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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰ ਖਪੇ 

ਬਾਬਤ 

ਮੌਜੂਦਾ ਭੱਠੀ ਨੰੂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕਾਈ ਿਨਰਮਾਣ ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਿਵਸਿਤਤ ਤਰੱ ਕੀ 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੀਲ ਿਨਰਮਾਣ ਯੂਿਨਟ ਿਵਚ 

ਮੈਿਸਰਸ ਮਾਧਵ ਐਲੋਜ਼ (ਪਾ) ਿਲਮੀਿਟਡ 

ਿਪੰ ਡ ਅਕਾਲਗੜ, ਅਮਲੋਹ- ਭਾਦਸ ਰੋੜ, ਤਿਹਸੀਲ ਨਾਭਾ, 
ਿਜ਼ਲਾ ਪਿਟਆਲਾ ਪੰ ਜਾਬ. 

ਿਤਆਰ ਕਰਤਾ 

ਚੰ ਡੀਗੜ ਪਦੂ ਣ ਟੈਸਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀ- ਈ.ਏ.ਏ. ਡਵੀਜ਼ਨ 

(QCI/ NABET Certificate No: NABET/EIA/1619/SA 057) 

ਪਤਾ: ਈ -126, ਫੇਜ਼ -7, ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰ ਜਾਬ- 160055. 

ਸੰ ਪਰਕ: 0172-4669295, 5090312 

E-mail: eia@cptl.co.in / cptleia@gmail.com 
Website: www.cptl.co.in 
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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰ ਖੇਪ 

1.0 ਪੋਜੈਕਟ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 

ਇਹ ਪਸਤਾਿਵਤ ਪੋਜੈਕਟ ਮੈਿਸਰਸ ਮਾਧਵ ਐਲੋਜ਼ (ਪਾ) ਿਲਮੀਿਟਡ, ਇਕ ਸੈਕਡਰੀ ਮੇ ੇੰ ਟਾਲਰਿਜਕੈਲ ਿਕਿਰਆ ਤ 

ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ । ਇਹ ਪਲ ਟ ਿਪੰਡ ਅਕਾਲਗੜ, ਅਮਲੋਹ- ਭਾਦਸ ਰੋੜ, ਤਿਹਸੀਲ ਨਾਭਾ, ਿਜ਼ਲਾ ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਚ 

ਸਿਥਤ ਹੈ । 

2.0 ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ 

ਹੁਣ ਓਹਨਾ ਨ ਆਪਣੇ ਪਲ ਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰ ੂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪਸਤਾਵ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 
ਦੋ ੰ ੱ ਂ ੰ  ੱ ੈ ੇ ੱ ੰ ੱ ੇਇਡਕਸ਼ਨ ਭਠੀਆ ਿਜਨ  ਦੀ ਸਮਰਥਾ 25 ਟੀ.ਪੀ ਐਚ ਹ, ਦ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀ ਇਡਕਸ਼ਨ ਭਠੀ ਲਗਾ ਰਹ ਹਨ 

ਿਜਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 25 ਟੀ.ਪੀ ਐਚ ਹੋਵੇਗੀ । ਿਵਸਥਾਰ ਤ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਛ ਇਸ ਪਕਾਰ ਹੈ – 

ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦਾ(ਟਨ ਪਤੀ 

ਸਲਾਨਾ) 

ਪਸਤਾਿਵਤ (ਟਨ 

ਪਤੀ ਸਲਾਨਾ) 

ਕੱ ੁਲ (ਟਨ ਪਤੀ 

ਸਲਾਨਾ) 

ਸਟੀਲ ਇੰ ਗਟਸ/ ਿਬੱ ਲ਼ੈਟਸ 3,00,000 2,25,000 5,25,000 

ਟੀ.ਐਮ.ਟੀ. ਬਾਰਸ 2,50,000 2,75,000 5,25,000 

3.1 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰ 

ਉਦਯੋਿਗਕ ਇਕਾਈ ਕੋਲ 22.08 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ । ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ । 

3.2 ਲੋੜ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 

ਕੱ ਚਾ ਮਾਲ 

ਸਮਰੱ ਥਾ ਮੌਜੂਦਾ (ਟਨ ਪਤੀ 

ਿਦਨ) 

ਪਸਤਾਿਵਤ (ਟਨ 

ਪਤੀ ਿਦਨ) 

ਕੱ ੁਲ (ਟਨ 

ਪਤੀ ਿਦਨ) 

ਐਮ ਐਸ ਸਕਰੈਪ 2,80,700 2,12,150 4,92,850 

ਫੈਰੋ ਐਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਜ 

ਡੀਆਰਆਈ 

49,000 35,450 84,450 

ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾ ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਵਰ ਕੀਤੇ 
ਟਰੱ ਕ  ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 
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3.3 ਲੋੜ ਦਾ ਪਾਣੀ 

ਇਕਾਈ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਿਵਚ, ਠੰ ਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ  ਿਵਚ ਵਰਤ 

ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਿਟਊਬ ਵੈਲ ਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਲੋੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 
ਵੇਰਵਾ ਕੁ ੈਛ ਇਸ ਪਕਾਰ ਹ-

ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦਾ (ਿਕਲੋ ਲੀਟਰ ਪਤੀ 

ਿਦਨ) 

ਪਸਤਾਿਵਤ (ਿਕਲੋ 

ਲੀਟਰ ਪਤੀ ਿਦਨ) 

ਕੁੱ ਲ (ਿਕਲੋ ਲੀਟਰ 

ਪਤੀ ਿਦਨ) 

ਘਰੇਲੂ 32.0 5.0 37.0 

ਠੰ ਡਾ ਕਰਨ ਲਈ (ਮਕੇਅੱਪ ਪਾਣੀ) 150.0 75.0 225.0 

ਹੋਰ 30.0 15.0 45.0 

ਕੁੱਲ 212 95 307 

3.4 ਲੋੜ ਦੀ ਿਬੱਜਲੀ 

ਿਬੱਜਲੀ ਦੀ ਲੜ ਨ ਮੂਲ ਤੋਰ ਤੇ ਪਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪਰੇ ਨ ਿਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨੜਲ ਸਟਸ਼ਨ ਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ੋ ੰ ੂ ੰ ੋ ੇ ੇ 
ਜਾਵੇਗਾ । ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਤ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਦੀ ਿਬੱਜਲੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੁਛ ਇਸ ਪਕਾਰ ਹੈ – 

ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਸਤਾਿਵਤ ਕੁੱ ਲ 

ਲੋੜ ਦੀ ਿਬੱ ਜਲੀ (MW) 30 11 41 

ਸੋਤ ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ ਿਲਿਮਿਟਡ 

3.5 ਲੋੜ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ 

ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ 104 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ੋ ੈ  ੱ ੰ ਮ ਕਰਨਗੇਦੀ ਲੜ ਹ। ਿਵਸਥਾਰ ਤ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 858 ਿਵਅਕਤੀ ਕ । 

iii 
CPTL-EIA, Mohali 



 

 
  

 

   

            

 

      

                 
                  

                 
                  

                    
                  
                

                
                   
                    

                
  

4.0 ਪਿਕਿਰਆ ਦਾ ਵਰਨਣ 

5.0 ਉਪਚਾਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਵਰਨਣ 

ਉਪਚਾਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇ  ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪਭਾਵ ਨੰ ੂ ਰੋਕਣਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਜ  ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਬੋਇਲਰ 

ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਸਟੈ , ਮੈਿਸਰਸ ਮਾਧਵ ਐਲੋਜ਼ (ਪਾ) ਿਲਮੀਿਟਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟੈਕ ਿਵਚ ਫਲੂ ਗਸੈ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਨੰ ੂ 
ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਈ ਨ ਪਿਹਲ  ਹੀ ਇਡੰਕਸ਼ਨ ਫਰਨਸ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਕਬਰ 

ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ. ਸੈਟ ਨਾਲ ਛੱਤਰੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । 82.5 ਟਨ ਪਤੀ ਿਦਨ ਧਾਤੂਮੱਲ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚੋ ਿਨਕਲੇਗਾ 
ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸੀਮਟ ਪਲ ਟ ਜ  ਮੜੁ ਤ ਜਮੀਨ ਭਰਨ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਏ. ਪੀ. ਸੀ. ਡੀ. ਤ ਿਨਕਲਣ 

ਵਾਲੇ ਠ ਸ ਪਦਾਰਥ  ਨੰ ੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਟੀ. ਐਸ. ਡੀ. ਐਫ. ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਡੀਜੀ ਸਟੈ ਤ 

ਵਰਤੇ ੰ ੂ ੰ ੂ ਵੇਿਚਆ ਜਾਵੇ ੂ ਵਹਾਅ ਦੇਹੋਏ ਤੇਲ ਨ ਅਿਧਕਾਰਤ ਰੀਸਾਈਕਲਰ  ਨ ਗਾ । ਘਰੇਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਸਟੀਪੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਵਾਹ ਨੰ ੂ ਇਕਾਈ ਿਵੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ 

ਜ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਿਨਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਏਪੀਸੀਡੀ ਨੰ ੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ 

ਿਗਆ ਹ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਨ ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਿਨਕਾਸ ਨੂੰ ੰ ੱ ੈ ਅਤੇ ਇਸ ੈ ੁ ੈ ਉਿਚਤ ਢਗ ਨਾਲ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ 

ਦੇ ੱ ਚ ਹਵਾ ਪ ੰ ਚਾਲਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨਕਾਸੀ ਿਮਆਰ ਦੇ ਅਨੁਿਨਕਾਸ ਿਵ ਦੂ ਕ  ਦੀ ਸ ਕੂਲ 

ਹਨ । 
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6.0 ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

ਪੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ 125.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਤ ਬਾਅਦ ਲਾਗਤ 12.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 

ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ ੱ ੁ ੰ ਜੀ ਲਾਗਤ 138.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਸਤਾਿਵਤ ਪਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰਸ ਦੇ। ਕਲ ਪੂ 

ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 

7.0 ਇਕਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਮਾਧਵ ਐਲੋਜ਼ (ਪਾ) ਿਲਮੀਿਟਡ, ਿਪੰਡ ਿਪੰਡ ਅਕਾਲਗੜ, ਅਮਲੋਹ- ਭਾਦਸ ਰੋੜ, ਤਿਹਸੀਲ ਨਾਭਾ, ਿਜ਼ਲਾ 
ਪਿਟਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਹੈ , ਿਜਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕੋਆਰਡੀਨ ਟਸ, ਿਵਥਕਾਰ 

30°33'31.25" ਤਰ- 30°33'31.84" ਤਰ, 30°33'25.09" ਤਰ-30°33'22.41" ਤਰ ਅਤੇ ਲੰ ਬਕਾਰ 

76°14' '   ੜਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਲੁਿਧਆਣਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਨ 16.83" ਪੂਰਬ-76°14 26.33" ਪੂਰਬ ਹਨ । ਸਭ ਤ ਨ ਸਟੇ 
ਮੰਡੀਗਿਬੋ ੰ ਦਗੜ ਹੈ । ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੜਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਕਾਈ ਤ 55 
ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਨ ਨਲ ਪਾਰਕ / ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਕਟੇਰੀਜ਼ / ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ 

ਿਰਜ਼ਰਵ / ਿਰਜ਼ਰਵਡ ਜੰਗਲ ਪਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 5 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹ  ਹਨ । ਇਕਾਈ ਦੇ 
ਨ ੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨਹੀ ਹੈ। 

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 ੱ ਤਾ ਦੋ ੇ ੈ । ਮਾਰਚ-ਮਈ 2018 ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਵ ਨ  ਦਾ ਵਰਵਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹ 

ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । 

8.1 ਵਾਯੂਮੰ ਡਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ 

ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 

ਮੋਨ ਆਕਸਾਈਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ (ਮਾਰਚ-ਮਈ), 2018) ਲਈ ਅੱਠ ਥਾਵ  ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

। ਪੀ. 98 ਪਦੂ ਕ  ਦ ਮਾਪਦਡ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ੇ ੰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: ਪੀ. ਐਮ.2.5 – 83.0 ਮਾਈਕੋਗਾਮ ਪਤੀ ਮੀਟਰ 

ਘਣ , ਪੀ. ਐਮ. 10 - 112.57 ਮਾਈਕੋਗਾਮ ਪਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ , ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ – 12.19 
ਮਾਈਕੋਗਾਮ ਪਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ, ਨਾਈਟੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ -63.42 ਮਾਈਕੋਗਾਮ ਪਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ ਅਤੇ 
ਕਾਰਬਨ ਮਨੋ  ਆਕਸਾਈਡ- 0.64 ਿਮਲੀਗਾਮ / ਮੀਟਰ ਘਣ ਹੈ । ਬੇਸਲਾਈਨ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਧਰੀ 
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ਿਰਹਾਇ ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋ  ੰ ਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕੁਆਿਲਟੀ ਸਟਡਰਡ ਦੇ ੰਿਗਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨ ਨਲ ਅ ਅਦਰ 

ਹਨ (ਿਮਆਰ  ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਵਾਰ ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟੋਜਨ 

ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਈ 80, 80 ਅਤੇ 80 ਮਾਈਕੋਗਾਮ ਪ ਤੀ ਮੀਟਰ ਘਣ ) । ਪਸਤਾਿਵਤ ਪਸਾਰ ਨੰ ੂ ਮੌਜੂਦਾ 
ਇਕਾਈ ਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ । 

8.2 ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ 

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

ਪਾਣੀ ਦੇ  ੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਅਿਧਐਨ ਖੇ ੇ ੱ ੰ ਤੋ ੈਨਮੂਨ ਇਕ ਤਰ ਦ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਸ ਜਨਕ ਹ । ਪਾਣੀ 

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

ਦੂਿ ਤ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । 

8.3 ੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ 8 ਸਥਾਨ  ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ੋਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 

ੋਰ ਪੱਧਰ 46.6 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤ 73.8 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਿਦਨ ਦੇ ਸਮ ਅਤੇ 35.6 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤ 68.5 

ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਤੱ ੱ ੱ ੰ ੁ ੇ ਸਨ । ਪੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਭ ਤ ਚੇ ੱ ਧਰ  ਨੰ ੂ ਦੇਕ ਵਖ ਵਖ ਹਦ ਪ ਿਖਆ ਿਗਆ. 

ਬੇਸਲਾਈਨ ੋਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰਾ ਟਰੀ ਮਾਨਕ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ਿਬਹਤਰ ਪਦੂ ਣ 

ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਸਤਾਿਵਤ ਪਸਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ । 

8.4 ਿਮੱ ਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ 

ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਤ ਦੋ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਵ ਲੇ ਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਿਮੱ ਟੀ ਦੀ 
ਬਣਤਰ ਰੇਤਲੀ ਲਾਏਮ ਹੈ ੱ ਟੀ ਦੀ ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਈਟੋ ੇ ੱ ੱ ੈਿਮ ਜਨ, ਪੋਟਾ ੀਅਮ ਅਤ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਮਗਰੀ ਮਧਮ ਹ 

। ਸਾਰੇ ੱ ਟੀ ਦੇ ਨਮੂ ਂ ਦੇ pH ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀਮਾ ਦੇ ੰ ੱ ਟੀ ' ੇਿਮ ਿਨਆ ਅਦਰ ਹਨ । ਪਸਤਾਿਵਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਿਮ ਤ ਕੋਈ 

ਅਸਰ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ। 

8.5 ਪਿਰਆਵਰਣ ਅਿਧਐਨ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤ  ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ੱ ੈ ੱ ੁ ਤਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਡੇਟਾ ਇਕਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ । ਮਖ ਤੌਰ ' ੇ 

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

ਕਰੋਤ, ਸੱ ਪ, ਖਰਗੋ , ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ ੱ ੱ ਖ ਤਰਾਹ ਦੇ ੰ ੇ ੇਵਖ ਵ ਪਛੀ ਅਿਧਐਨ ਖਤਰ ਦ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਹਨ । ਅਿਧਐਨ 
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ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਪੌਿਦਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ  ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲ  ਨਹ  ਿਮਲਦੀਆ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ  ਹੰਦਾੁ । 

8.6 ਸੰ ਵੇਦਨ ੀਲ ਪਾਿਰਸਿਥਤੀਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਪਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤ 10 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋ ੋ ਿਕ ਖ਼ਤਰੇਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਜ  ਜਾਨਵਰ ਜ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ 
ਿਵਚ ਆ ਦਾ ਹੋਏ, ਨਹ  ਿਮਿਲਆ । ਬਾਇਓਸਰਫੀਅਰ ਿਰਜ਼ਰਵ, ਟਾਈਗਰ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਰਾਖਵ, ਜੰਗਲੀ 
ਹਾਥੀ, ਵੈਟਲਡ, ਰਾ ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ  ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਿਣਕ 

ਸੰ   ੋਮੀਟਰ ਦੇ ੰ ਦਰ ਮੌਜੂ ੋਵੇਦਨ ੀਲ ਖੇਤਰ ਪਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤ 10 ਿਕਲ ਅ ਦ ਨਹ  ਹਨ । 10 ਿਕਲਮੀਟਰ ਦੀ 
ਪੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਪੋਟੈਕਟਡ ਵਣਜ ਨਹ  ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ 

ਿਕਤ ਪਰ ਹਾਵੀ ਹ ਤਰ ਿਵਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਉਦਯੋਿਗਕ ਕਾਿਮਆਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ੱ ੇ ਢ ਚੇ ੈ । ਅਿਧਐਨ ਖੇ 

ਭੱਠੀਆ, ਰੋਿਲਗ ਿਮਲ , ਫੇਰੋ ੱ ੱ ੱ ਠੀਆਂ ਅਤੇ ੋ ੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਮੌਜੂਂ ੰ ੱ ਅਲਾਏ , ਇਟ ਭ ਹਰ ਛ ਦ ਹਨ । 
8.7 ਸਮਾਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਤ 

ਸਮਾਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਰੁਤਬ ਨੰ ੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤ  ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 
।ਪਡੂ ਲੋਕ  ਨੰ ੂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵ  ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ  ਿਜਵ ਿਕ 

ਿਵ ੇ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਿਸਟੀਜਨ  ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਜ  ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਸਮਾਿਜਕ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਟਰ , ਮਨ ਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤ  ਆਿਦ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । 

9.0 ਸੈਕੰ ਡਰੀ ਧਾਤੂ ਉਦਯੋਗ  ਤ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਕਿਰਆ ਅਪੇ ਨ , ਜੋ ਿਕ ਮਨੱ ੁਖੀ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸੰਭਾਿਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚ ਖਤਰੇ ਹਨ । ਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 
ਿਧਆਨ ਦੇ ੇ ਖੇਤਰ ਹੇਠ  ਿਦਤੇ ੱ ਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ -ਣ ਵਾਲ ਗਏ ਟੇਬਲ ਿਵ 

ਟੇਬਲ : ਸੰ ਭਵ ਜੋਖਮ 

ਕਮ 

ਸੰ ਿਖਆ 

ਇਕਾਈ ਖੇਤਰ ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਵਾਈ ਤ ਸੰ ਭਾਿਵਤ 

ਿਵਭਾਜਨ 

ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਤੀਜੇ 

1 ਭੱ ਠੀ ਿਪਘਲੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਜ  ਸਲੈ ਗ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ 

ਿਵਚ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੰ ੂ ਮੁੜ ਪਸਾਰ ਅਤੇ 
ਠੰ ਢਾ ਕਰਨਾ 

ਕੰ ਧ  ਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਸਮਣਾ 
ਧਾਤੁ ਦਾ ਉਛਾਲ 

ਅਿਤ ਦੇ ਕੇਸ  ਿਵਚ ਧਮਾਕਾ 

ਕੱ ਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਅ ੱ ੁਧੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 
ਅੱ ਗ ਅਚਾਨਕ ਅੱ ਗ ਲੱ ਗਣਾ ਅਤੇ 

ਲਾਟ  ਦਾ ਿਨਕਲਣਾ 
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2 ਹਾਈ ਪਾਵਰ 

ਟ ਸਫਾਰਮਰ 

ਤੇਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਹੋਣਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ 
ਬਦਲਣਾ 

ਅੱ ਗ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚਮਕਾਸੀ 

3 ਚ ਤਣਾਅ 

ਿਬਜਲੀ 
ਤਾਰ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਜੋੜ  ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਚੰ ਿਗਆੜੇ ਿਨਕਲਣਾ 
ਿਢਲੇ ਜੋੜ , ਕਬੇਲ ਕੱ ਟ, 

ਿਫਊਜ਼  ਨੰ ੂ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, 
ਾਰਟ ਸਰਕਟ 

ਅੱ ਗ ਦੇ ਚੰਿਗਆੜੇ ਿਨਕਲਣਾ 
ਅਤੇ ਅਣਿਗਹਲੀ ਕਾਰਣ ਤੇ 

ਿਭਆਨਕ ਅੱਗ ਦਾ ਲੱ ਗਣਾ 

10.0 ਸੰ ਕਟ ਯੋਜਨਾ 

ਐਮਰਜਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪਲ ਟ ਦੇ ੇ ਅਤੇ ੜੇ ਦੇ ਖੇ ੇ ੋਕ ਅਤੇ ੱਅਮਲ ਨ ਤਰ  ਦ ਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਲਈ 

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

ਭੱਠੀਆਂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਦਬਾਅ ਜ  ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ 

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

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

ਿਭਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਭਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨੰ ੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਗੀਨੀਰ ਗ ਤੋਰ ਤੇ ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਂ 

11.0 ਸਮਾਿਜਕ ਜੰ ੁਮੇਵਾਰੀ 

ਪਸਤਾਿਵਤ ਪੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੇ ਅਤੇ ਅਿਸੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਸਮੇਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਿਵਕਾਸ 

ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ।ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ  ਦੀਆਂ ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤ  'ਤੇ ਿਵ ੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
ਸਮਾਿਜਕ ਸਹੂਲਤ  ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਮੈ ਸਹੂਲਤ  ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਗ਼ਰੀਬ  ਲਈ ੱਡੀਕਲ ਿਸਿਖਆ 

ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ  ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਕੰਪਨੀ ਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਪੰਡ  ਿਵੱਚ 

30000 ਫਲੂਿਟੰ ਗ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਲ ਟ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 6000 ਦਰੱਖਤ ਹਨ, 8000 
ਔਰਤ  ਨੰ ੂ ੱ ਖ ਵਖ ੱ ਚ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦਤੀ ਗਈ ਹ ਅਤੇ 1500 ਨਜਵਾਨ  ੰ ੂ ਸਾਫ ਸੁਵ ੱ ਹੁਨਰ ਿਵ ੱ ੈ ੌ ਨ ਥਰਾ 
ਕੁ ਲਤਾ ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ  ਿਵਚ, ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਸੀਐਸਆਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਤ ਵੱ ਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ  ੱ ੱ ੁ ੇ ਟਰੀ, 20000 ਲਕਸ਼ਮੀ ਤਾਰ (ਮਡੀਕਲ ਪਲ ਟ) ਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ40000 ਤ ਵਧ ਫਲ ਦ ੂ ੈ 
12000 ਔਰਤ  ਤੇ ਟੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਕੂਲ  ਿਵਚ 2000 ਯੁਵਕ  ਨੰ ੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 
ਕੰਪਨੀ 01.05.2018 ਦੇ ਓ.ਐਮ.ਫ. ਨੰ : 22-65 / 2017-ਆਈਏਏਆਈਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਸਥਾਰ ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਆਰ.) ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ 

ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਪਸਤਾਵ ਕਰੇਗੀ। 
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12.0 ਆਕੂਪੇ ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸੇਫਟੀ 

ਖਤਰ  ਿਵਚ ਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲ ਧੂੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ੇ ੰ ੇ ਪਲ ਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ 

ਸਾਮਾਨ ਿਜਵ ਿਕ ਉਨ  ਦੇ ਨੱ ਕ ਤੇ ਏਅਰ ਿਫਲਟਰ ਪਿਹਨਣਗ.ੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਭਾਿਵਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ 

ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਲਈ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ  ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ  ਦੇ 
ਹਰੇਕ ਨੁਕਰ ਅਤੇ ਕੋਨ 'ਤ ਸਹੀ ਰਸ਼ਨੀ ਬਣਾਈ ਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ੱ ੇ ੇ ੋ ੱ 

13.0 ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਿਧਐਨ ਯੋਜਨਾ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੰ ੂਨ  ਅਤੇ ਿਨਯਮ  ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰ ੂ ਜ ਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਮਾਪਦੰ ੈ । ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਫ ਂ ੁਡ  ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੀਕੁਐਸੀ ਹੇਠ  ਅਨਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ-
 ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਅਪਰੇ ਨਲ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਮਰੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੋਵ  ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਅਤੇ 

ਡਾਊਨਸਟਰੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ  'ਤੇ ਏਮਿਬਏਂ ੱਟ ਏਅਰ ਕੁਆਿਲਟੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਇਕ ਵਾਰ ਹਰ ਿਤਮਾਹੀ 
ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 

ਮੋਨ ਆਕਸਾਈਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
 ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪਧਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਪਦੂ ਤ ਆਿਦ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆ ਜ  ੱ ੱ  ਂ 

ਈਸੀ ਦੀਆਂ ਰਤ  ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸਰੋਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਸਿਥਤੀ ਮਾਨੀਟਰਕੀਤੇ ਜਾਣਵਾਲੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਫੀਿਕ ਸੀ 

ਫਰਨ ਸ ਿਨਕਾਸ ਸਟੈਕ ਏਪੀਸੀਡੀ ਨਾਲ 

ਜੁਿੜਆ 

ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ 

ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟੋਜਨ 

ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ 

ਮੋਨ ਆਕਸਾਈਡ 

ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜ  

ਈਸੀ ਦੀਆਂ ਰਤ  

ਅਨੁਸਾਰਜ  SPCBਦੀ 
ਲੋੜਅਨੁਸਾਰ 

ਵਾਯੂਮੰ ਡਲ ਹਵਾ 

ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ 

2 ਿਟਕਾਣੇ ਤੇ (ਪਾਜੈਕਟ 

ਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ 

ਪਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੀ 
ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮੱ ੁਖ ਹਵਾ ਦੀ 
ਿਦ ਾ ਤੇ) 

ਪੀ. ਐਮ.2.5, ਪੀ. ਐਮ. 10, ਸਲਫਰ 

ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟੋਜਨ 

ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ 

ਮੋਨ ਆਕਸਾਈਡ 

ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜ  

ਈਸੀ ਦੀਆਂ ਰਤ  

ਅਨੁਸਾਰਜ  SPCBਦੀ 
ਲੋੜਅਨੁਸਾਰ 

ੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ 2 ਿਟਕਾਣੇ ਤੇ (ਪਾਜੈਕਟ 

ਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ 

ਿਦਨਅਤੇ ਰਾਤਦੇ ਸਮਾਨ ੱ ੁਧਪੱ ਧਰ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜ  

ਈਸੀ ਦੀਆਂ ਰਤ  
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ਪਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਜ  SPCBਦੀ 
ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮੱ ੁਖ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜਅਨੁਸਾਰ 

ਿਦ ਾ ਤੇ) 

ਆਕੂਪੇ ਨਲ 

ਹੈਲਥ 

ਲਗਾਤਾਰ 

ਡਾਟਾਬੇਸ 

ਦਾ ਪਬੰ ਧਨ 

ਿਸਹਤ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 

ਜਨਰਲ ਿਸਹਤਪਿਹਲੂ ਸਲਾਨਾ 

ਡੀ ਜੀ ਸਟੈਕ 

ਮਾਨੀਟਿਰੰ ਗ 

ਓਪਰੇ ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ. 
ਸੈਟ ਵਰਿਤਆਿਗਆ 

ਖਾਸ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਈਟੋਜਨ 

ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ 

ਮੋਨ ਆਕਸਾਈਡ 

ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜ  

ਈਸੀ ਦੀਆਂ ਰਤ  

ਅਨੁਸਾਰਜ  SPCBਦੀ 
ਲੋੜਅਨੁਸਾਰ 

x 
CPTL-EIA, Mohali 




