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 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਿੰ ਖੇਪ੍ 
1.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕ  ਨਾਮ ਅਿੇ ਿਥਾਨ 
 ਰਸਤਾਪਵਤ  ਰੋਜੈਕਟ ਅਰਥਾਤ ਮੈਜਰਸ ਪਗਆਨ ਕਾਸਪਟਿੰ ਗ  ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਪਮਟੇਡ ਇਕ ਗੈਰ-਼ਿਪਹਰੀਲੇ ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ 
ਮੈਟਰਾਪਲਜੀ  ਰਪਕਪਰਆ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਹੈ| ਇਹ  ਲਾਂਟ ਪ ਿੰ ਡ- ਨਸਰਾਲੀ, ਅ  66 ਕੇ.ਵੀ. ਉ -ਸਟੇਸ਼ਨ, 
ਅਨਾਜ ਮਿੰਡੀ, ਮਿੰਡੀ ਗੋਪਬਿੰ ਦਗੜ, ਪ਼ਿਲਹਾ ਫਪਤਹਗੜਹ ਸਾਪਹਬ,  ਿੰਜਾਬ ਪਵਚ ਸਪਥਤ ਹੈ| 
 
2.0 ਉਿਪ੍ਾਦ ਅਿੇ ਿਮਰੱਥਾ 
ਮੈਜਰਸ ਪਗਆਨ ਕਾਸਪਟਿੰ ਗ  ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਪਮਟੇਡ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਪਗਕ  ਲਾਂਟ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤ ਾਦਨ 
ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ  ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਪਰਹਾ ਹੈ ਪਜਸ ਪਵਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭੱਠੀ ਨੂਿੰ  ਬਦਲ ਕੇ 1 X 10 ਟੀ. ੀ.ਐਚ ਅਤ ੇ1 
X 15 ਟੀ. ੀ.ਐਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇਿੰ ਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਪਲਿੰ ਗ ਪਮੱਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਵਸਥਾਰ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤ ਾਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਪਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ: 
 

ਉਿਪ੍ਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦਾ( ਨ ਪ੍ਰਿੀ  
ਿਿਾਨਾ) 

ਪ੍ਰਿਿਾਸਵਿ  ( ਨ 
ਪ੍ਰਿੀ  ਿਿਾਨਾ) 

ਕ ੱ ਿ ( ਨ ਪ੍ਰਿੀ  
ਿਿਾਨਾ) 

ਸਟੀਲ ਇਿੰਗਟਸ/ ਪਬਪਲਟਸ  27,300 77,700 1,05,000 

ਰਾਓਂਡ,ਸੁਕੇਅਰ,ਟੀ.ਐਮ.ਟੀ./ਐਮ.ਐਸ. 
ਬਾਰ, ਐਗਂਲ, ਚੈਨਲ, ਫਲੈਟਸ 

Nil 80,000 80,000 

 

3.1 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਿੇਰ 
ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 3.2 ਏਕੜ੍ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਨਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਿਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਪਿੇਗੀ। 

3.2 ਿੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਿ 
ਕੱਚਾ ਮਾਿ 

ਸਮਰੱਥਾ  ਮੌਜੂਦਾ( ਨ 
ਪ੍ਰਿੀ  ਸਦਨ) 

ਪ੍ਰਿਿਾਸਵਿ  ( ਨ 
ਪ੍ਰਿੀ  ਸਦਨ) 

ਕ ੱ ਿ ( ਨ ਪ੍ਰਿੀ 
ਸਦਨ) ਿਿਾਨਾ) 

ਐਮ ਐਸ ਸਕਰੈ , 29,880 85,238 1,15,118 

 ਫਰੋ ਅਲੋਇਸ 250 1,278 1,528 

ਸਰੋਰ ਅਰ ੇਆਿਾਜਾਈ 
 

ਸਥਾਨਕ ਅਤ ੇਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾ਼ਿਾਰ ਅਤ ੇਆਿਾਜਾਈ  ਕਵਰ ਕੀਤੇ 
ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

3.3 ਿੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਾਣੀ 
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ਇਕਾਈ ਦੀ  ਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ ਤ ਪਵਚ, ਠਿੰ ਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਪਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ  ਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਿੰਮਾਂ ਪਵਚ ਵਰਤੋਂ 
ਹੋਣ ਵਾਲਾ  ਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।  ਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟਊਬ ਵੈਲ ਤੋਂ  ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ । ਲੋੜੀਂਦੇ  ਾਣੀ ਦਾ 
ਵੇਰਵਾ ਕੁਛ ਇਸ  ਰਕਾਰ ਹੈ- 
 

ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦਾ (ਸਕਿੋ ਿੀ ਰ 

ਪ੍ਰਿੀ ਸਦਨ) 

ਪ੍ਰਿਿਾਸਵਿ (ਸਕਿੋ 

ਿੀ ਰ ਪ੍ਰਿੀ ਸਦਨ) 

ਕ ੱ ਿ (ਸਕਿੋ ਿੀ ਰ 

ਪ੍ਰਿੀ ਸਦਨ) 

ਘਰੇਲ ੂ 3.0 3.0 6.0 

ਠਿੰ ਡਾ ਕਰਨ ਲਈ (ਮੇਕਅੱ   ਾਣੀ) 4.0 25.0 29.0 

ਕੁੱ ਲ 7.0 29.0 35.0 

 

3.4 ਿੋੜੀਂਦੀ ਸ ੱਜਿੀ 
ਪਬੱਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂਿੰ  ਮੂਲ ਤੋਰ ਤੇ  ਿੰਜਾਬ ਸਟੇਟ  ਾਵਰ ਕਾਰ ੋਰੇਸ਼ਨ ਪਲਪਮਪਟਡ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ  ੂਰਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ । ਮੌਜੂਦਾ ਅਤ ੇਪਵਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਬੱਜਲੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੁਛ ਇਸ  ਰਕਾਰ ਹੈ – 
 

ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਿਿਾਸਵਿ ਕ ੱ ਿ 

ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਬੱਜਲੀ (KW) 3900 6100 10,000 

ਸਰੋਤ  ਿੰਜਾਬ ਸਟੇਟ  ਾਵਰ ਕਾਰ ੋਰੇਸ਼ਨ ਪਲਪਮਪਟਡ 

 
3.5 ਿੋੜੀਂਦਾ ਿ ਾਫ਼ 
ਪਵਸਥਾਰ ਲਈ, ਵਾਧ ੂ 65 ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਵਸਥਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱ ਲ ਮਨੱੁਖੀ ਸ਼ਕਤੀ 125 

ਹੋਵੇਗੀ|
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4.0 ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਵਰਨਣ 

                   ਪਰਪਕਪਰਆ ਦਾ ਫਲੋਚਾਰਟ 

 

 

 

 

ਐਮ ਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ 

ਸਮੱਗਰੀ ਨੂਿੰ  ਭੱਠੀ ਪਵੱਚ  ਾਓਣਾ 

ਪ ਘਲਾਓਣਾ 

ਐਲ ਆਰ ਏਫ 

ਵੀ ਡੀ/ ਵੀ ਓ ਡੀ 

ਸੀ ਸੀ ਐਮ 

ਪਬੱਲ਼ੈਟਸ 

ਰੋਪਲਿੰ ਗ ਪਮੱਲ 

ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਉਤ ਾਦ 
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5.0 ਉਪ੍ਚਾਰ ਉਪ੍ਾਅ ਦਾ ਵਰਨਣ 

ਉ ਚਾਰ ਉ ਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ  ਰਭਾਵ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਫਰਨੇਂ ਸ 
ਅਤ ੇਡੀ ਜੀ ਸੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟੈਕ ਪਵਚੋਂ ਫਲੂ ਗੈਸ ਦੇ ਪਨਕਾਸ ਨੂਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇਕਿੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਈ ਨੇ 
 ਪਹਲਾਂ ਹੀ ਇਡਿੰਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਬੈਗ ਪਫਲਟਰ ਅਤ ੇਡੀ.ਜੀ. ਸੈੈੱਟ ਨਾਲ ਛੱਤਰੀ ਅਤ ੇਸਟੈਕ ਸਥਾਪ ਤ 
ਕਰ ਪਦੱਤੀ ਹੈ । ਨਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕ ੱ ਲ ਨਗਣਰੀ ਨਿੱਚ ਸਲਾਗ 19.97 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਹੋਿੇਗਾ ਅਰੇ ਹੇਠਲੇ 
ਖੇਰਰਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਿਰਨਰਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ | ਏ ੀਸੀਡੀ ਦੇ ਘਣਾਂ ਦਾ ਪਨ ਟਾਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਟੀ ਐੈੱਸ ਐੈੱਡ ਐੈੱਫ 
ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਲੂਬੀਕੇਂਟ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਪਤਆ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ  ਰਦੂਪਸ਼ਤ 
ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਸਟੀ ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ  ਰਵਾਹ ਨੂਿੰ   ਲਾਸਤੇ ਪਵੱਚ ਲਗਾਉਣ 
ਲਈ ਵਰਪਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅ ਰੇਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਏ ੀਸੀਡੀ ਨੂਿੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਪਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਕ  ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂਿੰ  ਉਪਚਤ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਨਕਾਸ 
ਪਵੱਚ ਹਵਾ  ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਲਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਨਕਾਸੀ ਪਮਆਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ|  
 
6.0 ਿਾਿਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 
 ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ  ੂਿੰ ਜੀ ਲਾਗਤ 18.00 ਕਰੋੜ ਰੁ ਏ ਹੈ । ਈਐਮਪੀ ਲਈ ਕ ੱ ਲ ਲਾਗਰ 70 ਲੱਖ ਰ ਪਏ ਹੈ। 
ਅਤ ੇਆਵਰਤੀ ਖਰਚਾ 10 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । 
 
7.0 ਇਕਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
ਮੈਸਰਜ਼ ਪਗਆਨ ਕਾਸਪਟਿੰ ਗ  ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਪਮਟੇਡ ਪ ਿੰ ਡ- ਨਸਰਾਲੀ, ਅ  66 ਕੇ.ਵੀ. ਉ -ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਨਾਜ ਮਿੰਡੀ, 
ਮਿੰਡੀ ਗੋਪਬਿੰ ਦਗੜ, ਪ਼ਿਲਹਾ ਫਪਤਹਗੜਹ ਸਾਪਹਬ,  ਿੰਜਾਬ ਨਿਚ ਲੰਮੇ ਨਚੰਨਹ  30 ° 40'44.44 "ਐਨ, 30 ° 
40'41.42 "ਐਨ ਅਰੇ ਟਿਾਂਨਜਸ਼ਨ 76 ° 17'41.65" ਈ, 76 ° 17'31.79" ਈ |ਮਿੰਡੀ ਗੋਪਬਿੰ ਦਗੜਹ ਸਭ ਰੋਂ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਨਹਰ ਹੈ ਅਰੇ ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਂ ਕਰੀਬ ਹਿਾਈ ਅੱਡਾ 50 ਨਕਲੋਮੀਟਰ ਹੈ| ਪਿੋਜੈਕਟ 
ਸਾਈਟ ਦੇ 5 ਨਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਿੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ / ਜੰਗਲੀ ਸੈ਼ਲਟਰਕ / ਬਾਇਓਸਪੇਅਰ 
ਨਰਜ਼ਰਿ / ਰਾਖਿੇਂ ਜੰਗਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ|  
 

8.0  ੇਿਿਾਈਨ ਵਾਿਾਵਰਨ ਡੇ ਾ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਅਪਧਐਨ ਖੇਤਰ ਪਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਪਕ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
 ਰਭਾਪਵਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ਼ਿਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤ ੇਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਲਆ ਪਗਆ ਹੈ । 
ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸਿੰਬਰ, 2018 ਦੌਰਾਨ ਅਪਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਡਾਟਾ ਪਤਆਰ 
ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ । 

 

8.1 ਵਾਯੂਮਿੰ ਡਿ ਹਵਾ ਦੀ ਿ ਣਵੱਿਾ 
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 ੀ. ਐਮ.2.5,  ੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 
ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ  ੱਧਰ ਦੇ ਪਤਿੰ ਨ ਮਹੀਪਨਆਂ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸਿੰਬਰ, 2018) ਲਈ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਧਐਨ ਕੀਤਾ 
ਪਗਆ ।  ੀ. 98  ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾ ਦਿੰ ਡ ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:  ੀ. ਐਮ.2.5 – 52.3 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ  ਰਤੀ 
ਮੀਟਰ ਘਣ,  ੀ. ਐਮ. 10 – 92.5 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ  ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ – 16.7 
ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ  ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ -47.3 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ  ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ ਅਤੇ 
ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ- 0.64 ਪਮਲੀਗਰਾਮ / ਮੀਟਰ ਘਣ ਹੈ । ਬੇਸਲਾਈਨ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ  ੱਧਰੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਅਤ ੇ ਉਦਯੋਪਗਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਨਰਧਾਰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਿੰ ਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕੁਆਪਲਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਹਨ 
(ਸਮਆਰਾਂ ਅਨ ਿਾਰ ਕਰਮਵਾਰ  ਪ੍ੀ. ਐਮ.2.5, ਪ੍ੀ. ਐਮ. 10, ਿਿਫਰ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ, ਨਾਈ ਰੋਜਨ 
ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ ਅਿੇ ਕਾਰ ਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਿਈ 60, 100, 80, 80 ਮਾਈਕਰੋਿਰਾਮ ਅਿ ੇ4.0 ਸਮਿੀਿਰਾਮ 
/ ਮੀ ਰ3 ਪ੍ਰਿੀ ਮੀ ਰ ਘਣ) ।  ਪਬਹਤਰ  ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 
'ਤੇ  ਰਸਤਾਪਵਤ  ਸਾਰ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ  ਰਭਾਵ  ਵੇਗਾ।   
8.2 ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਿ ਣਵੱਿਾ 
ਰਸਾਇਣਕ, ਧਤਾਕ ਅਤ ੇਜੈਪਵਕ ਪਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਅਪਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ  ਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤ ੇਇਕ 

ਸਤਹ  ਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ । ਅਪਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ  ਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ । 

 ਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਧਾਤ ਜਾਂ ਜਰਾਸੀਮੀ ਦੂਪਸ਼ਤ ਨਹੀਂ  ਾਇਆ ਪਗਆ ।  ਰ ਸਤਹੀ  ਾਣੀ ਪਵਚ 

ਜਰਾਸੀਮੀ ਦੂਪਸ਼ਤ  ਦਾਰਥ  ਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ । ਪਕਉਂਪਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਪਹਿੰ ਦ-ਖੂਿੰ ਹਦ  ਾਣੀ ਨਹੀਂ 

ਪਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ  ਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ  ਰਭਾਪਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| 
8.3 ਸੋਰ ਵਾਿਾਵਰਣ 
ਅਪਧਐਨ ਖੇਤਰ ਪਵੱਚ 8 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੋ਼ਰ ਦੇ  ੱਧਰ ਤੇ ਪਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਪਧਐਨ ਖੇਤਰ ਪਵੱਚ 
ਸੋ਼ਰ  ੱਧਰ 45.8 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ 73.3 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਪਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 33.2 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ 64.5 ਡੀ.ਬੀ. 
(ਏ) ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਪ ਆ ਪਗਆ।  ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ  ੱਧਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ 
ਦੇਪਖਆ ਪਗਆ। ਬੇਸਲਾਈਨ ਸੋ਼ਰ ਦਾ  ੱਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ  ਾਇਆ ਪਗਆ । ਪਬਹਤਰ  ਰਦੂਸ਼ਣ 
ਪਨਯਿੰ ਤਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ  ਰਸਤਾਪਵਤ  ਸਾਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ । 
8.4 ਸਮੱ ੀ ਦੀ ਿ ਣਵੱਿਾ 

ਅਪਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 8 ਪਮੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤ ੇ ਪਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ । ਪਮੱਟੀ ਦੀ 
ਬਣਤਰ ਰੇਤਲੀ ਲਾਏਮ ਹੈ ਪਮੱਟੀ ਦੀ ਜੈਪਵਕ  ਦਾਰਥ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ,  ੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤ ੇਫਾਸਫੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਮੱਧਮ ਹੈ 

। ਸਾਰੇ ਪਮੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਪਨਆਂ ਦੇ pH ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਹਨ ।  ਰਸਤਾਪਵਤ  ਰਸਾਰ ਦਾ ਼ਿਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ 
ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਕਉਂਪਕ ਼ਿਮੀਨ' ਤੇ ਕੋਈ ਰਪਹਿੰ ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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8.5 ਪ੍ਸਰਆਵਰਣ ਅਸਿਐਨ 

ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ । ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਪਕੱਕਰ, ਜਾਮਣ, ਪ ੱ ਲ ਅਤੇ ਅਿੰਬ ਆਪਦ ਪ਼ਿਆਦਾ ਤੋਰ ਤੇ  ਾਏ ਗਏ । ਪਨਊਲਾ, ਸਾਰਿੰਗੀ, ਜਿੰਗਲ ਪਬੱਲੀ, ਕੋਬਰਾ, 

ਕਰੋਤ, ਸੱ , ਖਰਗੋਸ਼, ਕਬੂਤਰ ਅਤ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਹ ਦੇ  ਿੰਛੀ ਅਪਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਹਨ । ਅਪਧਐਨ 

ਖੇਤਰ ਪਵੱਚ  ੌਪਦਆਂ ਅਤ ੇਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਮਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ । 

8.6 ਿਿੰ ਵੇਦਨਸੀਿ ਪ੍ਾਸਰਿਸਥਿੀਕ ਵਾਿਾਵਰਣ 
 ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅਪਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅਿੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ  ੌਦਾ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਪਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਪਵਚ ਆਉਂਦਾ 
ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਪਮਪਲਆ । ਬਾਇਓਸਰਫੀਅਰ ਪਰ਼ਿਰਵ, ਟਾਈਗਰ ਪਰ਼ਿਰਵ ਅਤ ੇਵੈਟਲੈਂਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਾਰਕ ਅਤੇ 
ਜਿੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਰਗ ੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਪਣਕ ਸਿੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ  ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 
ਅਪਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅਿੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਪਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅਿੰ ਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰ਼ਿਰਵ ਅਤ ੇ ਰੋਟੈਕਟਡ ਵਣਜ 
ਨਹੀਂ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਪਗਕ ਕਾਪਮਆਂ ਦਾ ਅਪਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਕੱਤੇ ਢਾਂਚ ੇਉੱ ਰ ਹਾਵੀ ਹੈ । ਅਪਧਐਨ 
ਖੇਤਰ ਪਵਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਭੱਠੀਆਂ, ਰੋਪਲਿੰ ਗ ਪਮੱਲਾਂ, ਫੇਰੋ ਅੱਲਾਏ  , ਇੱਟ ਭੱਠੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 
ਮੌਜੂਦ ਹਨ । 
8.7 ਿਮਾਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਹਾਿਿ 

ਸਮਾਜਕ-ਆਰਪਥਕ ਰੁਤਬ ਨੂਿੰ  ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਧਐਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ 
। ੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ   ੀਣ ਲਈ  ਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਪਵਪਦਅਕ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਜਵੇਂ ਪਕ 
ਪਵਸੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਸਟੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਪਚਆਂ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ) ਦੀ  ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਸਮਾਪਜਕ 
ਪ਼ਿਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਮਨੋਰਿੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਦ ਵੀ ਪਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । 
 

9.0 ਿੈਕਿੰ ਡਰੀ ਿਾਿੂ ਉਦਯੋਿਾਂ ਿੋਂ ਿਿੰ ਭਾਸਵਿ ਖ਼ਿਰੇ ਅਿੇ ਜੋਖਮ 
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪਿਨਕਨਰਆ ਅਪਿੇਸ਼ਨਾਂ, ਜੋ ਨਕ ਮਨ ੱ ਖੀ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸੰਭਾਨਿਰ ਰੌਰ 'ਰੇ ਉੱਚ ਖਰਰੇ ਹਨ ।  ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 
ਨਧਆਨ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਖੇਰਰ  ਹੇਠਾਂ ਪਦਤੇ ਗਏ ਟੇਬਲ ਨਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ - 
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 ੇ ਿ: ਿਿੰ ਭਵ ਜੋਖਮ 

ਕਰਮ 

ਿਿੰ ਸਖਆ 

ਇਕਾਈ ਖੇਿਰ ਿਿਾਰਣ ਕਾਰਵਾਈ ਿੋਂ ਿਿੰ ਭਾਸਵਿ 

ਸਵਭਾਜਨ 

ਿਿੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਿੀਜ ੇ

1 ਭੱਠੀ ਪ ਘਲੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਸਲੈਗ ਦੇ 
ਸਿੰ  ਰਕ ਪਵਚ ਆ ਰਹੇ  ਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਮੜੁ 

 ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਠਿੰ ਢਾ ਕਰਨਾ 

ਕਿੰ ਧਾਂ ਤੋਂ  ਾਣੀ ਦਾ ਪਸਮਣਾ 
ਧਾਤੁ ਦਾ ਉਛਾਲ 

 

ਅਪਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਪਵਚ 

ਧਮਾਕਾ 

ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਅਸੱੁ਼ਧੀਆਂ ਦੀ ਹਾ਼ਿਰੀ 

ਅੱਗ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ 
ਅਤੇ ਲਾਟਾਂ ਦਾ ਪਨਕਲਣਾ 

2 ਹਾਈ  ਾਵਰ 

ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 

ਤੇਲ ਦਾ ਤਾ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਪਜਆਦਾ 
ਹੋਣਾ 

ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾ ਮਾਨ ਦਾ 
ਬਦਲਣਾ 

ਅੱਗ ਦੀ ਅਚਾਨਕ 

ਚਮਕਾਸੀ 

3 ਉੱਚ ਤਣਾਅ 

ਪਬਜਲੀ 
ਤਾਰ ਦੇ ਪਸਰੇ ਤ ੇਜੋੜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ 

ਪ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰ ਪਗਆੜੇ ਪਨਕਲਣਾ 
ਪਢਲੇ ਜੋੜ , ਕੇਬਲ ਕੱਟ, 

ਪਫਊ਼ਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਾੜ ਦਣੇਾ, 
ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ 

ਅੱਗ ਦੇ ਚਿੰ ਪਗਆੜੇ 
ਪਨਕਲਣਾ ਅਤੇ 

ਅਣਪਗਹਲੀ ਕਾਰਣ ਤੇ 
ਪਭਆਨਕ ਅੱਗ ਦਾ ਲੱਗਣਾ 

 

10.0 ਿਿੰ ਕ  ਯੋਜਨਾ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਬਿੰ ਦੀ,  ਲਾਂਟ ਦੇ ਅਮਲੇ ਅਤ ੇ ਨੇੜ ੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਲਈ 

ਬੁਪਨਆਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੋ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ  ਰਭਾਪਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਭੱਠੀਆ ਂਅੱਗ ਅਤ ੇਪਬਜਲੀ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਪਧਤ ਖ਼ਤਪਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਤਾ ਮਾਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ  ੈਦਾ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੱਟ ਅਤ ੇਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਤਾ ਮਾਨ ਅਤ ੇਦਬਾਅ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ।  

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਮਸ਼ਰਣ  ਰਪਕਪਰਆ ਉ ਕਰਣ ਪਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ 

ਪਭਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਭਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਗਂੀਨੀਰੀਂਗ ਤੋਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 

 
11.0 ਕਾਰਪ੍ੋਰੇ  ਵਾਿਾਵਰਣੀ ਜ ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ 
ਕਿੰ ਨੀ ਨੇ ਕਾਰ ੋਰੇਟ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ਼ਿਿੰ ਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ ਈ ਆਰ) ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 10.0 ਲੱਖ ਰੁ ਏ ਰਾਖਵਾਂ 
ਰੱਪਖਆ ਹੈ ਜੋ ਪਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਿੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਧੂ  ਰਵਰਤਨ ਮਿੰਨਤਾਰੇ ਦੇ OM ਪਮਤੀ 1 
ਮਈ, 2018 ਅਰੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮਦ ੇ ਨ਼ਿਰ  ੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨਲ 
ਈ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਪਰ ੋਰਟ ਪਵਚ ਵੇਰਵੇ ਪਦੱਤ ੇਜਾਣਗ|ੇ 
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12.0 ਵਾਿਾਵਰਣ ਅਸਿਐਨ ਯੋਜਨਾ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂਿੰ ਨਾਂ ਅਤ ੇ ਪਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਨੂਿੰ  ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵ ੂਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਮਾ ਦਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਪਨਯਮਤ ਪਨਗਰਾਨੀ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਸਂੀ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ- 
➢ ਉਸਾਰੀ ਦੇ  ੜਾਅ ਅਤ ੇਅ ਰੇਸ਼ਨਲ  ੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ  ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉ ਰਲੀ ਅਤੇ 

ਡਾਊਨਸਟਰੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਏਮਪਬਏਟਂ ਏਅਰ ਕੁਆਪਲਟੀ ਦੀ ਪਨਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਪਤਮਾਹੀ 
 ੀ. ਐਮ.2.5,  ੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤ ੇਕਾਰਬਨ 

ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।  

➢ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੋਰ ਦਾ  ੱਧਰ ,  ਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤ ੇ ਰਦੂਸ਼ਤ  ਆਪਦ ਦਾ ਪਨਰੀਖਣ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਪਨਆਂ ਜਾਂ 

ਈਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

13.0 ਵਾਿਾਵਰਣ ਸਨਿਰਾਨੀ ਿੈੈੱਿ       
ਪਨਗਰਾਨੀ ਸੈੈੱਲ ਹੇਠ ਪਲਖੇ ਅਨੂਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ: 

1. ਮਾਲਕ 
2.  ਰੋਜੈਕਟ ਇਿੰਚਾਰਜ 
3. ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ 

 


