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 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿੰਖੇਪ 
1.0 ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਥਾਨ 
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਵਸਰਸ ਫਲੋ ਟੈਕ ਕੈਮੀਕਲਸ (ਪ੍.) ਵਲਵਮਵਟਡ, (ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਫਲੋ ਿੇਲ ਪ੍ਲਾਸਟਕੇਮ 
(ਪ੍ੀ) ਵਲਵਮਟੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਪ੍ੀਏਸੀਐਲ ਕੈਮਪ੍ਸ, ਨਯਾ ਨੰਗਲ, ਵ਼ਿਲਹਾ-ਰੋਪ੍ੜ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਿਿੱ ਚ 
ਕਲੋਵਰਡ ਪੈ੍ਰਾਵ਼ਿਨ ਪ੍ਲਾਸਵਟ਼ਿੀਸਰ (ਜੈਵਿਕ ਕੈਮੀਕਲ) ਅਤ ੇ ਉਪ੍-ਉਤਪ੍ਾਦ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਵਰਕ ਐਵਸਡ ਵਜਹੇ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਲਾਸਵਟ਼ਿਾਈਚਰ ਬਿਾਉਿ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਿ ਹੈ। 
 
2.0 ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਿਮਰੱਥਾ 
ਮੈਵਸਰਸ ਫਲੋ ਟੈਕ ਕੈਮੀਕਲਸ (ਪ੍.) ਵਲਵਮਵਟਡ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਸਮਰਿੱਥਾ ਕਲੋਰੀਵਨਡ 

ਪੈ੍ਰਾਵ਼ਿਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਵਰਕ ਐਵਸਡ ਨੰੂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਾਈ ਹੈ। ਕਲੋਵਰਨਡ ਪੈ੍ਰਾਵ਼ਿਨ ਦੀ 
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰਿੱਥਾ 19,200 ਟੀਪ੍ੀਏ ਅਤ ੇਹਾਈਡਰੋਕਲੋਵਰਕ ਐਵਸਡ 38, 400 ਟੀਪ੍ੀਏ ਦੀ ਕਰਮਿਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ 

ਕ ਿੱ ਲ ਸਮਰਿੱਥਾ 38,400 ਟੀਪ੍ੀਏ ਅਤ ੇ76,800 ਟੀਪ੍ੀਏ ਦੀ ਹੈ। 
ਫਲੋ ਟੈਕ ਕੈਮੀਕਲ਼ਿ (ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਵਲਮਵਟਡ) ਦ ਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੀ ਵਨਰਮਾਿ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 
ਪ੍ਰਸਤਾਿ, 14 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਦੀ ਈਆਈਏ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਿੀ "ਏ" ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇ
ਬਾਅਦ ਐਮ ਓ ਈ ਐਫ ਅਤ ੇ ਸੀਸੀ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਤ ੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ 5 (f) 

ਵਸੰਥੈਵਟਕ ਜੈਵਿਕ ਕੈਮੀਕਲ਼ਿ ਉਦਯੋਗ (ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਾਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ; ਬਲਕ) ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਉਤਪ੍ਾਦ ਦੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਕ ਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ – 
 

ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦਾ(ਟਨ ਪਰਤੀ  
ਿਲਾਨਾ) 

ਪਰਿਤਾਸਵਤ  (ਟਨ 
ਪਰਤੀ  ਿਲਾਨਾ) 

ਕ ੱ ਲ (ਟਨ ਪਰਤੀ  
ਿਲਾਨਾ) 

ਕਲੋਵਰਨਡ ਪ੍ਾਰਵ਼ਿਨ 19,200 19,200 38,400 

ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਵਰਕ ਐਵਸਡ 38,400 38,400 76,800 

 

 
3.1 ਼ਿਮੀਨ ਦਾ ਖਤੇਰ 
ਉਦਯੋਵਗਕ ਇਕਾਈ ਕੋਲ 12,000m2 ਼ਿਮੀਨ ਹੈ । ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਼ਿਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । 

 

 

3.2 ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 



 

iii 

CPTL-EIA, Mohali 

ਕੱਚਾ ਮਾਲ 
 

ਿਮਰੱਥਾ 
 

ਮੌਜੂਦਾ(ਟਨ ਪਰਤੀ  ਿਲਾਨਾ) ਪਰਿਤਾਸਵਤ  (ਟਨ 
ਪਰਤੀ  ਿਲਾਨਾ) 

ਕ ੱ ਲ (ਟਨ ਪਰਤੀ  
ਿਲਾਨਾ) 

ਐਚ ਐਿ ਪੀ 7396 7396 14,792 

ਤਰਲ ਕਲੋਰੀਨ 25,851 25,851 51,702 

ਈਪੋ੍ਕਸੀ ਪਲਾਸਟਰਾਈਜ਼ਰ 168 168 336 

 

3.3 ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਿੀ 
ਇਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ਾਿੀ ਦੀ ਖ਼ਪ੍ਤ ਵਿਚ, ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿ ਿਾਲਾ ਪ੍ਾਿੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਿਰਤੋਂ 
ਹੋਿ ਿਾਲਾ ਪ੍ਾਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਪ੍ਾਿੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਵਟਊਬ ਿੈਲ ਤੋਂ ਪੂ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ । ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਾਿੀ ਦਾ 
ਿੇਰਿਾ ਕ ਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ- 
 

ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦਾ (ਸਕਲੋ 

ਲੀਟਰ ਪਰਤੀ ਸਦਨ) 

ਪਰਿਤਾਸਵਤ (ਸਕਲੋ 

ਲੀਟਰ ਪਰਤੀ ਸਦਨ) 

ਕ ੱ ਲ (ਸਕਲੋ ਲੀਟਰ 

ਪਰਤੀ ਸਦਨ) 

ਘਰੇਲ ੂ 3.0 4.0 7.0 

ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ (ਮੇਕਅਿੱ ਪ੍ 

ਪ੍ਾਿੀ) 
2.0 1.0 3.0 

ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ 85.0 85.0 170.0 

ਕ ਿੱ ਲ 90.0 90.0 180.0 

 

3.4 ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਬੱਜਲੀ 
ਵਬਿੱ ਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਮੂਲ ਤੋਰ ਤੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪ੍ਾਿਰ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਲਵਮਵਟਡ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੂ੍ਰਾ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇਗਾ । ਮੌਜੂਦਾ ਅਤ ੇਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਬਿੱ ਜਲੀ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਕ ਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ – 

 
ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਤਾਸਵਤ ਕ ੱ ਲ 

ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਬਿੱ ਜਲੀ (ਵਕਲੋਂ ਿਾਟ) 200 150 350 

ਸਰੋਤ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪ੍ਾਿਰ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਲਵਮਵਟਡ 

 
3.5 ਲੋੜੀਂਦਾ ਿਟਾਫ਼ 
ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਿਾਧੂ 80 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੱ ਗਪ੍ਗ 80 ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 
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4.0 ਪਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਵਰਨਿ 

 
5.0 ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਪੰੂ੍ਜੀ ਲਾਗਤ 7.60 ਕਰੋੜ ਰ ਪ੍ਏ ਹੈ । ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਸਾਰ ਿਾਤਾਿਰਿ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤ ੇ
ਜਾਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । 
 
6.0 ਇਕਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
ਮੈਵਸਰਸ ਫਲੋ ਟੈਕ ਕੈਮੀਕਲਸ (ਪ੍.) ਵਲਵਮਵਟਡ, ਪ੍ੀਏਸੀਐਲ ਕੈਮਪ੍ਸ, ਨਯਾ ਨੰਗਲ, ਵ਼ਿਲਹਾ-ਰੋਪ੍ੜ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਿਚ 
ਸਵਥਤ ਹੈ ਵਜਸਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਇਸਦ ੇ ਗਲੋਬਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਵਿਥਕਾਰ 30°22'16"ਉੱਤਰ",ਅਤ ੇ ਲੰਬਕਾਰ 
76°20'44" ਪੂ੍ਰਬ, ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤੇ ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਗਲ ਹੈ । ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੇੜਲਾ ਹਿਾਈ 
ਅਿੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜਹ ਹਿਾਈ ਅਿੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਇਕਾਈ  ਤੋਂ 80 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ । ਪੈ੍ਲਸੀ ਪ੍ੀ ਐੱਫ, ਥਾਪ੍ਲ 
ਪ੍ੀ ਐੱਫ, ਰਾਮਗੜਹ ਪ੍ਾਰਲਾ ਪ੍ੀ ਐੱਫ, ਰਾਮਗੜਹ ਅਿਾਰਲਾ ਪ੍ੀ.ਐੱਫ. ਵਰ਼ਿਰਿਡ / ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫਾਰੈਸਟ ਅਵਧਐਨ 
ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੋਈ ਿੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਾਰਕ / ਿਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈੈੰਕਟੇਰੀ਼ਿ / ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ 
ਵਰ਼ਿਰਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 5 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਿੀ ਜਲ 
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ਸਰੋਤ ਨਹੀ ਹੈ। 
 

7.0 ਬੇਿਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵ 
ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਿਾਤਾਿਰਿ ਕਾਰਕ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਿ 

ਲਈ ਵ਼ੰਿਮੇਿਾਰ ਹਨ, ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਿ ਅਤ ੇਗ ਿਿਿੱ ਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ । ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 

ਦੌਰਾਨ ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਿਾਤਾਿਰਿ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ । 
 

7.1 ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਿਵਾ ਦੀ ਗ ਿਵੱਤਾ 
ਪ੍ੀ. ਐਮ.2.5, ਪ੍ੀ. ਐਮ.10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤ ੇ ਕਾਰਬਨ 
ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਦੇ ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆਂ (ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018) ਲਈ ਅਿੱਠ ਥਾਿਾਂ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ । ਪ੍ੀ. 98 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰਡ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨ ਸਾਰ ਹਨ: ਪ੍ੀ. ਐਮ.2.5 – 44.93 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 
ਮੀਟਰ ਘਿ, ਪ੍ੀ. ਐਮ. 10  - 79.96 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਿ  , ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ – 9.55 

ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਿ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ -21.98 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਿ ਅਤ ੇ
ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ- 0.66  ਵਮਲੀਗਰਾਮ / ਮੀਟਰ ਘਿ ਹੈ  । ਬੇਸਲਾਈਨ ਹਿਾ ਗ ਿਿਿੱਤਾ  ਉਦਯੋਵਗਕ, 
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕ ਆਵਲਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ 
(ਸਮਆਰਾਂ ਅਨ ਿਾਰ ਕਰਮਵਾਰ  ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਿਲਫਰ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ 
ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ ਲਈ 60, 100, 80 ਅਤੇ 80 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਿ ) ।  ਵਬਹਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿ ਰੋਕਿ 
ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਾ ਦੀ ਗ ਿਿਿੱ ਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਸਾਰ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਿ ਪ੍ਿੇਗਾ।   

7.2 ਪਾਿੀ ਦੀ ਗ ਿਵੱਤਾ 
ਰਸਾਇਿਕ ਅਤ ੇਜੈਵਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਿ ਲਈ ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਿੱਠ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਾਿੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਤਹ 

ਪ੍ਾਿੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪ੍ਾਿੀ ਦੀ ਗ ਿਿਿੱ ਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ । ਪ੍ਾਿੀ 

ਦੀ ਗ ਿਿਿੱ ਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਧਾਤ ਜਾਂ ਜਰਾਸੀਮੀ ਦੂਵਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਾਇਆ ਵਗਆ । ਪ੍ਰ ਸਤਹੀ ਪ੍ਾਿੀ ਵਿਚ ਜਰਾਸੀਮੀ 

ਦੂਵਸ਼ਤ ਪ੍ਦਾਰਥ ਪ੍ਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ । ਵਕਉਂਵਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਵਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਪ੍ਾਿੀ ਨਹੀਂ ਵਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਾਿੀ ਦੀ ਗ ਿਿਿੱ ਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਿ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| 
7.3 ਸੋਰ ਵਾਤਾਵਰਿ 

ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ 8 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਸੋ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ 

ਸੋ਼ਰ ਪ੍ਿੱਧਰ 47.5 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ 72.6 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਵਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 36.6 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ 62.5 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤਿੱਕ 

ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਪ੍ਾਇਆ ਵਗਆ । ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪ੍ਿੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਵਖਆ ਵਗਆ. 

ਬੇਸਲਾਈਨ ਸੋ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ । ਵਬਹਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿ ਵਨਯੰਤਰਿ 
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ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਸਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈ ਨਾਲੋਂ  ਘਿੱਟ ਅਸਰ ਹੋਿੇਗਾ । 

 

7.4 ਸਮੱਟੀ ਦੀ ਗ ਿਵੱਤਾ 

ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦ ਅਿੱਠ ਵਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤ ੇਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ । ਵਮਿੱ ਟੀ ਦੀ 
ਬਿਤਰ ਰੇਤਲੀ ਲਾਏਮ ਹੈ ਵਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਦਾਰਥ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ, ਪੋ੍ਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤ ੇਫਾਸਫੋਰਸ ਸਮਿੱਗਰੀ ਮਿੱਧਮ ਹੈ 

। ਸਾਰੇ ਵਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਨਮੂਵਨਆਂ ਦੇ pH ਸਿੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ । ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਲਾਟ ਦਾ ਼ਿਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ 
ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ ਵਕਉਂਵਕ ਼ਿਮੀਨ' ਤੇ ਕੋਈ ਰਵਹੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛਿੱਡੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
 
7.5 ਪਸਰਆਵਰਿ ਅਸਿਐਨ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦ ਆਰਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦ ਆਰਾ ਿਾਤਾਿਰਿ ਡੇਟਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ । ਮ ਿੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਵਕਿੱ ਕਰ, ਜਾਮਿ, ਵਪ੍ਿੱ ਪ੍ਲ ਅਤੇ ਅੰਬ ਆਵਦ ਵ਼ਿਆਦਾ ਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ਾਏ ਗਏ । ਵਨਊਲਾ, ਸਾਰੰਗੀ, ਜੰਗਲ ਵਬਿੱ ਲੀ, ਕੋਬਰਾ, 

ਕਰੋਤ, ਸਿੱਪ੍, ਖਰਗੋਸ਼, ਕਬੂਤਰ ਅਤ ੇਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਤਰਾਹ ਦੇ ਪੰ੍ਛੀ ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਜਾਨਿਰ ਹਨ । ਅਵਧਐਨ 

ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਪੌ੍ਵਦਆਂ ਅਤ ੇਜਾਨਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰੇ ਿਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਿਾਤਾਿਰਿ 

ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ । 

 
7.6 ਿੰਵੇਦਨਸੀਲ ਪਾਸਰਿਸਥਤੀਕ ਵਾਤਾਵਰਿ 
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਿੀ ਪੌ੍ਦਾ ਜਾਂ ਜਾਨਿਰ ਜੋ ਵਕ ਖ਼ਤਰੇ ਿਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ 
ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ । ਬਾਇਓਸਰਫੀਅਰ ਵਰ਼ਿਰਿ, ਟਾਈਗਰ ਵਰ਼ਿਰਿ ਅਤ ੇਿੈਟਲੈਂਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ 
ਜੰਗਲੀ ਜੀਿਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਿਰਗ ੇ ਕੋਈ ਿੀ ਿਾਤਾਿਰਵਿਕ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 
ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਿੀ ਵਰ਼ਿਰਿ ਅਤ ੇਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਿਿਜ 
ਨਹੀਂ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਕਾਵਮਆਂ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਕਿੱ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪ੍ਰ ਹਾਿੀ ਹੈ ।  

 
7.7 ਿਮਾਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਿਾਲਤ 

ਸਮਾਜਕ-ਆਰਵਥਕ ਰ ਤਬ ਨੰੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦ ਆਰਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦ ਆਰਾ ਅਵਧਐਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ 
।ਪ੍ੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੀਿ ਲਈ ਪ੍ਾਿੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਵਿਵਦਅਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ 
ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਸਟੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਜਾਂ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਸਮਾਵਜਕ 
ਵ਼ੰਿਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਿਜੋਂ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਵਦ ਿੀ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਿਗੀਆਂ । 
 

8.0 ਰਿਾਇਿ ਸਨਰਮਾਿ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਿੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ 
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ਜੋਖਮ ਤਰਲ / ਗੈਸ ਸਮਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਭੜਕੀਲੇ ਸਮਗਰੀ ਹਨ। ਅਵਜਹੀ ਸਾਮਿੱਗਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 
਼ਿਵਹਰੀਲੀ ਤੂਫਾਨ ਕ ਝ ਦੂਰੀ ਤਿੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਪਿੱ ਧਰ ਦੇ 
ਨਧਆਿ ਦੇਿ  ਾਲੇ ਖੇਤਰ  ਹੇਠਾਂ ਵਦਤੇ ਗਏ ਟੇਬਲ ਨ ਿੱ ਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ - 

ਟੇਬਲ: ਿੰਭਵ ਜੋਖਮ 

ਪੜਾਅ ਵੇਰਵਾ 

ਉੱਚ (>10-2/ਸਾਲ) ਇਿੱਕ ਅਸਫਲਤਾ ਨਜਸਦਾ ਅਿੁਮਾਿ ਲਗਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ ਨਕ ਇਕਾਈ ਦੇ 

ਜੀ ਿ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਨ ਿੱ ਚ  ਾਪਰਿਾ ਹੈ। 
ਹਾਈ ਫੇਲਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਿਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਿਾਂ ਪਰੋਸੈੈੱਸ ਲੀਕ ਜਾਂ ਨਸੰਗਲ 

ਇੰਸਟੂਮੈਂਟ ਜਾਂ  ਾਲ  ਫਲੇਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਗਲਤੀ ਨਜਸ ਿਾਲ 

ਖਤਰਿਾਕ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਨਰਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਮਿੱਧਮ  (10-2-10-4/ ਸਾਲ) ਇਿੱਕ ਫੇਲਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਾਂ ਦੀ ਲੜ੍ੀ ਨਜਸ ਨ ਿੱ ਚ ਇਕਾਈ ਦੇ 

ਉਮੀਦ ਾਰ ਜੀ ਿ ਕਾਲ ਨ ਿੱ ਚ  ਾਪਰਿ ਦੀ ਘਿੱਟ ਸੰਭਾ ਿਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਦਰਨਮਆਿੀ ਸੰਭਾ ਿਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੋਹਰੀ ਸਾਧਿ ਜਾਂ  ਾਲ  

ਫੇਲਹ ਹੋਣ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਿ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਂ 
ਛੋਟੀਆਂ ਪਰਨਕਨਰਆ  ਾਲੀਆਂ ਲਾਈਿਾਂ ਜਾਂ ਨਫਨਟੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 

ਦੀਆਂ ਸੁਮੇਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਿਾਂ ਹਿ। 
ਘਿੱਟ (<10-4 ਸਾਲ) 

 

ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਫੇਲਹ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜ੍ੀ ਨਜਸ ਨ ਿੱ ਚ ਇਕਾਈ ਦੇ ਉਮੀਦ ਅਿੁਸਾਰ 

ਜੀ ਿ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਸੰਭਾ ਿਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
'ਘਿੱਟ' ਸੰਭਾ ਿਾ  ਾਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਾਂ  ੋਲ ਜ 

ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਪਰੋਸੈੈੱਸ ਬੇਲੀਜ਼ 

ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਸਫਲਤਾ । 
 

ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ 
ਪ੍ਰਭਾਿ ਨੰੂ 'ਨਾਕ-ਆਊਟ-ਇਿੈਂਟਸ' ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਿ ਿਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ 

ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਸੀਵਮਤ। 
 

ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਿਾਂ 
ਅਨਜਹਾ ਨਕਹੜ੍ਾ ਕਾਰਿ ਜੋ: 
• ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ  ੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟ ਜਾਂ ਜਾਿੀ ਿੁਕਸਾਿ. 

• ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਿੁਕਸਾਿ 

ਵਿਆਪ੍ਕ ਘਟਨਾ ਇਿੱਕ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਨਜਆਦਾ  ਾਰ ਹੋਰ ਭੈੜ੍ਾ ਹੈ 

 

9.0 ਿੰਕਟ ਯੋਜਨਾ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪ੍ਲਾਂਟ ਦੇ ਅਮਲੇ ਅਤ ੇ ਨੇੜ ੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਿਾਤਾਿਰਨ ਦੀ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ 

ਬ ਵਨਆਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਿ ਜੋ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾਿਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  
ਉਪ੍ਕਰਿ, ਰਸਾਇਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹੈਂਡਵਲੰਗ, ਜਲਿਸ਼ੀਲ ਸਮਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿੱਗ 



 

viii 

CPTL-EIA, Mohali 

ਕਾਰਨ ਲਿੱ ਗੀ ਹੋਿ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

10.0 ਵਾਤਾਵਰਿੀ ਜ ੰ ਮੇਵਾਰੀ 
ਕੰਪ੍ਨੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਟ ਿਾਤਾਿਰਿੀ ਵ਼ੰਿਮੇਿਾਰੀ (ਸੀ ਈ ਆਰ) ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ 15 ਲਿੱ ਖ ਰ ਪ੍ਏ ਰਾਖਿਾਂ 
ਰਿੱ ਵਖਆ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਿ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਿਾਧੂ ਪ੍ਰਿਰਤਨ ਮੰਨਤਾਰੇ ਦੇ OM ਵਮਤੀ 1 
ਮਈ, 2018 ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ ਿਿਾਈ ਮਦ ੇ ਨ਼ਿਰ ਪੂ੍ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਿਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨਲ 
ਈ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਿਚ ਿੇਰਿੇ ਵਦਿੱ ਤ ੇਜਾਿਗ|ੇ 

11.0 ਵਾਤਾਵਰਿ ਅਸਿਐਨ ਯੋਜਨਾ 
ਿਾਤਾਿਰਿ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤ ੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨ ਕੂਲਤਾ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਨੰੂ ਜਾਂਚਿ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਹਿੱਤਿਪੂ੍ਰਿ ਿਾਤਾਿਰਿ 

ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਨਯਮਤ ਵਨਗਰਾਨੀ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ । ਵਨਰੀਖਿ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰੀਕ ਐਸਂੀ ਹੇਠਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਹੋਿੇਗੀ- 
➢ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ੜਾਅ ਅਤ ੇਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਰਲੀ ਅਤੇ 

ਡਾਊਨਸਟਰੀਮ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਏਮਵਬਏਟਂ ਏਅਰ ਕ ਆਵਲਟੀ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਹਰ ਵਤਮਾਹੀ 
ਪ੍ੀ. ਐਮ.2.5, ਪ੍ੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤ ੇਕਾਰਬਨ 

ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ।  

➢ ਿਾਤਾਿਰਿ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪ੍ਿੱਧਰ, ਪ੍ਾਿੀ ਦੀ ਗ ਿਿਿੱ ਤਾ ਅਤ ੇਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਆਵਦ ਦਾ ਵਨਰੀਖਿ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਜਾਂ 
ਈਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ. 

12.0 ਵਾਤਾਵਰਿ ਸਨਗਰਾਨੀ ਿੈੈੱਲ       
ਵਨਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੂਸਾਰ ਹੋਿੇਗੀ: 
1. ਮਾਲਕ 
2. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਚਾਰਜ 
3. ਿਾਤਾਿਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ 

 


