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ: 
1. ਮਾਲਕ 
2. ਪੋਸੱਸ ਇੰਚਾਰਜ 
3. ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ 
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