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 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ 
1.0 ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਾਮ ਅਿੇ ਸਥਾਨ 
ਪ੍ਰਿਤਾਸਵਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕ  ਅਰਥਾਤ ਮੈਿਰਿ ਸ਼ਿਵਾ ਕਾਿਸ ਿੰ ਗਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇ  ਸਿਸਮ ੇਡ ਇਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਸਹਰੀਿੇ ਿੈਕਿੰ ਡਰੀ 
ਮੈ ਰਾਸਿਿੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਹੈ| ਇਹ ਪ੍ਿਾਂ  ਸਪ੍ਿੰ ਡ - ਤੂਰਾਂ, ਮਿੋਹ ਰੋਡ, ਮਿੰਡੀ ਗੋਸਬਿੰ ਦਗੜ੍ਹ, 
ਸਿਿਹਾ- ਫਸਤਹਗੜ੍ਹ ਿਾਸਹਬ, ਪ੍ਿੰਿਾਬ ਸਵਚ ਿਸਥਤ ਹੈ| 
 
2.0 ਉਿਪਾਦ ਅਿੇ ਸਮਰੱਥਾ 
ਮੈਿਰਿ ਮੈਿਰਿ ਸ਼ਿਵਾ ਕਾਿਸ ਿੰ ਗਿ ਇਕ ਮੌਿੂਦਾ ਉਦਯੋਸਗਕ ਪ੍ਿਾਂ  ਹੈ ਿੋ ਮੌਿੂਦਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਿਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 
ਦਾ ਪ੍ਰਿਤਾਵ ਰੱਖ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਿਿ ਸਵਚ ਮੌਿੂਦਾ ਭੱਠੀ ਨੂਿੰ  ਬਦਿ ਕੇ 1 X 10  ੀ.ਪ੍ੀ.ਐਚ ਅਤ ੇ1 X 15  ੀ.ਪ੍ੀ.ਐਚ 
ਿਮਰੱਥਾ ਵਾਿੀ ਇਿੰ ਡਕ਼ਿਨ ਫਰਨੇਿ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸਿਿੰ ਗ ਸਮੱਿ ਿਗਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਵਿਥਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਅਨੁਿਾਰ ਹੋਣਗੇ: 
 

ਉਿਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦਾ(ਟਨ ਪਰਿੀ  
ਸਲਾਨਾ) 

ਪਰਸਿਾਤਿਿ  (ਟਨ 
ਪਰਿੀ  ਸਲਾਨਾ) 

ਕ ੱ ਲ (ਟਨ ਪਰਿੀ  
ਸਲਾਨਾ) 

ਿ ੀਿ ਇਿੰਗ ਿ/ ਸਬਸਿ ਿ  25,200 79,800 1,05,000 

ਰਾਓਂਡ,ਿੁਕੇਅਰ, ੀ.ਐਮ. ੀ./ਐਮ.ਐਿ. 
ਬਾਰ, ਐਗਂਿ, ਚੈਨਿ, ਫਿੈ ਿ 

Nil 80,000 80,000 

 

3.1 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਿੇਰ 
ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 2.21 ਏਕੜ੍ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਨਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਿਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਪਿੇਗੀ। 

3.2 ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 
ਕੱਚਾ ਮਾਲ 

ਸਮਰੱਥਾ  ਮੌਜੂਦਾ(ਟਨ 
ਪਰਿੀ  ਤਦਨ) 

ਪਰਸਿਾਤਿਿ  (ਟਨ 
ਪਰਿੀ  ਤਦਨ) 

ਕ ੱ ਲ (ਟਨ ਪਰਿੀ 
ਤਦਨ) ਸਲਾਨਾ) 

ਐਮ ਐਿ ਿਕਰੈਪ੍, 27,900 86,319 1,14,219 

 ਫਰੋ ਅਿੋਇਿ 325 2006 2,331 

ਸਰੋਰ ਅਰ ੇਆਿਾਜਾਈ 
 

ਿਥਾਨਕ ਅਤ ੇਅਿੰਤਰਰਾ਼ਿ ਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤ ੇਆਿਾਜਾਈ  ਕਵਰ ਕੀਤੇ 
 ਰੱਕਾਂ ਨਾਿ ਹੋਵੇਗੀ। 

3.3 ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ 
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ਇਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪ੍ਤ ਸਵਚ, ਠਿੰ ਡਾ ਕਰਨ ਿਈ ਵਰਸਤਆ ਿਾਣ ਵਾਿਾ ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰੇਿੂ ਕਿੰਮਾਂ ਸਵਚ ਵਰਤੋਂ 
ਹੋਣ ਵਾਿਾ ਪ੍ਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ । ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਿੋੜ੍ ਮੌਿੂਦਾ ਸ ਊਬ ਵੈਿ ਤੋਂ ਪੂ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵਗੇੀ । ਿੋੜ੍ੀਂਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ 
ਵੇਰਵਾ ਕੁਛ ਇਿ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ- 
 

ਿੇਰਿਾ ਮੌਜੂਦਾ (ਤਕਲੋ ਲੀਟਰ 

ਪਰਿੀ ਤਦਨ) 

ਪਰਸਿਾਤਿਿ (ਤਕਲੋ 

ਲੀਟਰ ਪਰਿੀ ਤਦਨ) 

ਕ ੱ ਲ (ਤਕਲੋ 

ਲੀਟਰ ਪਰਿੀ 
ਤਦਨ) 

ਘਰੇਿ ੂ 3.0 9.0 12.0 

ਠਿੰ ਡਾ ਕਰਨ ਿਈ (ਮੇਕਅੱਪ੍ ਪ੍ਾਣੀ) 8.0 13.0 21.0 

ਕੁੱ ਿ 11.0 22.0 33.0 

 

3.4 ਲੋੜੀਂਦੀ ਤ ੱਜਲੀ 
ਸਬੱਿਿੀ ਦੀ ਿੋੜ੍ ਨੂਿੰ  ਮੂਿ ਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ਿੰਿਾਬ ਿ ੇ  ਪ੍ਾਵਰ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇ਼ਿਨ ਸਿਸਮਸ ਡ ਦੇ ਨੇੜ੍ਿੇ ਿ ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੂ੍ਰਾ ਕੀਤਾ 
ਿਾਵੇਗਾ । ਮੌਿੂਦਾ ਅਤ ੇਸਵਿਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋੜ੍ੀਂਦੀ ਸਬੱਿਿੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੁਛ ਇਿ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ – 
 

ਿੇਰਿਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਸਿਾਤਿਿ ਕ ੱ ਲ 

ਿੋੜ੍ੀਂਦੀ ਸਬੱਿਿੀ (KW) 2500 8000 10,500 

ਿਰੋਤ ਪ੍ਿੰਿਾਬ ਿ ੇ  ਪ੍ਾਵਰ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇ਼ਿਨ ਸਿਸਮਸ ਡ 

 
3.5 ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ 
ਸਵਿਥਾਰ ਿਈ, ਵਾਧੂ 150 ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੋੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ| ਸਵਿਥਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱ ਿ ਮਨੱੁਖੀ ਼ਿਕਤੀ 200 

ਹੋਵੇਗੀ|
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4.0 ਪਰਤਕਤਰਆ ਦਾ ਿਰਨਣ 

                  ਪ੍ਸਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਫਿੋਚਾਰ  

 

 

 

 

ਐਮ ਐਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਮੱਗਰੀ 

ਿਮੱਗਰੀ ਨੂਿੰ  ਭੱਠੀ ਸਵੱਚ ਪ੍ਾਓਣਾ 

ਸਪ੍ਘਿਾਓਣਾ 

ਐਿ ਆਰ ਏਫ 

ਵੀ ਡੀ/ ਵੀ ਓ ਡੀ 

ਿੀ ਿੀ ਐਮ 

ਸਬੱਲ਼ੈ ਿ 

ਰੋਸਿਿੰ ਗ ਸਮੱਿ 

ਅਖ਼ੀਰਿਾ ਉਤਪ੍ਾਦ 
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5.0 ਉਪਚਾਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਿਰਨਣ 

ਉਪ੍ਚਾਰ ਉਪ੍ਾਅ ਦਾ ਉਦੇ਼ਿ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣਾ, ਘ ਾਉਣਾ ਿਾਂ ਘੱ  ਕਰਨਾ ਹੈ । ਫਰਨੇਂ ਿ 
ਅਤ ੇਡੀ ਿੀ ਿੈ  ਨਾਿ ਿੁੜ੍ੇ ਿ ੈਕ ਸਵਚੋਂ ਫਿੂ ਗੈਿ ਦੇ ਸਨਕਾਿ ਨੂਿੰ  ਘ ਾਉਣ ਅਤ ੇਕਿੰ ਰੋਿ ਕਰਨ ਿਈ ਇਕਾਈ ਨੇ 
ਪ੍ਸਹਿਾਂ ਹੀ ਇਡਿੰਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਿ ਨਾਿ ਵੱਖਰੇ ਬੈਗ ਸਫਿ ਰ ਅਤ ੇਡੀ.ਿੀ. ਿੈੈੱ  ਨਾਿ ਛੱਤਰੀ ਅਤ ੇਿ ੈਕ ਿਥਾਸਪ੍ਤ 
ਕਰ ਸਦੱਤੀ ਹੈ । ਨਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕ ੱ ਲ ਨਗਣਰੀ ਨਿੱਚ ਸਲਾਗ 18.06 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਹੋਿੇਗਾ ਅਰੇ ਹੇਠਲੇ 
ਖੇਰਰਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਿਰਨਰਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ | ਏਪ੍ੀਿੀਡੀ ਦੇ ਘਣਾਂ ਦਾ ਸਨਪ੍ ਾਰਾ ਮਨੋਨੀਤ  ੀ ਐੈੱਿ ਐੈੱਡ ਐੈੱਫ 
ਿਾਈ  ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਿੂਬੀਕੇਂ  ਵਿੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਸਤਆ ਿਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਿੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ 
ਦੇ ਇਿਾਿ ਿਈ ਐਿ ੀਪ੍ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਿਾਿ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਿਾਿਤੇ ਸਵੱਚ ਿਗਾਉਣ 
ਿਈ ਵਰਸਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਪ੍ਰੇ  ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਏਪ੍ੀਿੀਡੀ ਨੂਿੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਿੁਸਨ਼ਿਸਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪ੍ਰਦੂ਼ਿਣ ਨੂਿੰ  ਉਸਚਤ ਢਿੰਗ ਨਾਿ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਸਨਕਾਿ 
ਸਵੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਿਿੰਚਾਿਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਕਾਿੀ ਸਮਆਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਿ ਹੈ|  
 
6.0 ਲਾਗਿ ਦੇ ਿੇਰਿੇ 
ਪ੍ਰੋਿੈਕ  ਦੀ ਮੌਿੂਦਾ ਪੂ੍ਿੰ ਿੀ ਿਾਗਤ 15.12 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ ਹੈ । ਈਐਮਪੀ ਲਈ ਕ ੱ ਲ ਲਾਗਰ 70 ਿੱਖ ਰ ਪਏ ਹੈ। ਅਤ ੇ
ਆਵਰਤੀ ਖਰਚਾ 10 ਿੱਖ ਿਿਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । 
 
7.0 ਇਕਾਈ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 
ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼ਿਵਾ ਕਾਿਸ ਿੰ ਗਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇ  ਸਿਸਮ ੇਡ ਸਪ੍ਿੰ ਡ - ਤੂਰਾਂ, ਐਮਿੋਹ ਰੋਡ, ਮਿੰਡੀ ਗੋਸਬਿੰ ਦਗੜ੍ਹ, ਸਿਿਹਾ- 
ਫਸਤਹਗੜ੍ਹ ਿਾਸਹਬ, ਪ੍ਿੰਿਾਬ ਨਿਚ ਲੰਮੇ ਨਚੰਨਹ  30 ° 38'44.55 "ਐਨ, 30 ° 38'44.57 "ਐਨ ਅਰੇ ਟਿਾਂਨਜਸ਼ਨ 
76 ° 16'13.73" ਈ, 76 ° 16'15.63" ਈ |  ਮਿੰਡੀ ਗੋਸਬਿੰ ਦਗੜ੍ਹ ਸਭ ਰੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਨਹਰ ਹੈ ਅਰੇ ਰੇਲਿ ੇ
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  ੇਸਲਾਈਨ ਿਾਿਾਿਰਨ ਡੇਟਾ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕ ਸਿਵੇਂ ਸਕ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਿੋ ਸਕ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਹੋਣ ਿਈ ਸਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਅਤ ੇਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ । 
ਅਕਤੂਬਰ-ਦਿਿੰਬਰ, 2018 ਦੌਰਾਨ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੇਿਿਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਿੰਬਿੰ ਧੀ ਡਾ ਾ ਸਤਆਰ 
ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ । 

 

8.1 ਿਾਯੂਮੰਡਲ ਹਿਾ ਦੀ ਗ ਣਿੱਿਾ 
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ਪ੍ੀ. ਐਮ.2.5, ਪ੍ੀ. ਐਮ. 10, ਿਿਫਰ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ, ਨਾਈ ਰੋਿਨ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 
ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਪੱ੍ਧਰ ਦੇ ਸਤਿੰ ਨ ਮਹੀਸਨਆਂ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਿਿੰਬਰ, 2018) ਿਈ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ । ਪ੍ੀ. 98 ਪ੍ਰਦੂ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦਿੰ ਡ ਹੇਠ ਸਿਖੇ ਅਨੁਿਾਰ ਹਨ: ਪ੍ੀ. ਐਮ.2.5 – 49.1 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 
ਮੀ ਰ ਘਣ, ਪ੍ੀ. ਐਮ. 10 – 100.0 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀ ਰ ਘਣ, ਿਿਫਰ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ – 16.7 
ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀ ਰ ਘਣ, ਨਾਈ ਰੋਿਨ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ -49.5 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀ ਰ ਘਣ ਅਤ ੇ
ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ- 0.65 ਸਮਿੀਗਰਾਮ / ਮੀ ਰ ਘਣ ਹੈ । ਬੇਿਿਾਈਨ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱ੍ਧਰੀ ਸਰਹਾਇ਼ਿੀ 
ਅਤ ੇ ਉਦਯੋਸਗਕ ਖੇਤਰ ਿਈ ਸਨਰਧਾਰਤ ਨੈ਼ਿਨਿ ਅਿੰ ਬੀਨ  ਏਅਰ ਕੁਆਸਿ ੀ ਿ ੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਹਨ 
(ਤਮਆਰਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਕਰਮਿਾਰ  ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ 
ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਿੇ ਕਾਰ ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਲਈ 60, 100, 80, 80 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਅਿ ੇ4.0 ਤਮਲੀਗਰਾਮ 
/ ਮੀਟਰ3 ਪਰਿੀ ਮੀਟਰ ਘਣ) ।  ਸਬਹਤਰ ਪ੍ਰਦੂ਼ਿਣ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਿਹੂਿਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੌਿੂਦਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 
'ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਾਸਵਤ ਪ੍ਿਾਰ ਦਾ ਮਾਮੂਿੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਵੇਗਾ।   
8.2 ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ ਣਿੱਿਾ 
ਰਿਾਇਣਕ, ਧਤਾਕ ਅਤ ੇਿੈਸਵਕ ਸਵ਼ਿਿੇ਼ਿਣ ਿਈ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਧਰਤੀ ਹੇਠਿੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤ ੇਇਕ 

ਿਤਹ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ । ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਿੰਤੋ਼ਿਿਨਕ ਹੈ । 

ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਧਾਤ ਿਾਂ ਿਰਾਿੀਮੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਾਇਆ ਸਗਆ । ਪ੍ਰ ਿਤਹੀ ਪ੍ਾਣੀ ਸਵਚ 

ਿਰਾਿੀਮੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪ੍ਦਾਰਥ ਪ੍ਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ । ਸਕਉਂਸਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਹਿੰ ਦ-ਖੂਿੰ ਹਦ ਪ੍ਾਣੀ ਨਹੀਂ 

ਸਡਿਚਾਰਿ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਇਿ ਕਰਕੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਿੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| 
8.3 ਸੋਰ ਿਾਿਾਿਰਣ 
ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ 8 ਿਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਼ੋਿਰ ਦੇ ਪੱ੍ਧਰ ਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ 
਼ੋਿਰ ਪੱ੍ਧਰ 41.8 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ 72.1 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਸਦਨ ਦੇ ਿਮੇਂ ਅਤੇ 30.4 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੋਂ 62.1 ਡੀ.ਬੀ. 
(ਏ) ਰਾਤ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਪ੍ਆ ਸਗਆ। ਪ੍ਰੋਿੈਕ  ਿਾਈ  ਤੇ ਿਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱ੍ਧਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ 
ਦੇਸਖਆ ਸਗਆ। ਬੇਿਿਾਈਨ ਼ੋਿਰ ਦਾ ਪੱ੍ਧਰ ਰਾ਼ਿ ਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਪ੍ਾਇਆ ਸਗਆ । ਸਬਹਤਰ ਪ੍ਰਦੂ਼ਿਣ 
ਸਨਯਿੰ ਤਰਣ ਦੀ ਿਹੂਿਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿਤਾਸਵਤ ਪ੍ਿਾਰ ਤੋਂ ਮੌਿੂਦਾ ਸ਼ੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਿ ਅਿਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ । 
8.4 ਤਮੱਟੀ ਦੀ ਗ ਣਿੱਿਾ 

ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 8 ਸਮੱ ੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤ ੇ ਸਵ਼ਿਿੇ਼ਿਣ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ । ਸਮੱ ੀ ਦੀ 
ਬਣਤਰ ਰੇਤਿੀ ਿਾਏਮ ਹੈ ਸਮੱ ੀ ਦੀ ਿੈਸਵਕ ਪ੍ਦਾਰਥ, ਨਾਈ ਰੋਿਨ, ਪੋ੍ ਾ਼ਿੀਅਮ ਅਤ ੇਫਾਿਫੋਰਿ ਿਮੱਗਰੀ ਮੱਧਮ ਹੈ 

। ਿਾਰੇ ਸਮੱ ੀ ਦੇ ਨਮੂਸਨਆਂ ਦੇ pH ਿਵੀਕਾਰਯੋਗ ਿੀਮਾ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਹਨ । ਪ੍ਰਿਤਾਸਵਤ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ 
ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕਉਂਸਕ ਜ਼ਮੀਨ' ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਹਿੰ ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਿਾਵੇਗੀ। 
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8.5 ਪਤਰਆਿਰਣ ਅਤਿਐਨ 

ਿੈਕਿੰ ਡਰੀ ਿਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਿਾਈ  ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਡੇ ਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ । ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਸਕੱਕਰ, ਿਾਮਣ, ਸਪੱ੍ਪ੍ਿ ਅਤੇ ਅਿੰਬ ਆਸਦ ਸਜ਼ਆਦਾ ਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ਾਏ ਗਏ । ਸਨਊਿਾ, ਿਾਰਿੰਗੀ, ਿਿੰਗਿ ਸਬੱਿੀ, ਕੋਬਰਾ, 

ਕਰੋਤ, ਿੱਪ੍, ਖਰਗੋ਼ਿ, ਕਬੂਤਰ ਅਤ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਹ ਦੇ ਪ੍ਿੰਛੀ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਿਾਨਵਰ ਹਨ । ਅਸਧਐਨ 

ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਪੌ੍ਸਦਆਂ ਅਤ ੇਿਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਿੀਆਂ ਨਿਿਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਿਦੀਆਂ, ਇਿ ਿਈ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਮਾਹੌਿ ਤੇ ਕੋਈ ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ । 

8.6 ਸੰਿੇਦਨਸੀਲ ਪਾਤਰਸਤਥਿੀਕ ਿਾਿਾਿਰਣ 
ਪ੍ਰਾਿੈਕ  ਿਾਈ  ਦੇ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅਿੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੌ੍ਦਾ ਿਾਂ ਿਾਨਵਰ ਿੋ ਸਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਿੀ ਿੂਚੀ ਸਵਚ ਆਉਂਦਾ 
ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਸਮਸਿਆ । ਬਾਇਓਿਰਫੀਅਰ ਸਰਜ਼ਰਵ,  ਾਈਗਰ ਸਰਜ਼ਰਵ ਅਤ ੇਵੈ ਿੈਂਡ, ਰਾ਼ਿ ਰੀ ਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ 
ਿਿੰਗਿੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਅਿਥਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਰਗ ੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਸਣਕ ਿਿੰਵੇਦਨ਼ਿੀਿ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਿੈਕ  ਿਾਈ  ਦੇ 
ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅਿੰਦਰ ਮੌਿੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅਿੰ ਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਜ਼ਰਵ ਅਤ ੇਪ੍ਰੋ ੈਕ ਡ ਵਣਿ 
ਨਹੀਂ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਸਗਕ ਕਾਸਮਆਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੱਤੇ ਢਾਂਚ ੇਉੱਪ੍ਰ ਹਾਵੀ ਹੈ । ਅਸਧਐਨ 
ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਭੱਠੀਆਂ, ਰੋਸਿਿੰ ਗ ਸਮੱਿਾਂ, ਫੇਰੋ ਅੱਿਾਏ  , ਇੱ  ਭੱਠੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋ ੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹਨ । 
8.7 ਸਮਾਜਕ-ਆਰਤਥਕ ਹਾਲਿ 

ਿਮਾਿਕ-ਆਰਸਥਕ ਰੁਤਬ ਨੂਿੰ  ਿੈਕਿੰ ਡਰੀ ਿਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਿਾਈ  ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ 
।ਪ੍ੇਂਡੂ ਿੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ੀਣ ਿਈ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਿੋੜ੍, ਸਵਸਦਅਕ ਿਿੰਿਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਕਾਿ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਿ ਿਹੂਿਤਾਂ ਸਿਵੇਂ ਸਕ 
ਸਵ਼ੇਿ਼ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੀਨੀਅਰ ਸਿ ੀਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਚਆਂ ਿਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ) ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਿਮਾਸਿਕ 
ਸਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹੱਿੇ ਵਿੋਂ ਕਸਮਊਸਨ ੀ ਿੈਂ ਰਾਂ, ਮਨੋਰਿੰਿਨ ਿਹੂਿਤਾਂ ਆਸਦ ਵੀ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ । 
 

9.0 ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਾਿੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਿੋਂ ਸੰਭਾਤਿਿ 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 ਸਦਤੇ ਗਏ ਟੇਬਲ ਨਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ - 
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ਟੇ ਲ: ਸੰਭਿ ਜੋਖਮ 

ਕਰਮ 

ਸੰਤਖਆ 

ਇਕਾਈ ਖੇਿਰ ਸਿਾਰਣ ਕਾਰਿਾਈ ਿੋਂ ਸੰਭਾਤਿਿ 

ਤਿਭਾਜਨ 

ਸੰਭਾਿਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਿੀਜ ੇ

1 ਭੱਠੀ ਸਪ੍ਘਿੇ ਹੋਏ ਿੋਹੇ ਿਾਂ ਿਿੈਗ ਦੇ 
ਿਿੰ ਪ੍ਰਕ ਸਵਚ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਮੜੁ੍ 

ਪ੍ਰਿਾਰ ਅਤੇ ਠਿੰ ਢਾ ਕਰਨਾ 

ਕਿੰ ਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਣਾ 
ਧਾਤੁ ਦਾ ਉਛਾਿ 

 

ਅਸਤ ਦੇ ਕੇਿਾਂ ਸਵਚ 

ਧਮਾਕਾ 

ਕੱਚਾ ਤੇਿ ਅਤੇ ਗਰੀਿ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਅ਼ੱੁਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 

ਅੱਗ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਿੱਗਣਾ 
ਅਤੇ ਿਾ ਾਂ ਦਾ ਸਨਕਿਣਾ 

2 ਹਾਈ ਪ੍ਾਵਰ 

 ਰਾਂਿਫਾਰਮਰ 

ਤੇਿ ਦਾ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਿਆਦਾ 
ਹੋਣਾ 

ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਦਾ 
ਬਦਿਣਾ 

ਅੱਗ ਦੀ ਅਚਾਨਕ 

ਚਮਕਾਿੀ 

3 ਉੱਚ ਤਣਾਅ 

ਸਬਿਿੀ 
ਤਾਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤ ੇਿੋੜ੍ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ 

ਸਜ਼ਆਦਾ ਚਿੰ ਸਗਆੜ੍ੇ ਸਨਕਿਣਾ 
ਸਢਿੇ ਿੋੜ੍ , ਕੇਬਿ ਕੱ , 

ਸਫਊਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਾੜ੍ ਦਣੇਾ, 
਼ਿਾਰ  ਿਰਕ  

ਅੱਗ ਦੇ ਚਿੰ ਸਗਆੜ੍ੇ 
ਸਨਕਿਣਾ ਅਤੇ 

ਅਣਸਗਹਿੀ ਕਾਰਣ ਤੇ 
ਸਭਆਨਕ ਅੱਗ ਦਾ ਿੱਗਣਾ 

 

10.0 ਸੰਕਟ ਯੋਜਨਾ 
ਐਮਰਿੈਂਿੀ ਯੋਿਨਾਬਿੰ ਦੀ, ਪ੍ਿਾਂ  ਦੇ ਅਮਿੇ ਅਤ ੇ ਨੇੜ੍ ੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਿੁਰੱਸਖਆ ਿਈ 

ਬੁਸਨਆਦੀ ਯੋਿਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿੋ ਗੈਰ-ਯੋਿਨਾਬੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਘ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ । 

ਭੱਠੀਆ ਂਅੱਗ ਅਤ ੇਸਬਿਿੀ ਨਾਿ ਿਿੰਬਿੰ ਸਧਤ ਖ਼ਤਸਰਆਂ ਨਾਿ ਿੁੜ੍ੀਆਂ ਹਨ, ਦਬਾਅ ਿਾਂ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈ੍ਦਾ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਿਾਨ, ਿੱ  ਅਤ ੇਮੌਤ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ । ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਅਤ ੇਦਬਾਅ ਇਕ ਦੂਿੇ ਨਾਿ ਿੁੜ੍ੇ ਹੋਏ ਹਨ ।  

ਇਿ ਿਈ ਿਦੋਂ ਿਿਣ਼ਿੀਿ ਿਾਂ ਿਿਣ਼ਿੀਿ ਸਮ਼ਿਰਣ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਉਪ੍ਕਰਣ ਸਵੱਚ ਮੌਿੂਦ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਨਤੀਿਾ 

ਸਭਆਨਕ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ । ਸਭਆਨਕ ਨਤੀਿੇ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ ਿਈ ਏਗਂੀਨੀਰੀਂਗ ਤੋਰ ਤੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ । 

 
11.0 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਾਿਾਿਰਣੀ ਜ ੰ ਮੇਿਾਰੀ 
ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇ  ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ (ਿੀ ਈ ਆਰ) ਦੀਆਂ ਿਰਗਰਮੀਆਂ 12 ਿੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਰਾਖਵਾਂ 
ਰੱਸਖਆ ਹੈ ਿੋ ਸਕ ਭਾਰਤ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਿਿੰਗਿਾਤ ਤੇ ਿਿਵਾਧੂ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਮਿੰਨਤਾਰੇ ਦੇ OM ਸਮਤੀ 1 
ਮਈ, 2018 ਅਰੇ ਿਨਤਕ ਿੁਣਵਾਈ ਮਦ ੇ ਨਜ਼ਰ ਪੂ੍ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨਿ 
ਈ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਸਰਪੋ੍ਰ  ਸਵਚ ਵੇਰਵੇ ਸਦੱਤ ੇਿਾਣਗ|ੇ 



ix 

CPTL-EIA, Mohali 

12.0 ਿਾਿਾਿਰਣ ਅਤਿਐਨ ਯੋਜਨਾ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂਿੰ ਨਾਂ ਅਤ ੇ ਸਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਿਤਾ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਨੂਿੰ  ਿਾਂਚਣ ਿਈ ਿਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਮਾਪ੍ਦਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਸਨਯਮਤ ਸਨਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਿਂੀ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਹੋਵੇਗੀ- 
➢ ਉਿਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਅਤ ੇਅਪ੍ਰੇ਼ਿਨਿ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਿਾਈ  ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਰਿੀ ਅਤੇ 

ਡਾਊਨਿ ਰੀਮ ਵਾਿੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਏਮਸਬਏ ਂ ਏਅਰ ਕੁਆਸਿ ੀ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਸਤਮਾਹੀ 
ਪ੍ੀ. ਐਮ.2.5, ਪ੍ੀ. ਐਮ. 10, ਿਿਫਰ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ, ਨਾਈ ਰੋਿਨ ਡਾਈਆਕਿਾਈਡ ਅਤ ੇਕਾਰਬਨ 

ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਿਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ।  

➢ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੱ੍ਧਰ , ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤ ੇਪ੍ਰਦੂ਼ਿਤ  ਆਸਦ ਦਾ ਸਨਰੀਖਣ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਸਨਆਂ ਿਾਂ 

ਈਿੀ ਦੀਆਂ ਼ਿਰਤਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। 

13.0 ਿਾਿਾਿਰਣ ਤਨਗਰਾਨੀ ਸੈੈੱਲ       
ਸਨਗਰਾਨੀ ਿੈੈੱਿ ਹੇਠ ਸਿਖੇ ਅਨੂਿਾਰ ਹੋਵੇਗੀ: 

1. ਮਾਿਕ 
2. ਪ੍ਰੋਿੈਕ  ਇਿੰਚਾਰਿ 
3. ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਿਾਹਕਾਰ 

 


