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ਛੋਟ ੇਸੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

1.0 ਪਿਰਣਾਮ 

ਮੈਸਰਜ ਟਿਰੱਗਨ ਓਰਗੈਿਨਕਸ ਇਕ ਸ�ਝੇਦਾਰੀ ਫਰਮ ਹੈ ਜੋ ਜੈਿਵਕ ਰਸਾਇਣ� ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਉਤਪਾਦ� ਿਵਚ ਉਤਪਾਦਨ 

ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 28 ਿਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸੀ. 

1.1 ਪ�ਾਜਕਟੇ ਸਿਥਤੀ ਅਤ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਮੈਸਰਜ ਟਿਰੱਗਨ ਓਰਗੈਿਨਕਜ਼ ਫਾਰਮਲਡੇਹਾਈਡ ਦੀ ਇਕ ਮੈਨੂਫਕੈਚਿਰੰਗ ਯੂਿਨਟ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ (37% 

ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਤਰਲ) ਿਪੰਡ ਤ�ਫਾਪੁਰ ਿਵਚ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ 100 ਐਮ ਟੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਤਿਹਸੀਲ ਡੇਰਾਬਸੀ, ਿਜ਼ਲ�ਾ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤ ੇਰਾਜ ਪੰਜਾਬ. 

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ. ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਲਈ 

ਕੱੁਲ ਜਮੀਨ ਖੇਤਰ 0.6301 ਏਕੜ / 0.255 ਹੈਕਸਾ ਹੈ. 

ਈ.ਆਈ.ਏ. ਨ� ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਅਤ ੇਸਮ� ਸਮ� ਤ ੇਸੋਿਧਆ ਿਗਆ, ਫਾਰਮਲਡਹੇਾਈਡ (ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ 

37% ਤਰਲ) ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ਾਜੈਕਟ "ਿਸੰਥੈਿਟਕ ਔਰਗੈਿਨਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ" ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ 5 (f) ਅਧੀਨ ਆ�ਦਾ ਹੈ. 

ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨ� ਟੀਫਾਈਡ ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਤ� 5 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਆਣਾ 

ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਲਈ ਆਮ ਸ਼ਰਤ� ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ. ਇਸ ਲਈ 

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਨੰੂ "ਏ" ਸ਼�ੇਣੀ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ MOEF&CC ਹੈ. 

ਸਾਰਣੀ 1.1: ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਸੈਿਟੰਗ 

ਨੰਬਰ 

ਨਹ� 

ਵੇਰਵੇ ਵੇਰਵਾ 

1. ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਅਤ ੇਆਕਾਰ ਿਪੰਡ ਤ�ਫਾਪੁਰ, ਤਿਹਸੀਲ ਡੇਰਾਬਾਸੀ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਿਵਖੇ 

ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ 100 ਐਮ ਟੀ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ. ਨਗਰ, ਅਤੇ ਰਾਜ 

ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਮੈਸਰਜ ਿਟ�ਗਨ ਔਰਗੈਿਨਕ. 

2. ਕੱੁਲ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰ 0.255 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਪ�ਾਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ�) 

3. ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਾਰਗ •  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ NH-22 4.2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ. 

4. ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ • ਦੱਪਰ ਰੇਲਵ ੇ ਸਟੇਸ਼ਨ �ਤਰੀ-ਪੱਛਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 4.4 ਿਕ.ਮੀ. 

(ਲਗਭਗ) ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ. 
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• ਲਾਲੜ ੂ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ 5.5 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ 

'ਤੇ ਹੈ. 

• ਸਭ ਤ� ਨ� ੜਲੇ ਮੱੁਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਲਵ ੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੱਖਣ 

ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 17.7 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤ ੇਹੈ. 

5. ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਐਨ ਐਨ ਡਬਲਯ ੂਦੀ ਿਦਸ਼ਾ 

ਿਵਚ 20.5 ਿਕਲੋਮੀਟਰ (ਲਗਪਗ) ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ. 

6. ਨ� ਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ / ਵਾਈਲਡ 

ਲਾਈਫ ਸੈ�ਕਟੇਰੀਜ਼ / 

ਬਾਇਓਸਪੇਅਰ ਿਰਜ਼ਰਵ / 

ਆਰਐਫ ਅਤ ੇਪੀਐਫ 10 ਿਕ.ਮੀ. ਦ ੇ

ਅੰਦਰ 

• 10 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 

ਬਾਇਓਸਪੇਅਰ ਿਰਜ਼ਰਵ ਨਹ� ਹੈ. 

• ਪ�ਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 10 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਰਐਫ / ਪੀ.ਐਫ. 

ਨਹ�. 

7. ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਲ ਸੰਸਥਾਵ� • ਟ�ਗਰੀ ਦਿਰਆ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ 7.8 ਿਕਲੋਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ) ਪੂਰਬ ਵੱਲ. 

• ਘੱਘਰ ਦਿਰਆ, ਡਬਲਯ ੂਐਸ ਡਬਿਲਯ ੂ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 8.0 ਿਕਲੋਮੀਟਰ 

(ਲਗਭਗ). 

•  ਜਰਮਲ ਨਦੀ, ਡਬਲਯ ੂ ਐਨ ਡਬਲਯ ੂ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 3.6 ਿਕਮੀ 

(ਲਗਭਗ). 

• ਦ�ਗਰੀ ਨਦੀ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 8.2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ). 

8. ਭੂਚਾਲਕ ਜ਼ੋਨ ਜ਼ੋਨ IV ਸਰੋਤ - IS 1893 - 2002 ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ 

9. ਲਾਗਤ ਵੇਰਵਾ 

ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰੁਪਏ 465.0 ਲੱਖ 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਲਈ 

ਲਾਗਤ 

ਰੁਪਏ 16.0 ਲੱਖ 

ਆਵਰਤੀ ਲਾਗਤ / ਸਾਲ ਰੁਪਏ 08 ਲੱਖ 

ESR ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰੁਪਏ 10 ਲੱਖ (5 ਸਾਲ� ਲਈ) 

10. ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ 300 ਿਦਨ 

 
1.2 ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤ ੇਸਹੂਲਤ� 

1.2.1 ਰਾਅ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀਆ ਂਕੱਚੀਆ ਂਵਸਤਆੂ ਂਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ� ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ: 
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ਸਾਰਣੀ -1.2: ਕੱਚਾ ਪਦਾਰਥ ਲੋੜ 

ਨੰਬਰ 

ਨਹ� 

ਖਾਸ ਿਗਣਤੀ ਰਾਅ ਪਦਾਰਥ ਅਤ ੇਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦਾ ਸਰੋਤ 

1. ਮੀਥੇਨੌਲ 45.5 

ਐਮਟੀਪੀਡੀ 

ਕੰਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਮੰੁਬਈ ਤ� ਸੜਕ� ਅਤੇ ਸੜਕ� ਰਾਹ� 

ਟ��ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

2. ਪਾਣੀ 50 ਕੇ.ਲ.ਡੀ. ਆਪਣ ੇਹੀ ਿਟਊਬਵਲੈ 

3. ਿਸਲਵਰ ਿਮਲਾਨਰ 0.05 ਿਕਲੋਗ�ਾਮ 

ਪੀ.ਡੀ. 

ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤ� ਆਏ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨ� ਟਵਰਕ ਰਾਹ� 

ਿਲਜਾਣਾ 

4. ਲੱਕੜ ਬਰੇਕੈਟ (ਬੋਇਲਰ 

ਲਈ) 

0.5 ਟੀਪੀਡੀ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤ� ਆਏ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨ� ਟਵਰਕ ਰਾਹ� 

ਿਲਜਾਣਾ 

   ਸਰੋਤ: ਿਵਸਥਾਰਤ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਰਪੋਰਟ 

1.2.2 ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ 

ਫ਼ਾਰਮਲਡੇਹਾਈਡ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. 1.3. 

ਸਾਰਣੀ 1.3 ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨੰਬਰ 

ਨਹ� 

ਵੇਰਵੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਲੋੜ (KLD) ਸਰੋਤ 

1. ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ 1.2 ਸਰੋਤ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ 

ਿਟਊਬਵਲੈ 2. ਉਦਯੋਿਗਕ ਪਾਣੀ 50 

ਸਰੋਤ: ਿਵਸਥਾਰਤ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਰਪੋਰਟ 

1.2.3 ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ 

ਪ�ਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੱੁਲ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ 0.25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. 

ਸਾਰਣੀ 1.4: ਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ  

ਨੰਬਰ 

ਨਹ� 

ਵੇਰਵੇ ਵੇਰਵਾ ਸਰੋਤ 

1. ਕੁਲ ਕਨ� ਕਸ਼ਨ ਲੋਡ 250 ਕੇ. 

ਡਬਿਲਊ 

ਸ�ੋਤ: ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. (ਪੰਜਾਬ 

ਸਟੇਟ ਟਰ�ਸਿਮਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 

ਿਲਮਿਟਡ) 2. ਔਸਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ 175 ਕੇ. 

ਡਬਿਲਊ 

ਸਰੋਤ: ਿਵਸਥਾਰਤ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਰਪੋਰਟ 
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1.2.4 ਭੂਮੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਕੱੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਟੇਬਲ 1.5 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. 

ਸਾਰਣੀ 1.5 ਭੂਮੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ  

ਨੰਬਰ 

ਨਹ� 
ਵਰਤ� ਦੀ ਿਕਸਮ 

ਖੇਤਰ 

(ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ) 

ਖੇਤਰ 

(ਹੈ.) 
ਪ�ਤੀਸ਼ਤ (%) 

1 ਪੌਦਾ ਖੇਤਰ 1733 0.0161 6.31 

2 ਆਿਫਸ ਅਤ ੇਐਡਿਮਨ 400 0.0037 1.46 

3 ਖੱੁਲ�ਾ  ਖੇਤਰ 7200 0.0669 26.23 

4 ਪਾਰਿਕੰਗ ਏਰੀਆ 700 0.0065 2.55 

5 ਗਰੀਨ ਬੇਲਟ ਅਤ ੇਓਪਨ ਏਰੀਆ 9055 0.0841 32.99 

6 ਯੂਿਟਿਲਟੀ 776 0.0072 2.83 

7 ਸਟੋਰੇਜ ਏਰੀਆ 1140 0.0106 4.15 

8 ਸੌਲਵ�ਟ ਟ�ਕ ਖੇਤਰ 4891 0.0454 17.82 

9 
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਕਮਰਾ ਅਤ ੇਹੋਰ 

ਸੁਿਵਧਾਵ� 
1550 0.0144 5.65 

ਕੁੱ ਲ 27445 0.2550 100.00 
 

1.4 ਉਦਯੋਿਗਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਿਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

 
ਿਚੱਤਰ 1.1 ਫਾਰਮਲਿਡਹਾਇਡ ਲਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ  ਦਾ ਪ�ਵਾਹ ਡਾਇਆਗ�ਾਮ 
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1.5 ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੇਸਲਾਈਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

1 ਮਾਰਚ 2018 ਤ� 31 ਮਈ 2018  

 
ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਾਈਟਸ 

ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

ਵਰਣਨ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪੱਧਰ 

ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 8 PM10                       -  67.2 g/m3  ਅਤ ੇ96.58 g/m3 

PM2.5                       - 29.3 g/m3 ਤ� 54.3 g/m3 

SO2                         -  4.2  g/m3 ਤ� 10.2  g/m3 

NO2                        - 16.1 g/m3 ਤ� 28.2 g/ m 

CO                          - 0.54 g/m3 ਤ� 1.08 g/m3 

VOC                       -  <0.50 g/m3 

100 µg/ m3 
60 µg/ m3 
80 µg/ m3 
80 µg/ m3 

80 mg/ m3 

<0.50 g/m3 

ਗਰਾ�ਡ ਵਾਟਰ 

ਕੁਆਿਲਟੀ 

8 pH - 7.37 ਤ� 7.82 

ਸਖਤਤਾ - 198.77 ਤ� 327.52 ਿਮਲੀਗ�ਾਮ / ਲੀ  

ਟੀਡੀਐਸ - 386.0 ਤ� 570.0 ਿਮਲੀਗ�ਾਮ / ਲੀ 

6.5-8.5 
200-600 
ਿਮਲੀਗ�ਾਮ/ਲੀ 

500-2000 
ਿਮਲੀਗ�ਾਮ/ਲੀ 

ਸਤਹ ਪਾਣੀ ਦੀ 

ਗੁਣਵੱਤਾ 

8 pH - 7.27 ਤ� 7.92 

ਸਖਤਤਾ - 186.23 ਤ� 343.65 ਿਮਲੀਗ�ਾਮ / ਲੀ 

ਟੀਡੀਐਸ - 235 ਤ� 626 ਿਮਲੀਗ�ਾਮ / ਲੀ 

ਬੀ.ਆਈ.ਡੀ. - 5 ਤ� 18 ਿਮਲੀਗ�ਾਮ / ਲੀ 

ਸੀ. ਓ. ਡੀ - 12.74 ਤ� 55.21 ਿਮਲੀਗ�ਾਮ / ਲੀ 

--- 

ਿਮੱਟੀ ਕੁਆਿਲਟੀ 8 pH - 6.96 ਤ� 7.94 

ਨਾਈਟਰੋਜਨ - 245 ਤ� 270 ਿਕਲੋ / ਹੈਕਟੇਅਰ 

ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ - 0.52% ਤ� 0.91% 

--- 

ਸੋ਼ਰ ਪੱਧਰ 8 ਸੋ਼ਰ ਪੱਧਰ (ਿਦਨ) - 50.35 ਲੀਕ ਡੀ ਬੀ ਤ� 63.24 ਲੀਕ ਡੀ 

ਬੀ 

ਸੋ਼ਰ ਪੱਧਰ (ਰਾਤ) - 40.55 ਲੀਕ ਡੀ ਬੀ ਤ� 51.88 ਲੀਕ ਡੀ 

ਬੀ 

75 ਲੀਕ ਡੀ ਬੀ (ਏ) 

70 ਲੀਕ ਡੀ ਬੀ (ਏ) 

 
1.5.1 ਜੀਵ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਦ ੇਜੀਵ-ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. 

ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈ�ਕਚੂਰੀ, ਨ� ਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਬਾਇਓਸਪੇਅਰ ਿਰਜ਼ਰਵ, ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਕਾਰੀਡੋਰ, ਪੰਛੀਆ ਂਦੇ ਪ�ਵਾਸੀ 

ਰੂਟ�, 10 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ. ਕੋਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਹ�- ਮ� ਨ� ੜ ੇਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਪੰਛੀਆ ਂਜ� ਖਗੋਲੀਆਂ 

ਨੰੂ ਲੱਿਭਆ ਹੈ. 
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1.5.2 ਆਬਾਦੀ ਅਤ ੇਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 

• ਕੱੁਲ ਘਰ� ਦੀ ਕੁਲ ਿਗਣਤੀ 17380 ਹੈ 

• ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦ ੇਅਧੀਨ ਿਪੰਡ� ਦੀ ਕੱੁਲ ਅਬਾਦੀ 92328 ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਪੁਰਸ਼ 49616 (53.73%) ਅਤੇ ਔਰਤ� 

42712 (46.26%) ਹਨ. 

• ਔਸਤ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪ�ਤੀ ਪਿਰਵਾਰ 5.3 ਿਵਅਕਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. 

• ਿਲੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (ਪ�ਤੀ 1000 ਮਰਦ� ਿਵੱਚ ਔਰਤ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ) 860 ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਟੈ◌ੇਡ ਏਰੀਏ 

ਿਵੱਚ ਔਰਤ� ਦੀ ਮਰਦ ਪੁਰਸ਼� ਨਾਲ�  ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਔਰਤ� ਘੱਟ ਹਨ. 

• ਕੱੁਲ ਆਬਾਦੀ ਿਵਚ�, 0-6 ਉਮਰ-ਸਮੂਹ ਦ ੇਅੰਦਰ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਆਬਾਦੀ 11306 (12.24%) ਹੈ. 

• ਬਾਲ ਿਲੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 784 i.e. ਹੈ. ਪ�ਤੀ ਬੱਚਤ ਪ�ਤੀ 1000 ਬੱਚ ੇਪ�ਤੀ ਬੱਚਾ. 

• ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 24314 (26.33%) ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਨਜਾਤੀਆ ਂਦੀ ਆਬਾਦੀ 

ਨਹ� ਿਮਲਦੀ. 

• ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੱੁਲ ਆਬਾਦੀ ਿਵਚ� 62407 ਅਰਥਾਤ 67.49% ਸਾਖਰਤ ਹਨ. 

 

1.6 ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਉਪਾਅ 
 

1.6.1 ਹਵਾ ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ 

• ਸਾਰੇ ਿਨਕਾਸ ਗੈਸ ਦ ੇਿਨਕਾਸ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਰਾਹ� ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼� 

ਿਜਵ� ਿਕ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇਰਸਾਇਣਕ ਉਪਯੋਗਤਾ 

• ਬਾਕੀ ਗੈਸ ਇੱਕ ਿਚਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ 

• ਬਹੁ-ਚੱਕਰਵਾਤ ਧੂੜ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਬਾਇਓਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੌਣਕਣ ਦੇ ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ 

ਦੇ ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਅ ਦ ੇ ਰੂਪ ਿਵਚ, ਿਫਊਲ ਗੈਸ ਿਨਕਾਸੀ ਸੀਏਸੀਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਗੈਸੀਐਸ 

ਿਨਕਾਸੀ ਿਨਯਮ� ਦ ੇਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ. 

• ਮੱੁਖ ਪ�ੋਡਕਟ ਸਟ�ੀਮ ਤ� ਬਚ ੇਹੋਏ ਫਾਰਮੇਲਡਹਾਡੀ ਨੰੂ ਸਕ�ੱ ਬਰਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਬਾਰਰ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ 

ਗੰਧ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਵੀ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

• ਡੀ.ਜੀ. ਤ� ਹਵਾ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੈ�ਟ, ਸਟੈਕ ਦੀ ਉਚਾਈ 4.0 ਮੀਟਰ (ਏ.ਐ�ਫ਼.ਐਲ.) ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

• ਗ�ੀਨ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਕੱੁਲ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦੇ 33% ਖੇਤਰ 'ਤ ੇ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ 

ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ. 

• ਭਗੌੜਾ ਧੂੜ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਉਪਾਏ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ. 

1.6.2 ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਟ�ੀਟਮ�ਟ 

• ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਡੂ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਿਟਊਬਵਲੈ ਰਾਹ� ਿਮਲੇਗੀ. 
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• ਸੇਪਿਟਕ ਟ�ਕ ਰਾਹ� 1.2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘਰੇਲ ੂਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਡੁੱ ਬਣ ਲਈ ਛੱਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੰੂ 

ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗ�ੀਨਬ�ੈਲ ਦ ੇਿਵਕਾਸ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ. 

• ਉਦਯੋਿਗਕ ਵਰਤ� ਤ� ਪੈਦਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਟਰੀਟੀਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਿਵਚ ਕੀਤੀ 

ਜਾਏਗੀ 

• ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ. 
 
1.6.3 ਰੌਲਾ ਪ�ਬੰਧਨ 

• • ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ (ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਘਾਹ ਦ ੇਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ) ਪੌਿਦਆ ਂਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਕਾਰਨ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਅਤੇ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਪਲ�ਟ ਿਵਚ ਰੌਲੇ ਦੀ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣ 

ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ. 

• ਰੌਲੇ ਦੀ ਪ�ੌਕੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਕੰਨ ਪਲੱਗ ਅਤ ੇ ਕੰਨ ਮੋਫਲ ਵਰਗੀਆ ਂ ਿਨ�ਜੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੰਤਰ� ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. 

• ਸਮ� ਸਮ� ਤੇਿਲੰਗ ਅਤ ੇਸਰਿਵਿਸੰਗ ਅਤ ੇਓ ਅਤੇ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ.ਂ 

• ਡੀ.ਜੀ. ਲਈ ਐਕੋਸਿਟਕ ਦੀਵਾਰ ਸੈ�ਟ ਵਰਤ ੇਜਾਣਗੇ. 

  

1.6.4 ਠ� ਸ ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਪ�ਬੰਧਨ 

• ਬੋਇਲਰ ਐ�ਸ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਐਸਡੀਐਫ ਦੀ ਸਾਈਟ ਿਨੰਬੂਆ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਿਵਖੇ 

ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 

• ਈਟੀਪੀ ਸਲੱਜ ਿਨਮੂਨਾ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਨ� ੜ ੇਸਿਥਤ ਟੀਐਸਡੀਐਫ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਤ ੇਿਨਪਟਾਰੇ ਜਾਣਗੇ 

• ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤ ੇਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਕ�ੇਤਾ ਨੰੂ 

ਵੇਚਣਗੇ 

 

1.6.5 ਖਰਾਬ ਪ�ਬੰਧਨ  

       •     ਮੱੁਖ ਉਤਪਾਦ ਸਟਰੀਮ ਤ� ਬਾਕੀ ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਨੰੂ ਸਕ�ੱ ਿਬੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਬਾਰਰ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ  

• ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ. 

• ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜਰ ਲਈ ਕੈਸਕੇਡ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ. 

 

1.6.6 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੂੜਾ ਅਤ ੇਿਵਵਾਦ 

ਡੀ.ਜੀ. ਸੈਟ� ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਤ� ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੂੜਾ ਉਤਪਾਦਨ 

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਆੁਰਾ ਅਿਧਿਕ�ਤ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਨੰੂ ਵੇਿਚਆ ਜਾਵੇਗਾ. 
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1.6.7 ਪਰਵਾਇਿਰਨਮ�ਟਲ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਪਲਾਨ (ਈਐਮਪੀ) 

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੀ ਈਐ�ਪ ਪੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: - 

ਨੰਬਰ 

ਨਹ� 

ਵੇਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 

(ਲੱਖ ਰੁਪਏ 

ਿਵਚ) 

ਿਰਕਿਰੰਗ ਲਾਗਤ 

(ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਿਵਚ) 

1. ਹਵਾ ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ 3.00 2.00 

2. ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 

ਟ�ੀਟਮ�ਟ 

ETP 2.0 1.0 

ਿਪਟ ਨੰੂ ਿਗੱਲਾ ਕਰੋ 

3. ਅੱਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 2.00 2.00 

4. ਗਰੀਨ ਬੇਲਟ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ 0.50 0.10 

5. ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਫਾਰਿਵੰਗ ਯੋਜਨਾ 2.00 0.40 

6. ਿਕੱਤਾਮਈ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 2.00 2.50 

 ਕੁੱ ਲ 11.5 8.0 

 
1.6.8 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਿਰਸਪਨੀਬਿਲਟੀ (ਸੀਐਸਆਰ) 

ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਐਸਆਰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੀਐਸਆਰ ਦਾ ਤੋੜਨਾ ਹੇਠ� 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:  

ਨੰਬਰ 

ਨਹ� 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ CSR ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 

1 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਸਹਤ ਸੁਧਾਰ. 

·         ਿਨਯਿਮਤ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਕ�ਪ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਨਾ, ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦ ੇਨਾਲ ਲੱਗਦ ੇਬਲੋਓਪੂਰ ਅਤੇ 

ਤੋਹਫੇਪੁਰ ਿਪੰਡ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕ�ਦਰ� ਲਈ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਵੰਡ 

·         ਅੱਖ� ਦਾ ਚੈਕ ਕੈਪ 

·         ਬੱਚ ੇਅਤ ੇਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਸਫਾਈ ਅਿਭਆਸ� ਲਈ ਿਸਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕ�ਪ 

·          ਖੂਹ� ਅਤ ੇਹੋਰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਲਈ ਰੋਗਾਣ ੂਦੀਆ ਂਸਹੂਲਤ�. 

2 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਿਵਧਾਵ� 

·         ਿਪੰਡ� ਦੇ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਫਰਨੀਚਰ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਆਿਦ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 

·          ਮੈਿਰਟਰੀ ਿਵੱਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਅਵਾਰਡ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ 

·          ਿਵਿਦਅਕ ਿਕਤਾਬ�, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਵਰਦੀਆ ਂਅਤੇ ਏਡਸ ਆਿਦ ਦਾ ਿਵਤਰਣ. 

3 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਰਗਰਮੀ 

·          ਉਪਾਸਨਾ ਸਥਾਨ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ 

·          ਬੀਜ ਅਤ ੇਪੌਦੇ ਵੰਡਣਾ 
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4 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ ਿਵਕਾਸ 

·         ਹ�ਡ ਪੰਪ / ਬੋਰ ਦੇ ਖੂਹ� ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ / ਮੁਰੰਮਤ 

·        ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਡੁਗਵਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤ ੇਡੂੰ ਘੀਕਰਨ 

5 

ਿਵਪੋਸਟੇਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

·         ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਸੜਕ� / ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਿਵਚ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ 

·         ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ 
 

 
1.7 ਪ�ਾਜੈਕਟ ਲਾਭ 

ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਪਲ�ਟ ਪ�ਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ. ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਉਦਯੋਿਗਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ� ਨੰੂ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ 'ਤ ੇਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ; ਪ�ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਿਰਹਾਇਸ਼, 

ਿਸੱਿਖਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤ ੇਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆ ਂਸਹੂਲਤ�, ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਨੰੂ 

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. 

1.7.1 ਪ�ੋਜਕੈਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ 

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਨੁਕਤ ੇਇਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾ�ਦਾ ਹੈ: 

• ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚ,ੇ ਮਨੱੁਖੀ ਿਬਜਲੀ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਘੱਟ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤ ੇ

ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨ�  ਨੰੂ ਕਰੱਤਵ� ਅਤੇ ਟੈਕਸ� ਰਾਹ� 

ਮਾਲੀਆ ਿਮਲੇਗਾ. 

• ਪਲ�ਟ ਦ ੇਅਹਾਤ ੇਿਵਚ ਅਤ ੇਉਸ ਦ ੇਦੁਆਲੇ ਹਰੇ ਪੱਟੀ ਦ ੇਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਹਜ ਤ ੇਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸਤ� 

ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਲ�ਟ ਸੀਮਾ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸੋ਼ਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ. 

• ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪਲ�ਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ. 

• ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤ ੇਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਿਲਆ,ਂ ਟਰ�ਸਪੋਰਟਰ� ਆਿਦ ਵਰਗੇ ਛੋਟ ੇਸਮ� ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ� ਦੀ ਕਮਾਈ 

ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ. 

• ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਫਾਰਚ�ਿਟੰਗ ਸਕੀਮ ਦ ੇਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦ ੇਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ. 

• ਸਹੀ ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਿਨਯੰਤਰਣ ਉਪਕਰਨ� ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਅਿਜਹੇ ਐਮਿਸ਼ਨ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ.. 

• ਭਗੌੜਾ ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ CPCB ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.. 

• ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੈ.. 

• ਇਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦ ੇਿਵਰੱੁਧ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ / ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਧੂਰਾ ਨਹ� ਹੈ. 

• ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ, ਜੀਵ-ਸਰੋਤ ਿਰਜ਼ਰਵ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈ�ਕਚੂਰੀ ਨਹ�. 

• ਉਪਕਰਣ� ਲਈ ਆਵਾਜ਼-ਪਰੂਫ ਐਨਕਲੋਸਰ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰ� ਲਈ ਈਰਮਫਸ ਅਤੇ ਈਅਰਪਲੈਗ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. 
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• ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ� ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ 

• ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਵੱਡ ੇਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ, ਿਕ�ਿਕ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 

ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

1.7.2 ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 

• ਮੈਸਰਜ ਿਟ�ਗਨ ਓਰਗੈਿਨਕਸ ਖੇਤਰ ਦ ੇਸਮਾਿਜਕ - ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਤ� ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ 

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਸਮਾਿਜਕ ਆਰਿਥਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ ਿਵਚ ਵੀ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਤਰੌ 'ਤ ੇ ਿਹੱਸਾ ਲਵੇਗਾ; 

ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਿਹੰਮ�, ਿਸਹਤ ਜ�ਚ-ਪੜਤਾਲ, ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਿਦ. (ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ) ਜੋ ਿਕ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ 

ਸਮੱੁਚ ੇਿਵਕਾਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ. ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਅੰਕ� 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 

• ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਲ�ਟ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ 

• ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਖੱੁਲ�ੇ ਭਰਤੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਆੁਰਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

• ਈਐਸਐਚ (ਵਾਤਾਵਰਨ, ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਆ) ਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਹਲੂਆ ਂਿਵੱਚ ਿਸਿਖਅਤ ਓਪਰੇਟਰ� ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

• ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ�ਬੰਧਨ ਸੈ�ਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਨ� ਜਰ ਅਤ ੇਅਫ਼ਸਰ ਰੀਫਰੈਸ਼ਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਸੰਬੰਧੀ ਮੱੁਿਦਆ ਂ'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨਗੇ. 

• ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਨ� ੜਲੇ ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਿਵਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ. 

1.7.3 ਗਰੀਨ ਬੇਲਟ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ 

• ਕੁਲ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਿਵਚ� 33% ਦੀ ਵਰਤ� ਹਰੇ ਪੱਟੀ ਦ ੇਿਵਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. 

• ਸ�ਟਰਲ ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦ ੇਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪੌਦਾ ਲਗਾਓ ਡੀ.ਐ�ਫ.ਓ / ਡੀ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

• ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪਲ�ਟਾ ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰੇਗਾ. 

• ਐਵਨਵ ਪਲ�ਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੱੁਢਲੀਆ ਂਪ�ਜਾਤੀਆ ਂਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. 

• ਘਰ� ਨੰੂ ਹਰਾ ਬੈ�ਲਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

• ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਇਕਾਈ ਦੀਆ ਂਉਸਾਰੀ ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ੇਸੁ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. 

 

1.8 ਿਸੱਟਾ 

ਮੈਸਰਜ ਿਟ�ਗਨ ਓਰਗੈਿਨਕਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਸੱਧਾ, ਅਿਸੱਧੇ ਅਤੇ ਪ�ੇਿਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ. ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੰੂ ਬੜਾਵਾ ਿਮਲੇਗਾ. ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ�ਣਾਲੀ ਦ ੇਲਾਗੂ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦ ੇਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਿਬਹਤਰ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਬਹਤਰ ਿਸਹਤ, ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤ� ਆਿਦ. ਇਹ 

ਇੱਕ ਵੱਡ ੇਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀ ਉਪਲਬੱਧੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 
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ਪ�ਬੰਧਨ ਨ� ੜਲੇ ਿਪੰਡ� ਤ� ਅਰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤ ੇਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਿਮਆ ਂਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ. ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦ ੇਕਾਰਨ ਪ�ਦਾਨ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤ ੇਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਾਧਨ� ਦ ੇ

ਅਨੁਕੂਲ ਵਰਤ� ਦ ੇਨਾਲ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਪ�ਾਜੈਕਟ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ. 
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