
ਖੰਡ ਮ ਿੱਲ ਦੇ ਮਿਸਥਾਰ  (7,000 TCD ਤੋਂ 12,000 TCD) ਅਤੇ 
ਮ ੰਡ- ਰੰਧਾਿਾ, ਤਮਿਸੀਲ- ਦਸੂਿਾ, 
 ਮਿਲਾ- ਿੁਮਿਆਰ ੁਰ,  ੰਜਾਬ ਮਿਿੱਚ 

37  ੈਗਾਿਾਟ ਦਾ ਸਮਿ- ੈਦਾਿਾਰ  ਾਿਰ  ਲਾਂਟ 

ਲਈ 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇ  ਸਾਰ 

 
(ਿਿਾਲਾ TOR ਦੁਆਰਾ  ਿੱਤਰ ਨੰਬਰ. SEIAA / 2018/452 ਮ ਤੀ 09.04.2018) 
 ਲੌਟ ਏਰੀਆ: 170 ਏਕੜ / 68.7 ਿੈਕਟੇਅਰ  ੌਜੂਦਾ ਸ ਰਿੱਥਾ: 7,000 ਟੀਸੀਡੀ ਅਤੇ ਕੋ-ਜਨਰਲ - 33  ੈਗਾਿਾਟ 
ਦਾ ਮਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ ਰਿੱਥਾ: 12,000 ਟੀਸੀਡੀ ਅਤੇ ਕੋ-ਜਨਤਕ- 37  ੈਗਾਿਾਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ  ਰਾਜੈਕਟ: 
170 ਕਰੋੜ ਰੁ ਏ 

(ਸੰਦਰਭ ਟੋਆਰ ਿਾਈਡ  ਿੱਤਰ ਨੰਬਰ. SEIAA / 2018/452 ਮ ਤੀ 09.04.2018) 
 ਲਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰ: 170 ਏਕੜ / 68.7 ਿੈਕਟਰ 

 ੌਜੂਦਾ ਸ ਰਿੱਥਾ: 7,000 ਟੀਸੀਡੀ ਅਤੇ ਕੋ-ਜਨਰਲ - 33  ੈਗਾਿਾਟ 

ਮਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ ਰਿੱਥਾ: 12,000 ਟੀਸੀਡੀ ਅਤੇ ਕੋ-ਜਨਰਲ - 37  ੈਗਾਿਾਟ 

 ਰਾਜੈਕਟਲਾਗਤ ਦਾ: 170 ਕਰੋੜ ਰੁ ਏ 

 
ਮਿਕਸਤ ਕਰਤਾ: 
A.B. ਿੂਗਰਕੇਨ ਮਲ  

C-1, ਸੈਕਟਰ-3, ਨੋਇਡਾ, ਉੱਤਰ ਰਦੇਿ-201301 

 
ਮਤਆਰ ਕਰਤਾ: 
M/S PERFACT ENVIRO SOLUTIONS PVT. LTD. 

NABET Registered of accredited Consultants organization/Rev 66/5thਜੂਨ 2018 at S.No.-

114) An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 &OSHAS 18001:2007  ਰ ਾਮਿਤ ਸੰਸਥਾ 
5ਿੀਂ  ੰਿਲr, NN  ਾਲ,  ੰਗਲ   ੈਲੇਸ 

ਸੈਕਟਰ 3, ਰੋਮਿਿੀ, ਮਦਿੱਲੀ 
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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ 

ਜਾਿ  ਮਿਚਾਿ 

ਏ.ਬੀ. ਸੂਗਰਿ ਮਲਮ ਟੇਡ (ABSL) ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਮਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕੰ ਨੀ ਿੈ ਜੋ  ਿੈ। 
ABSL, ਮਜਸ ਨੰੂ  ਮਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦੁਰ ਸੂਗਰ ਮਲ ਮਟਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੰੂ ਸਾਲ 1997 

ਮਿਿੱਚ ਚਿੱਡਾ ਗਰੁਿੱ  ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਮਲਆ ਮਗਆ ਸੀ ਮਜਸ ਦਾ  ੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਲੇ  ਿੁਮਸਆਰ ੁਰ ਦੇ ਮ ੰਡ ਰੰਧਾਿਾ 

ਤਮਿਸੀਲ ਦਸੂਿਾ ਮਿਿੱਚ ਸੂਗਰ  ਲਾਂਟ ਿੈ। 

 

ਿਰਤ ਾਨ ਉਦਯੋਗ  ੁਿੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਗਰੇਡਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਸੂਗਰ ਦਾ ਉਤ ਾਦਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਬਾਗਾਸੀ 

ਕੂੜ ੇ ਨੰੂ ਜਲਾਉਿ ਨਾਲ 33  ੈਗਾਿਾਟ ਮਬਜਲੀ  ੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਮ ੰਡ-ਰੰਧਾਿਾ, ਤਮਿਸੀਲ-ਦਸੂਿਾ, ਮਿਲਹਾ 

ਿੁਮਸਆਰ ੁਰ,  ੰਜਾਬ ਮਿਿੱਚ ਸੂਗਰ  ਲਾਂਟ ਦੀ ਸ ਰਿੱਥਾ 7000 TCD ਤੋਂ 12000 TCD ਅਤੇ 33  ੈਗਾਿਾਟ ਤੋਂ 37 

 ੈਗਾਿਾਟ ਤਿੱਕ ਕੋਗਨੇਰੇਸਨ  ਾਿਰ  ਲਾਂਟ ਦੇ ਮਿਸਥਾਰ ਦਾ  ਰਸਤਾਮਿਤ  ਰੋਜੈਕਟ M/s ਏ.ਬੀ. ਸੂਗਰਿ 

ਮਲਮ ਟੇਡ ਦੁਆਰਾ ਮਲਆ ਮਗਆ। ਇਸ  ਰਾਜੈਕਟ ਨੰੂ  ਮਿਲਾਂ ਿੀ 7000 TCD ਦੀ ਸ ਰਿੱਥਾ ਅਤੇ 10  ੈਗਾਿਾਟ 

ਅਤੇ 23  ੈਗਾਿਾਟ ਦੇ ਕੋਗਨੇਰੇਸਨ  ਾਿਰ  ਲਾਂਟ ਲਈ ਮ ਤੀ 03.06.2010 ਨੰੂ ਮਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ J-

11011/764/2007-IA II (I) ਦੁਆਰਾ ਿਾਤਾਿਰਿਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ  ਰਾ ਤ ਿੋ ਚੁਿੱਕੀ ਿੈ। ਯੂਮਨਟ ਕੋਲ  ੰਜਾਬ 
 ਰਦੂਸਿ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਤੋਂ ਸਮਿ ਤੀ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ R14HSPCTOW1408673 ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਯੂਮਨਟ ਨੰੂ 
ਚਲਾਉਿ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਿ ਤੀ ਿੈ ਜੋ 30.03.2019 ਤਿੱਕ  ਰ ਾਮਿਤ ਅਤੇ  ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਿਚਨਬਿੱਧ 

ਿੈ।  

ਿੁਿ, ਯੂਮਨਟ,  ਲਾਂਟ ਦੀ ਸ ਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 7,000 TCD ਤੋਂ 12,000 TCD ਅਤੇ ਸਮਿ-

 ੈਦਾਿਾਰ  ਾਿਰ  ਲਾਂਟ ਨੰੂ 33  ੈਗਾਿਾਟ ਤੋਂ 37  ੈਗਾਿਾਟ ਤਿੱਕ ਿਧਾਉਿ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਖਦਾ ਿੈ। 

ਮਕਉਂਜੋ  ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ  ੁਖ ਕੰ  ਖੰਡ  ੈਦਾ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਈਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟੀਮਿਕੇਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ  ਰੋਜੈਕਟ 

ਸੈਮਡਊਲ 5 (ਜੇ) ਿਰੇਿੀ ਬੀ ਤਮਿਤ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। SEIAA/SEAC ਨੇ TOR  ਿਿਾਲਾ ਿਰਤਾਂ ਤਿਿੀਿ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ ਜੋ 
SEIAA/2018/452 ਮ ਤੀ 09.04.2018 ਅਨੁਸਾਰ ਿਨ। 

ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਿਰਤਾਂ 

ਇਿ ਿਾਤਾਿਰਿ  ਰਭਾਿ  ੁਲਾਂਕਿ (EIA) ਅਮਧਐਨ, SEIAA,  ੰਜਾਬ TORF ਨੰ. SEIAA/2018/452 ਮ ਤੀ 09.04.2018 ਦ ੇ

ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਿਰਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਮਰਤ ਿੈ। 

 

 ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਮਖਆ 
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ਿੇਰਿ ੇ  ਜੌੂਦਾ  ਰਸਤਾਮਿਤ ਮਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਮਕਮਰਆ ਸੂਗਰ ਮਨਰ ਾਿ ਯਮੂਨਟ ਅਤੇ ਸਮਿ- ੈਦਾਿਾਰ  ਾਿਰ  ਲਾਂਟ 

 ਲਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰ 6,87,966 sqm (170 ਏਕੜ) - 6,87,966 sqm (170 ਏਕੜ) 

ਿੂਗਰ  ਲਾਂਟ ਦਾ ਖਤੇਰ - 59 

ਏਕੜ 

- ਿੂਗਰ  ਲਾਂਟ ਦਾ ਖਤੇਰ - 59 

ਏਕੜ 

ਉਤ ਾਦਨ 
ਸ ਰਿੱਥਾ 

ਿੂਗਰ - 7000 TCD  ਿੂਗਰ - 5000 TCD  ਿੂਗਰ - 12,000 TCD  

ਸਮਿ- ੈਦਾਿਾਰ  ਾਿਰ  ਲਾਂਟ t - 

33 MW 

ਸਮਿ- ੈਦਾਿਾਰ  ਾਿਰ 

 ਲਾਂਟ - 4 MW 

ਸਮਿ- ੈਦਾਿਾਰ  ਾਿਰ  ਲਾਂਟ  - 

37 MW 

ਅਨੁ ਾਮਨਤ 
ਲਾਗਤ 

208 ਕਰੋੜ 170 ਕਰੋੜ 378 C ਕਰੋੜ 

ਰੁਿਗਾਰ 217 33 250 

 ਾਿਰ ਦੀ ਿਰਰੂਤ 9000 KW 4500 KW 13500 KW 

DG ਸੈਿੱਟ 1 x 500 KVA and 1 x 725 

KVA 

- 1 x 500 KVA and 1 x 725 

KVA 

ਬੋਇਲਰ 80 TPH and 120 TPH 2 X 32 TPH 80 TPH, 120 TPH & 2 x 32 

TPH 

ਿਿਾ  ਰਦਸੂਿ 
ਕੰਟਰੋਲ ਉ ਕਰਿ 

ਸਟੈਕ, ਿੈਿੱਟ ਸਕਰਬਰ, 

ਇਲੈਕਟਰਸੋਟੈਮਟਕ  ਰੈਸੀਮ ਟਟੇਰ 

(ESP) 

- ਸਟੈਕ, ਿੈਿੱਟ ਸਕਰਬਰ, 

ਇਲੈਕਟਰਸੋਟੈਮਟਕ  ਰੈਸੀਮ ਟਟੇਰ 

(ESP) 

ਕੁਿੱਲ  ਾਿੀ ਦੀ 
ਿਰਰੂਤ 

6275 KLD 4296 KLD 10571 KLD 

ਤਾਜੇ  ਾਿੀ ਦੀ 
ਿਰਰੂਤ 

1363 KLD 864 KLD 2227 KLD 

ਿੇਸਟ ਿਾਟਰ 
ਜੇਨਰੇਸਨ 

1870 KLD 1366 KLD 3236 KLD 

 ਾਿੀ ਦਾ ਸਰੋਤ Bore Well - Bore Well 

ਜਲ  ਰਦੂਸਿ 
ਕੰਟਰੋਲ ਉ ਕਰਿ 

STP - 250 KLD  

ETP - 3500 KLD 

 STP - 250 KLD  

ETP - 3500 KLD 

ਰੇਨ ਿਾਟਰ 
ਿਾਰਿੈਸਮਟੰਗ ਮ ਟ 

3 no. 5 no.  8 no. 
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ਉਤ ਾਦ 

A. ਸੂਗਰ 

ਸੀਰੀਅਲ 
ਨੰ. 

ਉਤ ਾਦ  ੌਜੂਦਾ  ਾਤਰਾ 
(ਟਨ/ਮਦਨ) 

 ਰਸਤਾਮਿਤ  ਾਤਰਾ 
(ਟਨ/ਮਦਨ) 

ਮਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
(ਟਨ/ਮਦਨ) 

1 L ਕਆੁਮਲਟੀ ਸੂਗਰ (31) 77 55 132 

2 M ਕਆੁਮਲਟੀ ਸੂਗਰ 
(31) 

616 440 1056 

3 S ਕੁਆਮਲਟੀ ਸੂਗਰ (31) 77 55 132 

 Total 770 550  1320 

 

B. CO- GENERATION  ਾਿਰ  ਲਾਂਟ 

ਸੀਰੀਅ
ਲ ਨੰ. 

ਉਤ ਾਦ  ੌਜੂਦਾ  ਰਸਤਾਮਿਤ ਮਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

1. ਿੇਚਿ ਦੀ  ਾਿਰ  23 MW - 23 MW 

ਕੈ ਮਟਿ  ਾਿਰ 10 MW 4 MW 14 MW 

 ਕੁਿੱਲ  ਾਿਰ ਜੇਨਰੇਸਨ 33 MW 4 MW 37 MW 

 
 
 
 
 

ਕਿੱਚਾ  ਾਲ 

ਸੀਰੀਅਲ 
ਨੰ. 

ਕਿੱਚਾ  ਾਲ ਰੋਿਾਨਾ ਖ ਤ( ੌਜਦੂਾ) ਰੋਿਾਨਾ ਖ ਤ 

( ਰਸਤਾਮਿਤ) 

ਰੋਿਾਨਾ ਖ ਤ 

(ਮਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) 
1 ਲਾਈ  10.5 MT 7.5 MT 18 MT 

2 ਸਲਿਰ 4.2 MT 5 MT 7.2 MT 

3 ਬਾਇਓਸਾਈਡ 70 ਮਕਗਰਾ/ਮਦਨ 50 ਮਕਗਰਾ/ਮਦਨ 120 ਮਕਗਰਾ/ਮਦਨ 

4  ੈਗਨਾਿਲੋਕ 21 ਮਕਗਰਾ/ਮਦਨ 15 ਮਕਗਰਾ/ਮਦਨ 36 ਮਕਗਰਾ/ਮਦਨ 

5 ਿਾਸਿੋਮਰਕ ਐਮਸਡ 35 ਮਕਗਰਾ/ਮਦਨ 25 ਮਕਗਰਾ/ਮਦਨ 60 ਮਕਗਰਾ/ਮਦਨ 
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6 ਰੰਗ  ਰੈਮਸਮ ਟੈਸਨ 100 ਮਕਗਰਾ/ਮਦਨ 70 ਮਕਗਰਾ/ਮਦਨ 170 ਮਕਗਰਾ/ਮਦਨ 

7 ਗੰਨਾ 7,000 TCD 5,000 TCD 12,000 TCD 

 

ਮਨਰ ਾਿ  ਰਮਕਮਰਆ 

ਸੂਗਰ 

 

(i) ਧੋਿਾ, ਗੰਨੇ ਨੰੂ ਕਿੱਟਿਾ, ਿਰੇਡਰ: 

• ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਮਿਲਾਂ ਗੰਨੇ ਨੰੂ ਧਿੋਾ ਮਜਿੇਂਮਕ ਗੰਦਗੀ ਨੰੂ ਿਟਾਉਿਾ 

• ਕਿੱਟਿ ਦਾ ਕੰ  ਉਦਯੋਗ ਮਿਿੱਚ  ਮਿਲਾ ਕੰ  ਿੈ। 

• ਗੰਨੇ ਤੋਂ  ਿੱਮਤਆਂ ਅਤੇ ਅਿਚਾਿੇ ਠੋਸ ਕਿਾਂ ਨੰੂ ਿਟਾਉਿ ਲਈ ਿਰੇਡਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਿੈ। 

(ii) ਮ ਮਲੰਗ 

• ਮ ਮਲੰਗ ਜੂਸ ਕਿੱਢਿ ਲਈ ਗੰਨਾ ਦੇ ਸਮਟਕਸ ਨੰੂ  ੀਡਿ ਦੀ  ਰਮਕਮਰਆ ਿੈ। 

(iii) ਕਲੈਰੀਿੀਕੇਿਨ(Clarification) 

• ਕਿੱਚ ੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ (ਿੰਕੂ ਆਕਾਰ ਿਾਲੇ ਬਰਤਨ ) ਮਿਿੱਚ ਭਮਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਮਜਿੱਥ ੇ

ਿਾਸਿੋਮਰਕ ਐਮਸਡ, ਲਾਈ  ਅਤ ੇਸਲਿਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੰੂ ਐਜੀਟੇਟਰ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਮ ਿਮਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

• ਜਦੋਂ ਇਿ ਰਸਾਇਿ ਮ ਿਮਰਤ ਿੋ ਜਾਂਦ ੇ ਿਨ, ਸਸ ੈਂਡੀਡ ਅਤ ੇ ਕੋਲਾਇਡਲ ਕਿ ਝੰੁਡ ਮਿਿੱਚ 

ਇਕਿੱਠੇ ਿੁੰ ਦ ੇਿਨ ਅਤੇ  ਮਰਿਾ  ਸਿਰੂ  ਿੇਠਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

• ਕਲੈਰੀਫ਼ਾਇਰ(Clarifier) ਦੇ ਉ ਰਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਸਾਿ ਸਥੁਰਾ ਜੂਸ ਬਾਿਰ ਮਨਕਲਦਾ ਿੈ, ਮਚਿੱਕੜ 

ਅਤੇ ਮ ਿੱਟੀ ਰੋਟਰੀ ਮਿਲਟਰ ਦ ੇਤਲ ਤੇ ਡਰਨੇੇਜ ਮਿਿੱਚ ਇਕਿੱਠੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ।  

(iv) ਮਿਲਟਰੇਸਨ 

ਘੁੰ  ਿ ਿਾਲੇ ਮਿਲਟਰ ਮਿਚ ਮਿਰ ਕਲੈਰੀਿਾਈ ਕੀਤ ੇ ਿੱਡ ਨੰੂ ਕਲੈਰੀਿਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਕੈਿਨ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਨਾਲ 

 ਿੱਡ ਅਤ ੇਸਲਿੱਜ ਘੁੰ  ਾਅਦਾਰ ਡਰੰ  ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
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(v) ਿਾਿ ੀਕਰਿ 

• ਸੰਘਿੇ ਘੋਲਾਂ ਲਈ ਲਈ  ਰਮਕਮਰਆ ਉਦਯੋਗ ਮਿਚ ਿਾਿ ੀਕਰਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

(vi)  ੈਨ ਉਬਾਲਿਾ 

• ਖੰਡ ਦੀ ਮਕਰਸਟੀਲਾਈਜੇਿਨ ਲਈ  ੈਨ ਸਟੇਸਨ ਤ ੇਭੇਜਿ ਤੋਂ  ਮਿਲਾਂ ਮਸਰ  ਦਾ  ੜੁ ਸਲਿਰ 

ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਸੋਮਧਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਮਕਰਸਟੀਲਾਈਜੇਿਨ  ਇਕਮਿਰੇ ਿੈਮਕਊ  

 ੈਨਾਂ ਮਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਮਜਿੱਥੇ ਮਸਰ  ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਿਾਿਮ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ 

ਿੂਗਰ ਦ ੇਦਾਿੇ ਨਿੀਂ ਬਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ  ੜਾਅਤਿੱਕ ਸੀਡ ਗਰਨੇ  ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਿੂਗਰ ਲਈ 

ਮਨਊਲਕੀਅਸ ਿਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ  ਾਿੀ ਦ ੇਉਡਿ ਤੇ ਿੋਰ ਮਸਰ   ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

(vii) ਸੈਂਟਰੀਮਿਊਗੇਸਨ 

• ਮਕਰਸਟੇਲਾਈਿਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰੀਮਿਊਗਸ ਨਾ ਕ  ਸੀਨ ਮਿਿੱਚ ਮਖਿੱਮਚਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਛੇਕ 

ਿੂਗਰ ਦੇ ਮਕਰਸਟਲ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਲੋੜ  ੈਿ  ਾਿੀ ਨਾਲ ਧੋਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਿਨ। 

 ਦਰ ਮਲਕਰ ਜਾਂ ਸੀਰਾ ਲਈਮਨ ਘ ਮਿਚੋਂ ਟਿੱ ਦਾ ਿੈ ਮਕਉਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰੀ ਮਿਊਗਲ ਬਲ ਲਿੱਗਦਾ 

ਿੈ ਅਤੇ ਿੂਗਰ  ਰਜ ਿੋਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਂਟਰਮਿਊਗ ਨੰੂ ਮਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

(viii) ਗਰੇਡੇਸਨ ਅਤ ੇ ੈਮਕੰਗ 

• ਿੂਗਰ ਦੇ ਮਕਰਸਟਲ ਦੇ ਰੂ  ਮਿਿੱਚ ਅੰਮਤ  ਉਤ ਾਦ  ੈਨ ਸੈਕਸਨ ਦੁਆਰਾ ਮਗਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ 

ਅਤੇ ਇਿ ਿੂਗਰ 50 ਮਕਲੋਗਰਾ  ਬੈਗ ਮਿਿੱਚ ਗ੍ਡਰੇਡ ਅਤੇ  ੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 



Expansion of Sugar Mill from 7,000 TCD to 12,000 TCD by M/s A.B Sugars Ltd 

Prepared by- Perfact Enviro Solutions Pvt. Ltd. 7 

 

• ਸਮਿ- ੈਦਾਿਾਰ 

ਿਾਤਾਿਰਿਕ ਮਿਿਸਥਾ 

ਅਮਧਐਨ ਦਾ ਸ ਾਂ 

 ੌਨਸੂਨ ਸੀਿਨ (ਅਕਤਬੂਰ 2017 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2017) ਅਤੇ 15  ਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅ ਰੈਲ 2018 ਤਿੱਕ ਇਕਿੱਠੇ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਾਧੂ ਇਿੱਕ  ਿੀਨੇ ਦ ੇਦਬੁਾਰਾ  ਰ ਾਮਿਤ ਡਟੇਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਮਜਆਂ ਨੰੂ ਿੇਠਾਂ ਸੰਖੇ  
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ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈ: 

 

ਐਬਂੀਏਟਂ ਿਿਾ 

ਐਬਂੀਏਟਂ ਿਿਾ ਦੀ ਗੁਿਿਿੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਿੱਠ ਸਟੇਸਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਜਿੇਂ ਆਨਸਾਈਟ (ਉੱਤਰੀ), 

ਆਨਸਾਈਟ (ਦਿੱਖਿੀ), ਜੋ ਮਕ ਕੋਰ ਿੋਨ ਮਿਿੱਚ ਿਨ ਅਤੇ ਰੰਧਾਿਾ ਮ ੰਡ,  ਾਨਗੜ ਮ ੰਡ, ਕਾਲਾ ਮਝੰਗੜਾ, ਬੇਰਛਾ 

ਮ ੰਡ, ਬਾਜਿਾ ਮ ੰਡ ਅਤੇ  ਾਨਿਾਨ ਮ ੰਡ ਜੋ ਬਫ਼ਰ ਜੋਨ ਮਿਿੱਚ ਿਨ। 

SO2, NOX, PM10 ਅਤ ੇPM2.5 ਦਾ ਔਸਤ  ੁਿੱਲ ਰਾਸਟਰੀ ਐਬਂੀਏਟਂ ਿਿਾ ਗੁਿਿਿੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮ ਆਰੀ ਸੀ ਾਿਾਂ ਦ ੇ

ਅੰਦਰ ਿੈ। 

 

ਆਿਾਿ 

ਆਿਾਿ ਗੁਿਿਿੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ  ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ (ਆਨਸਾਈਟ/ਕੋਰ ਿੋਨ) ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸਟੇਸਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ 
ਬਿਰ ਿੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਸਟੇਸਨਾਂ (ਰੰਧਾਿਾ ਮ ੰਡ,  ਾਨਗੜ ਮ ੰਡ, ਭਾਿਾ ਮ ੰਡ, ਬੇਰਛਾ ਮ ੰਡ, ਬਾਜਿਾ ਮ ੰਡ, SH-

24 & NH-1A) ਤੇ  ੁਲਾਂਕਿ ਕੀਤਾ ਮਗਆ 

ਆਨਸਾਈਟ/ਕੋਰ ਿੋਨ ਦੋਨਾਂ ਤੇ, ਆਿਾਿ ਦੇ  ਿੱਧਰ ਉਦਯੋਮਗਕ ਖਤੇਰ ਦੀ ਮ ਆਰੀ ਸੀ ਾਿਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸਨ। 
ਬਿਰ ਿੋਨ ਮਿਿੱਚ, ਆਿਾਿ ਦੇ  ਿੱਧਰ ਮਦਨ ਸ ੇਂ ਮਰਿਾਇਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮ ਆਰੀ ਸੀ ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ. ਿਾਲਾਂਮਕ, ਰਾਤ 
ਿੇਲੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਿਾਿ ਦੇ  ਿੱਧਰ  ਮਰਿਾਇਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮ ਆਰੀ ਸੀ ਾ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਮਜਿੇ ਮਜਆਦਾ ਸੀ ਜੋ 
ਸਥਾਨਕ ਮਰਿਾਇਸੀ ਗਤੀਮਿਧੀਆਂ ਅਤ ੇ ਿੰੁਚ ਸੜਕ' ਤ ੇਿਾਿਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਲਿ  ਦ ੇਕਾਰਨ ਸੀ।  ਿੰੁਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੋਰ ਦਾ 
 ਿੱਧਰ, i.e, SH-24, ਿ ਾਰਕ ਖਤੇਰ ਦੀ ਸੀ ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੈ। 
 

 ਾਿੀ ਿਾਤਾਿਰਿ 

ਕੋਰ ਜੋਨ ਮਿਿੱਚ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉ ਲਬਧ  ਾਿੀ ਦੀ ਗੁਿਿਿੱਤਾ  ਰਾ ਤ ਕਰਨ ਲਈ  ੌਜੂਦਾ 5 ਬੋਰ ਤੋਂ ਿ ੀਨੀ  ਾਿੀ 
ਦੇ ਨ ੂਨੇ ਇਕਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਬਿਰ ਿੋਨ ਮਿਿੱਚ, 7 ਮ ੰਡਾ ਰੰਧਾਿਾ ਮ ੰਡ,  ਾਨਗੜ ਮ ੰਡ , 
ਭਾਨਾ ਮ ੰਡ, ਕਾਲਾ ਮਝੰਗੜਾ, ਬੇਰਛਾ ਮ ੰਡ, ਬਾਜਿਾ ਮ ੰਡ ਅਤੇ  ਾਨਿਾਨ ਮ ੰਡ ਤੋਂ ਿ ੀਨੀ  ਾਿੀ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ 
ਮਗਆ।ਰਸਾਇਿਕ  ਾ ਦੰਡਾਂ ਦਾ ਅਮਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਤਿ  ਾਿੀ ਭਾਿਾ ਮ ੰਡ ਦੇ ਤਲਾਬ, ਓਦਰਾ ਮ ੰਡ ਦੇ 
ਤਲਾਬ, ਦਸੂਿਾ ਦੀ ਿਾਖਾ ਨਦੀ ,  ਾਂਡਿ  ਾਨਸਰੋਿਰ (ਦਸੂਿਾ) ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਨਮਿਰ ਤੋਂ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆ। 

 

ਕੋਰ ਿਨੋ ਮਿਿੱਚ, 4 ਬੋਰਿੈਲ  ੈਰਾ ੀਟਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਮਕ  ੀਿ ਿਾਲੇ  ਾਿੀ ਦੇ ਮ ਆਰਾਂ(IS: 10500) ਦੀ 

ਤੁਲਨਾ ਮਿਿੱਚ ਕੇਿਲ ਖਾਰਾ ਿ ਮਜਆਦਾ ਿੈ। ਿੋਰ ਸਾਰੇ  ਾ ਦੰਡ ਸੀ ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਨ। ਿੋਰ 1 ਬੋਰਿੈਲ ਦ ੇ

 ਾ ਦੰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ ਮਕ ਕੁਿੱਲ ਕਠੋਰਤਾ, ਟੀਡੀਐਸ, ਕਲੋਰਾਈਡ, ਕੈਲਸੀਅ ,  ੈਗਨੀਸੀਅ , ਸਲੇਿੇਟ ਅਤੇ 

ਖਾਰਾ ਿ  ੀਿ ਿਾਲੇ  ਾਿੀ ਦੇ ਮ ਆਰਾਂ (IS:10500) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਿਿੱਚ ਿਿੱਧ ਿਨ। 
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ਬਿਰ ਿੋਨ ਮਿਿੱਚ, ਿ ੀਨੀ  ਾਿੀ ਮਸਰਿ ਕੁਿੱਲ ਕਠੋਰਤਾ, ਕੈਲਸੀਅ  ਅਤੇ ਨਾਈਟਰੇਟ ਨਾਈਟਰੋਜਨ  ੀਿ ਿਾਲੇ 
 ਾਿੀ ਦੇ ਮ ਆਰਾਂ (IS:10500) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਿਿੱਚ ਿਿੱਧ ਿਨ ਅਤੇ ਿੋਰ  ਾ ਦੰਡ ਸੀ ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਨ 

ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

 ਾਿੀ ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ & ‘E ' ਦੀ CPCQ   ਾਿੀ ਦੀ ਗੁਿਿਿੱਤਾ  ਾ ਦੰਡ ਸਰੇਿੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਮਤਿ  ਾਿੀ ਦੇ 
ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੁਿਿਿੱਤਾ ਇਿ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ ਮਕ ਭਾਿਾ ਮ ੰਡ ਦਾ ਤਲਾਬ,‘C’ ਿਰੇਿੀ ਮਿਿੱਚ,ਓਦਰਾ ਮ ੰਡ ਦਾ 
ਤਲਾਬ,‘B’ ਿਰੇਿੀ ਮਿਿੱਚ, ਦਸੂਿਾ ਦੀ ਿਾਖਾ ਨਦੀ ‘C’ ਿਰੇਿੀ ਮਿਿੱਚ,  ਾਂਡਿ  ਾਨਸਰੋਿਰ ‘B’ ਿਰੇਿੀ ਮਿਿੱਚ ਅਤੇ ਕੰਡੀ 

ਨਮਿਰ ‘C’ ਿਰੇਿੀ ਮਿਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਿੈ। 

ਮ ਿੱਟੀ 

ਆਨਸਾਈਟ ਰੰਧਾਿਾ,  ਾਨਗੜ ਮ ੰਡ,ਕਾਲਾ ਮਝੰਗੜਾ, ਭਾਿਾ ਮ ੰਡ, ਕੁਲਾਰ ਮ ੰਡ, ਬਾਜਿਾ ਮ ੰਡ ਅਤੇ  ਾਨਿਾਨ 
ਮ ੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮ ਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਿਿਿੱਤਾ ਦਾ  ੁਲਾਂਕਿ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। 

ਕੋਰ ਜੋਨ: ਮ ਿੱਟੀ ਦੀ ਬਿਤਰ ਕੋਰ ਜੋਨ ਮਿਿੱਚ ਲੋ  ਲਈ ਮਸਲਟੀ ਕਲੇ ਲੋ  ਿੈ।  ਰ ੁਿੱਖ  ੌਸਮਟਕ ਤਿੱਤ  ਰਿੋਾਈਲ 

ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਮਕ  ੌਸਮਟਕ ਤਿੱਤ  ਰੋਿਾਈਲ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਮ ਿੱਟੀ ਔਸਤ ਉ ਜਾਊ ਿੈ। 
ਬਫ਼ਰ ਿੋਨ:  ਰ ੁਿੱਖ  ੌਸਮਟਕ ਤਿੱਤ  ਰੋਿਾਈਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਮਕ ਉ ਲਿੱਬਧ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਘਿੱਟ  ਾਤਰਾ,  ੋਟਾਸੀਅ  
ਦੀ ਉ ਲਿੱਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਮ ਿੱਟੀ ਔਸਤ ਉ ਜਾਊ ਿੈ. ਇਸ ਲਈ, ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਮ ਲਾਉਿ ਨਾਲ ਮ ਿੱਟੀ ਦੀ ਉ ਜਾਊ 
ਸਕਤੀ ਿਧੇਗੀ। 

 

ਜੈਮਿਕ ਿਾਤਾਿਰਿ 

 ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 55 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਮਿਿੱਚ ਿਧੀਆ ਿਮਰਆਲੀ ਭਮਰਆ ਖੇਤਰ ਬਿਾਇਆ ਿੈ। ਸਾਈਟ 
ਮਿਚ ਸਿੈਦੇ, ਟਾਿਲੀਆਂ, ਿੀਿ  , ਬੋਗਨਿੀਲੀਆਂ ਅਤੇ  ੁਲ ੀਰੀਆ ਰੁਬਰਾ ਿਰਗੇ ਕਈ ਬੂਟੇ ਲਿੱਗੇ ਿੋਏ ਿਨ। 
ਇਿ  ਾਇਆ ਮਗਆ ਮਕ ਕੋਰ ਸਾਈਟ ਮਿਿੱਚ ਜੀਿਾਿੂ ਮਿਮਭੰਨਤਾ, ਮਤਤਲੀਆਂ, ਕੀੜ,ੇ ਚੂਿੇ,ਬਾਂਦਰ,ਕੁਿੱਤ,ੇਮਬਿੱਲੀ 
ਆਮਦ ਿਰਗੇ ਜਾਨਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆ  ਮਛ ਕਲੀਆਂ ਤਿੱਕ ਿੀ ਸੀਮ ਤ ਸੀ। 

ਬਫ਼ਰ ਿੋਨ ਮਿਿੱਚ ਕਈ ਮਕਸ  ਦੇ ਦਰਖਤ, ਬੂਟੇ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ , ਸਜਾਿਟੀ  ੌਦੇ, ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਘਾਿ ਮਜਿੇਂ ਮਕ 
ਅਿਾਰੀਰਾਚਟਾਏਨਡੇਕਾ,  ੌਲੀਲਾਥਾਲੋਂਮਗਿੋਮਲਆ, ਕਾਲੀਸਟੈਨਨ ਲਾਂਸੋਲਾਟਸ, ਿ ਲੀਆ  ੈਟਨਸ, 

ਸੀਨੋਡੌਂਡਾਟਾਈਲੇਨੈਟ ਿਨ। 

ਬਫ਼ਰ ਿੋਨ ਮਿਿੱਚ Pavocristatus( ੀਿੋਿਲ), ਅਤ ੇManis crassicaudata(ਭਾਰਤੀ  ੈਂਗੋਮਲਨ) ਮਤੰਨ ਮਕਸ  ਦੀ 
 ਰਜਾਤੀਆਂ  ਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। 

 

ਸ ਾਮਜਕ-ਆਰਮਥਕ ਿਾਤਾਿਰਿ 

ਿੁਮਸਆਰ ੁਰ ਮਿਲਹੇ  ਦੇ ਕੁਿੱਲ 195 ਮ ੰਡ ਅਤੇ ਦੋ ਸਮਿਰੀ ਖੇਤਰ 10 ਮਕਲੋ ੀਟਰ ਦੇ ਅਮਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦ ੇ
ਿਨ. ਅਮਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 164243 ਿੈ ਜੋ 35485  ਮਰਿਾਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਗਿਨਾ ਮਰ ੋਰਟ 
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2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲੰਗ ਅਨੁ ਾਤ 965 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈ, ਜਦਮਕ ਮਲੰਗ ਅਨੁ ਾਤ ਮਿਿੱਚ ਿੁਮਸਆਰ ੁਰ ਮਿਲਹੇ  ਦਾ 
ਮਲੰਗ ਅਨੁ ਾਤ 961 ਿੈ। ਅਮਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਾ ੀਿ ਅਤ ੇਸਮਿਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਕੁਿੱਲ ਅਨੁ ਾਤ 85.37% ਅਤ ੇ
ਕੁਿੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 85.96% ਿੈ। 
 

ਅਨੁਕੂਲ  ਰਭਾਿ ਅਤੇ  ਰਿਾਸ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਿ  ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ 

ਐਬਂੀਏਟਂ ਿਿਾ 
 ਸੀਨਾਂ ਦੀ ਢਆੋ-ਢਆੁਈ ਮਿਿੱਚ ਿਰਤੇ ਜਾਿ ਿਾਲੇ ਿਾਿਨ ਨੰੂ  ੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰ ਕਰ ਕੇ ਰਿੱਮਖਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਕੋਲ PUC ਸਰਟੀਮਿਕਟੇ ਿੋਿੇਗਾ। ਸਥਾ ਨਾ ਦੇ  ੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਧੂੜ ਦ ੇਮਨਕਾਸ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ  ਾਿੀ ਮਛੜਕਿ ਦੀ 
ਮਿਿਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ  ੜਾਅ ਦੌਰਾਨ  ਲਾਂਟ ਮਿਿੱਚ ਿਿਾ  ਰਦੂਸਿ ਦਾ  ੁਿੱਖ ਸਰੋਤ ਬਾਇਲਰ ਅਤੇ DG ਸੈਿੱਟਸ ਿੈਂ। CPCB ਦ ੇ
ਮਨਯ ਾਂ  ੁਤਾਬਕ ਸਟੈਕ ਦੀ ਸਿੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ESP ਅਤੇ ਿੈਿੱਟ ਸਕਰਬਰ ਨਾਲ 120 TPH ਅਤ ੇ80 TPH ਬਾਇਲਰ 

ਲਗਾਇਆ ਮਗਆ। 2x32 TPH ਸ ਰਿੱਥਾ ਿਾਲੇ  ਰਸਤਾਮਿਤ ਬਾਇਲਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿੀ ਓਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਬਾਇਲਰ 

ਮਿਿੱਚ ਬਾਲਿ ਬੈਗੇਜ ਮਿਿੱਚ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਮਜਸ ਮਿਚ ਬਿੁਤ ਘਿੱਟ  ਾਤਰਾ ਮਿਿੱਚ Nox ਅਤੇ Sox ਿੰੁਦੇ ਿਨ। 1x750 KVA & 1 
x 500 KVAਦੀ ਸ ਰਿੱਥਾ ਿਾਲੇ DG ਸੈਿੱਟਸ ਸਡੈ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਉੱ ਰ 6  ੀਟਰ ਸਟੈਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਸਥਾਮ ਤ ਕੀਤਾ 

ਮਗਆ। 

ਰਾਖ ਨੰੂ ਦਬਾਉਿ ਅਤੇ ਿਿਾ ਮਿਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮਨਕਾਸ ਤੋਂ ਬਚਿ ਲਈ ਰਾਖ ਤੇ  ਾਿੀ ਨਾਲ  ਮਛੜਕਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਇੋਲਰ ਤੋਂ 

ਮਤਆਰ ਿਈੋ ਰਾਖ ਨੰੂ ਮਨ ਟਾਿ ਲਈ ਮਲਜਾਇਆ ਜਾ ਮਰਿਾ ਿੈ। 

ਗੰਧ ਕੰਟਰੋਲ 

 ਰੈਸ ਮ ਿੱਟੀ ਦੀ ਗੰਧ ਤੋਂ ਬਚਿ ਲਈ, ਇਸਨੰੂ ਇ ਾਰਤ ਮਿਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤ ੇਮਬਨਾਂ ਮਸਧੇ ਇਿੱਟ ਉਤ ਾਦਕ ਅਤੇ ਮਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ 

ਭੇਮਜਆ ਜਾਿੇਗਾ।  ਲਾਂਟ ਇ ਾਰਤ ਮਿਿੱਚ ਿਮਰਆਲੀ ਦਾ ਮਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

 

 ਾਿੀ ਿਾਤਾਿਰਿ 

ਮਨਰ ਾਿ ਦ ੇ ੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 KLD  ਾਿੀ ਦੀ ਿਰੂਰਤ  ਿੇਗੀ ਜੋ  ੌਜੂਦਾ ਬੋਰਿਲੈ ਸ ਲਾਈ ਤੋਂ  ੂਰੀ ਿੋ ਜਾਏਗੀ। 
ਕੰ  ਦ ੇ ੜਾਅ ਦ ੇਦੌਰਾਨ,  ੌਜੂਦਾ  ਾਿੀ ਦੀ ਖ ਤ ਲਗਭਗ 6275 KLD ਿੈ ਅਤ ੇਮਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿ ਅਨੁ ਾਨਤ 

10571 KLD ਿੈ।  ੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈ ਮਿਿੱਚ, ਇਕਾਈ ਤੋਂ  ੌਜੂਦਾ ਕੁਿੱਲ ਿਿਲੂ  ਾਿੀ ਦਾ ਉਤ ਾਦਨ ਘਰੇਲੂ ਿਿਲੂ 

 ਾਿੀ ਦੇ 120 KLD ਸ ੇਤ 1870 KLD ਿੈ। 250 KLD ਦੀ STP ਮਿਿੱਚ  3500 KLD ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਿਿੂਲ  ਾਿੀ ਦ ੇ

ETP ਨੰੂ ਸੁਧਾਮਰਆ ਜਾ ਮਰਿਾ ਿੈ। ਮਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਿੱਲ ਿਿੂਲ  ਾਿੀ ਦਾ ਉਤ ਾਦਨ ਘਰੇਲੂ ਿਿੂਲ  ਾਿੀ 

ਦੇ 120 KLD ਸ ੇਤ 3236 KLD ਿੋਿੇਗਾ।STP & ETP ਦੀ ਸ ਰਿੱਥਾ ਉਿੀ ਰਿੇਗੀ ਮਕਉਂਮਕ ਇਿ ਿਿੱਧ ਰਿੇ  ਿਿੂਲ 

 ਾਿੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਿੀ ਿੋਿੇਗੀ। 

ਿ ੀਨੀ  ਾਿੀ ਦੀ ਮਿਆਮਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਮਿਚ  ਾਿੀ ਦਾ  ਿੱਧਰ 20-25  ੀਟਰ ਿੈ,ਖੇਤਰ ਮਿਿੱਚ 
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ਿ ੀਨੀ  ਾਿੀ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਿਰਤੋਂ ਮਿਿੱਚ ਮਲਆਉਿ ਲਈ 3  ੀਂਿ ਦੇ  ਾਿੀ ਦ ੇਿਾਰਿੇਸਮਟੰਗ ਖਿੱਡ ੇ ਮਿਲਾਂ ਿੀ ਸਥਾਮ ਤ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤ ੇ ੀਂਿ ਦੇ  ਾਿੀ ਦੇ ਿਾਰਿੇਸਮਟੰਗ 5 ਖਿੱਮਡਆਂ ਦੀ ਤਜਿੀਿ ਿੈ। ਤਾਜੇ  ਾਿੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਾਉਿ ਲਈ 

ਗੰਨੇ ਤੋਂ  ਾਿੀ ਦੀ ਸ ਿੱਗਰੀ ਅਤੇ  ਾਿੀ ਨੰੂ ਿਿੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਮਿਧਾ ਨਾਲ ਿੁਿੱਧ ਕੀਤੇ  ਾਿੀ ਨੰੂ ਿਰਮਤਆ ਜਾ ਮਰਿਾ ਿੈ। 

ਭੂ ੀ / ਮ ਿੱਟੀ 

ਇਿ ਉਸ ੇ ਲਾਂਟ ਖਤੇਰ i.e.,6,87,966 sqm or 170 ਤ ੇ ਜੌਦੂਾ ਿਗੂਰ  ਲਾਂਟ ਦਾ ਮਿਸਤਾਰ ਿ।ੈ ਖਤੇਰ ਦੀ ਿ ੀਨੀ 

ਿਰਤੋਂ  ਮਿਲਾਂ ਿੀ ਉਦਯਮੋਗਕ ਇਕਾਈ ਮਿਿੱਚ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ,  ਜੌਦੂਾ ਿ ੀਨੀ ਿਰਤੋਂ ਮਿਿੱਚ ਕਈੋ ਿਰੋ 

ਬਦਲਾਅ ਨਿੀਂ ਿਿੋਗੇਾ। ਬਾਇਲਰ ਤੋਂ ਮਨਿੱਕਲੀ ਰਾਖ ਨੰੂ ਸਰੁਿੱਮਖਅਤ ਮਨਕਾਸੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ 7 ਏਕੜ ਿ ੀਨ ਮਿਿੱਚ 

ਮਨ ਟਾਇਆ ਜਾ ਮਰਿਾ ਿੈ। ਬਗੈਿ ਮਿਿੱਚ ਰਾਖ ਸ ਿੱਗਰੀ 2% ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਿ।ੈ ਬਗੈਿ ਰਾਖ ਮਿਿੱਚ ਉੱਚ  ਟੋਾਸ ਸ ਿੱਗਰੀ ਦ ੇ
ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਦ ੇਤਰੌ ਤ ੇਇਸਦਾ ਉ ਯਗੋ ਉ ਯਕੁਤ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਿ ੀਨ ਤ ੇਇਸਦਾ ਕਈੋ ਕਈੋ  ਾੜਾ ਅਸਰ ਨਿੀਂ 

ਿੁੰ ਦਾ। 

ਆਿਾਜ ਦਾ  ਿੱਧਰ 

ਿਾਿਨਾਂ ਦੀ ਮਨਯਮ ਤ ਜਾਂਚ, ਉਸਾਰੀ/ਮਨਰ ਾਿ ਕੰ  ਮਦਨ ਦੇ ਸ ੇਂ ਦੌਰਾਨ   ਰਮਤਬੰਮਧਤ ਿੈ. ਿਾਿਨਾਂ ਨੰੂ ਮਦਨ ਦ ੇਸ ੇਂ 
ਦੌਰਾਨ ਮਿਚ ਇਕਾਈ ਮਿਿੱਚ ਜਾਿ ਦੀ  ਨਿਰੂੀ ਮਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਨਸਮਚਤ ਟਰੈਕ ਿੋਿੇਗਾ ਮਜਸ 

ਉੱਤੇ ਿਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ  ਰਮਤਬੰਮਧਤ ਿੋਿੇਗੀ। 1 x 500 KVA & 1 x 725 KVA DG ਸੈਿੱਟਸ ਧੁਨੀ ਰੂ  ਨਾਲ ਨਿੱਥੀ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ.। ਮਜਆਦਾ  ਿੀਨਰੀ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਮਿਚ ਐਨਕਲੋਿਰ ਅਤ ੇਈਅਰ  ਿੱਿ ਮਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।  ਸੀਨਰੀ ਦੀ 

ਮਨਯਮ ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ। 

ਠੋਸ ਰਮਿੰਦ 

ਮਨਰ ਾਿ  ੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਤ ੰਨ ਰਮਿੰਦ ਮਸਰਿ ਘਰੇਲ ੂ ਿੋਿੇਗਾ ਮਜਿੜਾ ਮਕ MSW ਦੀ ਸਾਈਟ ਤ ੇ ਮਨ ਟਾਇਆ 
ਜਾਿੇਗਾ. ਮਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰੇਸਨ   ੜਾਅ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, 24 ਮਕਲੋਗਰਾ /ਮਦਨ ਬਾਇਓਡੀਗਰਡੇੇਬਲ ਰਮਿੰਦ ਉਤ ੰਨ 
ਿੋਿੇਗਾ ਮਜਸਦਾ ਉ ਚਾਰ ਿਰ ੀਕ ੋਸਮਟੰਗ ਮਿਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ. ਰੀਸਾਈਕਲ ਿੋਿ ਯੋਗ 4 ਮਕਲੋ/ਮਦਨ ਰਮਿੰਦ ਮਤਆਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜੋ  ਨਿਰੂਸੁਦਾ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਨੰੂ ਮਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

• 360 ਟਨ/ਮਦਨ ਤੋਂ ਉਤ ੰਨ ਬਗੈਿ( ਜੌਦੂਾ: 1960 ਟਨ/ਮਦਨ ਅਤ ੇ  ਰਸਤਾਮਿਤ: 1400 ਟਨ/ਮਦਨ) 
ਬਾਇਲਰ ਮਿਚ ਭਾਿ  ਦੈਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲਿ ਿਜੋਂ ਿਰਮਤਆ ਜਾ ਮਰਿਾ ਿ ੈ ਅਤ ੇ  ਰਸਤਾਮਿਤ  ਸਾਰ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ  ਰਮਕਮਰਆ ਅਤ ੇਮਬਜਲੀ ਉਤ ਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਰੋ ਭਾਿ ਉਤ ੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੀ  ਰਮਕਮਰਆ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ। 

• ਕਲੈਰੀਮਿਕਿੇਨ ਦੀ  ਰਮਕਮਰਆ ਤੋਂ  ਦੈਾ ਿਏੋ 540 ਟਨ/ਮਦਨ ( ਿੌਦੂਾ: 315 ਟਨ/ਮਦਨ ਅਤ ੇ ਰਸਤਾਮਿਤ: 
225 ਟਨ/ਮਦਨ) ਰਾਬ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇ ਾਰਤ ਮਿਿੱਚ  ਜੌਦੂ ਅਲਕਿੋਲ ਉਤ ਾਦਨ ਲਈ ਮਡਸਮਟਿੱਲਰੀ ਮਿਿੱਚ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਰਾਬ ਏਥਨੌਲ ਦ ੇਉਤ ਾਦਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਿੱਚ ੇ ਾਲ ਦ ੇਰ ੂ ਮਿਿੱਚ ਕੰ  ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਮਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 504 ਟਿੱਨ/ਮਦਨ ( ਜੌਦੂਾ: 294 ਟਨ/ਮਦਨ ਅਤ ੇ ਰਸਤਾਮਿਤ: 210 ਟਨ/ਮਦਨ) ਮਤਆਰ  ਰਿੈੱਸ 
ਮਚਿੱਕੜ ਮਕਸਾਨਾਂ ਅਤ ੇਇਿੱਟ ਉਤ ਾਦਕਾਂ ਨੰੂ ਮਦਿੱਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। 

 (ਮਿਸਥਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 2,000 ਮਕਲੋਗਰਾ /ਮਦਨ ( ੌਜੂਦਾ: 1100 ਮਕਲੋਗਰਾ /ਮਦਨ ਅਤੇ  ਰਸਤਾਮਿਤ: 
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900 ਮਕਲੋਗਰਾ /ਮਦਨ) ETP ਮਚਿੱਕੜ ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਇਿ ਅਮਧਕਾਮਰਤ TSDF ਨੰੂ ਭੇਮਜਆ ਜਾਏਗਾ। 

 

ਿਨਸ ਤੀ ਅਤੇ ਜੀਿ 

 ਲਾਟ ਮਿਿੱਚ ਿਰਾ ਖੇਤਰ 55 ਏਕੜ (32.3%) ਿੈ. ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੰੂ  ਮਿਲਾਂ ਿੀ  ੈਰੀਿੇਰੀ ਰੇਤ ੇਤ ੇਮਿਕਮਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਚੁਿੱਕਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮਿਸਥਾਰ ਦ ੇਬਾਅਦ ਿੀ ਇਸ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਿੀ ਮਿਕਮਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 ਰੋਜੈਕਟ ਮਕਸੇ ਿੀ ਜੀਿ-ਜੰਤ ੂ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਉਜਾੜੇਗਾ।  ਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕਈੋ ਿਮਿਰੀਲੀ ਚੀਿ ਰੀਲੀਿ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ। ਬਾਇਲਰ ਤੋਂ 
ਿੋਿ ਿਾਲੀ ਮਨਕਾਸੀ ਨੰੂ ਕੰਟਰਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ESP, ਿਿੈੱਟ ਸਕਰਬਰ ਅਤੇ ਢੁਕਿੀਂ ਸਟੈਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਭੇਮਜਆ ਜਾ ਮਰਿਾ 
ਿੈ। ਕਿੱਚੇ  ਾਲ ਨੰੂ ਬੰਦ ਟਰਿੱਕਾਂ ਮਿਿੱਚ ਮਲਜਾਇਆ ਜਾ ਮਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮਤਆਰ ਉਤ ਾਦ ਨੰੂ ਕੰ ਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱਗਦ ੇ
 ਲਾਂਟ ਮਿਿੱਚ ਿਰਮਤਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਮਕਸੇ  ੌਜੂਦਾ  ਾਿੀ ਦ ੇਸਰੋਤ ਜਾਂ ਿ ੀਨ 'ਤੇ ਗੰਦੇ  ਾਿੀ ਨੰੂ ਨਿੀ ਛਿੱਮਡਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

ਸ ਾਮਜਕ-ਆਰਮਥਕ ਿਾਤਾਿਰਿ 

 ਰਸਤਾਮਿਤ  ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ  ਨੁਿੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਈੋ ਮਿਸਥਾ ਨ ਜਾਂ ਇ ੀਗਰੇਸਨ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗਾ। ਰੁਿਗਾਰ ਮਿਿੱਚ ਿਾਧੇ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕਾਰਾਤ ਕ  ਰਭਾਿ ਿੈ ਮਕਉਂਮਕ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਮਿਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਮਥਕ ਸਮਥਤੀ ਮਬਿਤਰ ਿੋਿੇਗੀ। 
ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦੂਰੀ ਿੋਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀ ਤ  ਰਾ ਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਮਿਿੱਚ  ੌਸਮਟਕ ਤਿੱਤ ਿਜੋਂ 

ਇਸਤੇ ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਰੈਿੱਸ ਮਚਿੱਕੜ  ਰਾ ਤ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤਰ ਦਾ ਸ ੁਿੱਚਾ ਮਿਕਾਸ ਿੋਿੇਗਾ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਮਿੰਦ ਅਰਥਾਤ 

ਬੈਗਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਮਬਜਲੀ ਉਤ ਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਜੋ ਮਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਲਾਭ  ਿੰੁਚਾਿੇਗੀ। ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਮਿਿੱਚ 

 ਾਿਰ ਦੀ ਘਾਟ  ਿਿੱਤਿ ੂਰਨ  ੁਿੱਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ  ੈਦਾ ਿੋਏ ਮਬਜਲੀ ਦ ੇ20  ੈਗਾਿਾਟ ਨੰੂ ਿੇਮਚਆ ਜਾ ਮਰਿਾ ਿੈ। 

ਮਕਿੱਤਾ ਈ ਮਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਮਖਆ 

ਮਜਿੇਂ ਮਕ ਇਿ ਸੂਗਰ ਮ ਿੱਲ ਿੈ, ਇਿ ਕਰ ਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਲਈ ਬਿਤੁ ਘਿੱਟ ਖ਼ਤਰੇ  ੈਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਿਿੱਖ-
ਿਿੱਖ ਖਤਮਰਆਂ ਦੇ ਖਾਤ ੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦ ੇਉ ਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਿਗੇ. ਇਨਹ ਾਂ ਮਿਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਨ - 

 

• ਿਰਕਰ ਦੀ  ੁਕਿੱਰਰ ਸ ੇਂ ਬਾਅਦ ਮਸਿਤ ਜਾਂਚ 

• ਯੂਮਨਟ ਲਈ ਜੋਖ   ੁਲਾਂਕਿ ਦਾ ਮਿਆ ਕ ਅਮਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। 

• ਯੂਮਨਟ ਮਿਿੱਚ ਿਰਤ ੇ ਗਏ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਿਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਿਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ  ਦਾਰਥਾਂ ਮਨਯ  1989 ਦ ੇ

ਉਤ ਾਦਨ, ਭੰਡਾਰ ਅਤ ੇਅਯਾਤ ਦੀ  ਾਲਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

• ਯੂਮਨਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਮਖਆ,  ੁਢਲੀ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਕਦ ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਮਨਟ ਦ ੇ

ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉੱਮਚਤ ਮਸਖਲਾਈ ਮਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

• ਯੂਮਨਟ ਦੇ EHS (ਿਾਤਾਿਰਨ, ਮਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਮਖਆ) ਡਿੀਿਨ ਸਾਰੇ ਸੁਰਿੱਮਖਆ ਅਤ ੇਮਸਿਤ  ਮਿਲੂਆਂ ਦਾ  ਰਬੰਧ 

ਕਰੇਗਾ। 
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• ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰ ਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮਨਿੱਜੀ ਸੁਰਿੱਮਖਆ ਉ ਕਰਿ  ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

• ਕੁਦਰਤੀ ਅਤ ੇ  ਨੁਿੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਿਾਈਆ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਮਤਆਰ ਰਮਿਿ ਲਈ ਆਨਸਾਈਟ ਅਤੇ ਓਿਸਾਈਟ 

ਆ ਾਤਕਾਲ ਯੋਜਨਾ ਮਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

 ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭ 

ਸਗੂਰ ਮਨਰ ਾਿ ਇਕ ਿਿੱਡਾ ਅਤ ੇ ਿਧ ਮਰਿਾ ਘਰਲੇ ੂ ਬਾਿਾਰ ਿੈ।  ਰੂ ੇ ਭਾਰਤ ਮਿਿੱਚ ਉਤ ਾਦ ਿਚੇਿ ਦ ੇ ਕਾਰਨ 
ਆਰਮਥਕ ਲਾਭ ਿਿੋਗ.ੇ ਮਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਿਕਾਂ ਦੀ ਿਧਦੀ  ੰਗ  ਰੂੀ ਿਿੋ ਜਾਿਗੇੀ। ਖਤੇਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦਰੂੀ ਿਿੋ ਦ ੇ
ਕਾਰਨ ਉਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀ ਤ  ਰਾ ਤ ਕਰਨਗ ੇਅਤ ੇਖਤੇਾਂ ਮਿਿੱਚ  ਸੌਮਟਕ ਤਿੱਤ ਿਜੋਂ ਇਸਤ ੇਾਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਰਿੈੱਸ 
ਮਚਿੱਕੜ  ਰਾ ਤ ਕਰਨਗ।ੇ  ਰਮਕਮਰਆ ਤੋਂ ਰਾਬ ਦੀ ਰਮਿੰਦ-ਖੰੂਿਦ ਅਲਕੋਿਲ ਦ ੇਉਤ ਾਦਨ ਮਿਿੱਚ ਿਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੰਨੇ 
ਦੀ ਰਮਿੰਦ ਅਰਥਾਤ ਬੈਗਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਮਬਜਲੀ ਉਤ ਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਜੋ ਮਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਲਾਭ  ਿੰੁਚਾਿੇਗੀ। 
ਬੈਗਿ ਅਧਾਮਰਤ cogeneration ਨਾਲ ਜੈਮਿਕ ਈਧਂਨ ਨੰੂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਿਾਤਾਿਰਿ  ਿੱਖੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਮਕਉਂਮਕ 
 ਰਦੂਸਕ ਬਿੁਤ ਘਿੱਟ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਮਿਿੱਚ  ਾਿਰ ਦੀ ਘਾਟ  ਿਿੱਤਿ ੂਰਨ  ੁਿੱਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ  ੈਦਾ ਿੋਏ 
ਮਬਜਲੀ ਦੇ 20  ੈਗਾਿਾਟ ਨੰੂ ਿੇਮਚਆ ਜਾ ਮਰਿਾ ਿੈ। 
 

ਕਾਰ ੋਰੇਟ ਸ ਾਮਜਕ ਮਿੰ ੇਿਾਰੀ 
 

ਮ ਤੀ 1.5.2018 ਦ ੇMOEF ਦ ੇCER ਆਮਿਸ   ੈਰੰੋਡ  ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਸਥਾਰ ਲਈ  ਰਾਜਕੈਟ ਲਾਗਤ 170 ਕਰੜੋ ਰ ੁਏ 
ਿੈ, ਇਸਲਈ ਉਦਯਗੋ ਨੰੂ CER ਦੀਆ ਂ ਗਤੀਮਿਧੀਆ ਂ ਦ ੇ ਮਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 0.75% ਖਰਚ ਕਰਨਾ  ੈਂਦਾ ਿ.ੈ 
ਿਾਲਾਂਮਕ, TOR ਦੀ ਿਰਤ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਕੰ ਨੀ ਐਟਂਰ ਰਾਈਿ ਸਸੋਲ ਕਮ ਿੱਟ ੈਂਟ (ESR) ਤ ੇ ਰਾਜਕੈਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 2% 

ਖਰਚ ਕਰਗੇੀ। 

 ਉਦਯੋਗ ਦਆੁਰਾ  ਰਸਤਾਮਿਤ ਗਤੀਮਿਧੀਆਂ, ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਮਿਿੱਚ  ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਦਖੇਦੇ ਿੋਏ ਿੇਠ ਮਲਖ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਨ: 

• ਕਿੌਲ ਮਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ: ਮ ੰਡ ਰੰਧਾਿਾ ਮਿਿੱਚ ਕਿੌਲ ਮਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ  ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ ਤਾਂ ਮਕ ਬਿਤੁ 

ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਡਰਾਇਮਿੰਗ,  ੁਰੰ ਤ ਦਾ ਕੰ  ਅਤ ੇਖਤੇੀ ਿਰਗ ੇਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਖਤੇਰਾਂ ਮਿਿੱਚ ਮਸਖਲਾਈ ਮਦਿੱਤੀ ਜਾ 

ਸਕ.ੇ ਮਸਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਟਰਨੇਰਾਂ ਲਈ ਆ ਦਨੀ ਦਾ ਇਕ ਸਰਤੋ ਬਿ ਜਾਿਗੇਾ ਅਤ ੇਨਾਲ ਮਿ ਨੇੜ ੇਦ ੇਮ ੰਡਾਂ 

ਦ ੇਬਿਤੁ ਸਾਰ ੇਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਾਸ ਕਰਗੇਾ। 

• ਸਾਿ  ੀਿ ਿਾਲੇ  ਾਿੀ ਦੀ ਸਿਲੂਤ: ਚਾਰ ਮ ੰਡਾਂ ਦ ੇਮ ੰਡ  ੰਚਾਇਤ ਦ ੇਨੇੜ ੇਿਾਟਰ ਕਲੂਰ 'ਤ ੇ5000 ਲੀਟਰ 

ਟਕੈ ਦਾ  ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। ਇਿ ਇਿੱਕ ਮਦਨ ਲਈ ਮ ੰਡ ਦ ੇ ੀਿ ਿਾਲੇ  ਾਿੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ  ਰੂਾ ਕਰਗੇਾ। 

• ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ:  ਾਰਕ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਮਕਨਾਰੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਮਟੰਗ ਲਈ 20  ਇਕਿੱਲੇ ਇਕਿੱਲੇ ਸਲੋਰ ਲਾਈਟ 

 ੋਲਿ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ  ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ 
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EMP ਦੀ ਲਾਗਤ 

 ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 170 ਕਰੋੜ ਰੁ ਏ ਿੋਿ ਦਾ ਅੰਦਾਿਾ ਿੈ। ਕੰ ਨੀ ਨੇ  ਮਿਲਾਂ ਿੀ 372 ਲਿੱਖ ਰੁ ਏ ਖ਼ਰਚ 

ਕੀਤੇ ਿਨ ਅਤੇ  ਰਸਤਾਮਿਤ ਲਾਗਤ EMP ਲਈ  ੰੂਜੀ ਲਾਗਤ ਦੀ 57.0 ਲਿੱਖ ਰੁ ਏ ਿੈ। ਮਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਰਬੰਧਨ 

ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਆਿਰਤੀ ਲਾਗਤ 67.0 ਲਿੱਖ ਰੁ ਏ  ਰਤੀ ਸਾਲ ਿੋਿੇਗੀ। 

 ਮਸਿੱਟਾ 

ਇਸ ਲਈ, ਇਿ ਮਸਿੱਟਾ ਕਿੱਮਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ ੈਮਕ ਉ ਚਾਰ ਉ ਾਅ ਅਤ ੇਿਾਤਾਿਰਨ  ਰਬੰਧਨ ਯਜੋਨਾ ਦ ੇਲਾਗ ੂਿਿੋ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ,  ਰਜੋਕੈਟ ਦ ੇਆ  ਕੰ  ਦਾ ਿਾਤਾਿਰਨ ਤ ੇਬਿਤੁ ਘਿੱਟ  ਰਭਾਿ ਿਿੋਗੇਾ। 


