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iek nvI API Xuint dy inrmwx leI EIA/EMP irport dw kwrjkwrI swr  

auqpwdn smr`Qw    500 tI. pI. ey. 

jmIn dw Kyqr  4.4 hYktyAr 

EMP leI lwgq   : 2.15 kroV rupeyy 

dUijAw leI lwgq :4.00 lwK/pRqI ਸਾਲ  

CER leI lwgq : 2.00 kroV rupey  

                                  vlo  

M/s United Biotech Pvt. Ltd. ipMf Bgvwnpur, qihsIl fyrwbsI, ijlw 

AYs. ey. AYs. ngr, pMjwb styt  

kwrjkwrI swr 

jwx pCwx: M/s United Biotech Pvt. Ltd.  ਪਿੰ ਡ-ਬਵਾਨੁਯ, ਤਪਿਸੀਰ-ਦਾਯਾਫਸੀ, 

ਪਜਰਹਾ- ਸ..ਨ. ਨਯ, ਸਟਟ ਿੰ ਜਾਫ, ਪਵਐ ਨਵੀਆ ਂ 500 ਟੀ.ੀ.. 

ਸਥਾਪਤ ਏਯਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਏਯ ਪਯਿਾ ਿ, ਪਜਸ ਪਵਿੱ ਚ ਆਧੁਪਨਏ ਭਸੀਨਯੀ 

ਅਤ ਸਾਜ਼-ਸਾਭਾਨ ਅਤ ਨਵਏਰੀ ਰਪਏਪਯਆ ਤਏਨਾਰਜੀਆ ਂ ਅਣਾਉਣੀਆ ਂ

ਿਨ, ਪਜਸ ਪਵਿੱ ਚ ਯਪਿਿੰ ਦ-ਐੂਿੰ ਿਦ ਟਾਉਣ ਦੀਆ ਂਤਏਨੀਏਾਂ ਸਾਭਰ ਿਨ. 

                ਰਸਤਾਪਵਤ ਰਾਜਏਟ 53 ਪਫ -0 ਪਫਸਵਾ -5 ਪਫਸਾਸੀ (ਰ 
4.4 ਿਏਟਅਯ) ਪਵਿੱ ਚ ਸਪਥਿੱਤ ਿਵਾ ਜ ਪਏ ਪਈਜ਼ ਪਵਿੱ ਚ ਿ. 
API ਦ ਪਨਯਭਾਣ ਰਈ ਰਸਤਾਪਵਤ ਰਜਏਟ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਰਈ 
ਪਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤ  ਐਤਯ ਪਵਿੱ ਚ ਏਈ ਜਿੰਰ ਦੀ ਜ਼ਭੀਨ ਸਾਭਰ 
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ਨਿੀਂ ਿ. ਈ.ਆਈ.. ਨ ਟੀਪਪਏਸਨ, ਜ ਪਏ 25 ਜੂਨ 2014 ਨੂਿੰ  
ਸਪਧਆ ਪਆ ਸੀ, ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਰਾਜਏਟ ਨੂਿੰ  "5 (f)" ਦੀ 
ਏਾਯਵਾਈ ਅਤ 5 ਪਏਰਭੀਟਯ (ਬਾਵ 1.8 ਪਏਰਭੀਟਯ) ਦ ਅਿੰਦਯ 
ਿਪਯਆਣਾ ਅਤ ਿੰ ਜਾਫ ਦ ਅਿੰਤਯਯਾਜੀ ਸੀਭਾ ਦੀ ਭਜੂਦੀ ਰਾਜਏਟ 
ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਈਸਈ ਦੀ ਪਦਸਾ ਅਤ ਰਾਜਏਟ ਸਾਈਟ ਨ ਟੀਪਾਈਡ 
ਉਦਮਪਏ ਐਤਯ ਤੋਂ ਫਾਿਯ ਸਪਥਤ ਿ, ਇਸ ਰਾਜਏਟ 'ਤ ਆਭ 
ਸਯਤਾਂ ਰਾੂ ਿੁਿੰ ਦੀਆ ਂ ਿਨ ਜ ਇਸ ਨੂਿੰ '  'ਰਜਏਟ ਫਣਾਉਂਦੀਆ ਂ

ਿਨ ਅਤ ਇਸ ਨੂਿੰ  ੱਭ.ਈ.ਈ.ਪ. ਅਤ ਸੀਸੀ ਦੁਆਯਾ ਅਨੁਭਾਨਤ 
ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ. 

 

pRojYkt dy vyrvy 

kMpnI dw nwm M/s United Biotech Pvt. Ltd. 

pRojYkt dw Krcw 100 kroV 

EMP dw Krcw pUMjI Krcw 2.15 kroV, AwvrqI lwgq 60 l`K 

rupey pRqI ਸਾਲ 

CER  dI lwgq 2 kroV rupey 

hor Krcy dI 

lwgq  

4 l`K pRqI ਸਾਲ 

 pRojYkt vwsqy jrurq 

jmIn dI jrUrq 4.4 hyktyAr lgBg  

pRsqwivq 
auqpwdn  

500 TPA 
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pwxI Aqy 
ies dy 
swDn dI 
loV 

 

 

 

 

pwxI dI jrUrq –530 KLD 

swDn –borvYl ijs leI iejwjq CGWB qo lY ilqI geI 
hY [  

lVI nMbr audyS  pwxI KLD jrUrq 
1. pRikirAw 200  
2. irAYktr 

Aqy PrS 
Doxw 

40  

3. boiler nMU 
aufwauxw 

160  

4. TMfw twvr 
ਝਕਾਉਣਾ   

100  

5. GrylU 30  
 kuul 530  
    

 

ibjlI dI 

jrUrq Aqy 

swDn 

ibjlI dI jrUrq : 2000 KVA 

swDn :pMjwb styt trWsimSn ingm ilimitf 

bwlx 

 

 

 

bwielr ivc bwlx vwsqy 
kudrqI bwlx iesqymwl 
kIqw jw skdw hY  

 

bwlx dI Kpq/pRqI Xuint 
(bwielr)-1100 iklo 
lkVI hr GMty 965 iklo 
brykYt hr GMty 

bwielr dI sMiKAw -3x5 

TPH 

HSD  

bwlx dI Kpq fI. jI. 
vwsqy  80 lItr hr 
GMty 75% lof qy  

 

 

 

 

jn SkqI 

dI jrUrq  

lVI 

nMbr 

jn SkqI AwdmI Aorq kuul 



4 
 

1. fwierYkt 100 50 150 

2. ienfwierYkt 300 50 350 

 

Krwb pwxI lVI 
nMbr 

audyS Krwb 
pwxI 
Kpq 
KLD ivc 

 

1. pRikirAw 200  

2. irAYktr 
Aqy PrS 
Doxw 

40 ieporytr 
Aqy 
irjrv 
Asmoiss 
pRxwlI 
nwl 
ETP Aqy 
srdIAW 
ivc 
pwxI 
TMfw 
krn 
ivc muV 
vriqAw 
jWdw hY  

3. boiler nMU 
aufwauxw 

40  

4. TMfw twvr 
JMfw 
Jykwauxw  

30  

5. fI. AYm 
plWt 

15  

6. GrylU 25  

kul  350  
 

 

Tos 
rihMidAw dI 
pYdwvwr 

Tos kUVw ETP sl̀j 50 iklo/hr idn (18.25  TPA 

bwielr AYS 600 iklo hr idn (219  TAP)  Tos 
kUVw ETP sl`j TSDF dI swiet inMbs fyrwbsI Aqy 
boielr AYS nMU Byjy jwxgy/idqy jwxgy [    
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          vwqwvrx ADwrq AiDAYn 

           pRwiemrI fytw dI pIVI dy nwl nwl swiet qo Aqy dUjI 
QW dy sYkMfrI fwtw Aqy jwxkwrI 1 mwrc qo 31 mwrc 2018 dorwn 
iek`TI kIqI geI sI.   

lVI nMbr pYrwmItr byslwien 
1. vpwirk hvw dI 

guxv̀qw 
 

i. PM10 78.1-97.2 ug/m3 

ii PM2.5 37.5-57.1 ug/m3 

iii SO2 5.2-13.4 ug/m3 

Iv NO2 16.1-31.5 ug/m3 

V CO 0.53-0.95 ug/m3 

 

                  mul CPCB dy inrDwrq stYfrf dy nwl vDIAw hn [ 

 

2. Sor p`Dr dI ingrwnI  

i. idn vyly (svyr 
6.00vjy  qo rwq 
10.00 vjy ) 

42.60-72.10 leq db 

ii. rwq vyly (rwq 10.00  
qo svyr 6.00 vjy )  

35.60-53.40 leq db 

            

Kqrnwk  

ਰਹ ਿੰਦ 
ਦਾਰਥ dI 

pIVI  

vrqy jwx vwly qyl Kqrnwk rihMyd dy qor qy iqAwr 
kIqy jwxgy  

kul qyl nMU  Kqrnwk  rihMyd  ਦਾਰਥ  vWg iqAwr 

kIqw jwvygw  

lVI nMbr mSIn Smr`Qw qyl dI 
mwqrw  

1. fIjl 
jnrytr  

500 KVA 

X 4 

40 X 4 

lItr hr 
swl 

2. eyAr 
kMprYsr 

200 X 3 

CFM  

10 X 3 

lItr hr 
swl 
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            Awloicq Sor dw p̀Dr CPCB inrDwrq mwnkW qo hyTW pwieAw igAw  

3. im`tI dI guxvq̀w Aqy ivSySqwvW   

i. pI. AYc. 6.85-8.20 

ii jYivk mwmlw 0.58%-0.86% 

iii nwietRojn 248.00 iklo/AYc. ey. -
277.00 iklo/AYc.ey. 

iv PwsPors 12.74 iklo/AYc.ey.-18.54 
iklo/AYc.ey. 

v potYiSAm 157.00 iklo/AYc.ey.-
210.00 iklo/AYc.ey. 

             

             

4. Sqw dw pwxI  
 pI. AYc. 7.51-8.23 
 kTorqw 198.53-410.42 mg/l 

 Guly hoey q`q 308.00-643.00 mg/l 
 bI. a. fI. 6.56-22.00 
 sI. a. fI 16.32-62.45 

             

10. jmInI pwxI  
 pI. AYc. 7.38-7.93 
 kTorqw 212.30-318.51 mg/l 

 Guly hoey q`q 393.00-582.00 mg/l 
 Plorwief 0.48-0.86 
 klorwief 63.78-123.61 

           

            sMDIAw nMU sIimq sImw mMinAw igAw sI (IS 10500:2012 nwl 

qulnw kIqI geI [ 

                      ਉਦਮ ਤੋਂ ਭੁਿੱ ਐ ਿਵਾ ਰਦੂਸਣ ਸਯਤ ਰਪਏਪਯਆ, ਡੀ ਜੀ ਸਟ ਅਤ 

ਫਇਰਯ ਿਨ. ਇਿ ਸਰਤ ਏਾਫੀ ਉਚਾਈ ਦ ਢਯ ਦ ਨਾਰ ਪਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਿਨ ਤਾਂ ਪਏ 
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ਸਿੱ ਸਟ ਤਯ ਤ ਸ.ਭ. ਭ, ਿੰਧਏ ਅਤ ਨਾਈਟਯਜਨ ਦ ਆਏਸਾਈਡ ਨੂਿੰ  

ਟਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਭੀਨ ਸਰਾਈ ਅਤ ਭਰਟੀ-ਏਰਨ ਧੂੜ ਏੁਰਏਟਯ ਨੂਿੰ  

ਫਾਇਰਯ ਨਾਰ ਰਬਾਪਵਤ ਏੀਤ ਪਫਨਾਂ ਿਵਾ ਰਦੂਸਣ ਏਿੰ ਟਯਰ ਦ ਉਾਅ ਦ ਤਯ 

ਤ ਸੁਯਦ ਏੀਤਾ ਜਾ ਸਏ. ਇਸ ਿੱਰ ਦਾ ਪਵਸਾ ਿ ਪਏ ਪਪਊਜ਼ ਸ ਪਨਏਾਸੀ 

ਸੀਸੀਸੀਫੀ ਦੁਆਯਾ ਪਨਯਧਾਯਤ ਸੀਸ ਪਨਏਾਸੀ ਪਨਮਭਾਂ ਦ ਅਿੰਦਯ ਚਿੰੀ 

ਯਿੀ. ਡੀ.ਜੀ. ਸਟ ਏਯ, 5.0 ਭਰ ਦਾ ਸਟਏ ਉਚਾਈ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀ 

ਜਾੀ. ਰੀਨ ਫਰਟ ਨੂਿੰ  ਏੁਿੱ ਰ ਰਾਜਏਟ ਯੀ ਦ 33% ਐਤਯ ਤ ਪਵਏਸਤ 

ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ, ਜ ਪਏ ਰਾਂਟ ਦੁਆਯਾ ਰਦੂਪਸਤ ਰਦੂਸਏਾਂ ਨੂਿੰ  ਫਚਾਉਣ ਪਵਚ 

ਭਦਦ ਏਯਾ. 

       E.3.2 ਵਸਟ ਵਾਟਯ ਟਰੀਟਭੈਂਟ 

 ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਾਣੀ ਦੀ ਰੜ ਫਯ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਬੂਯ ਾਣੀ 

ਨਾਰ ਪਭਰੀ  

 ਯਰੂ ਵਸਟਵਾਟਯ 25 ਏੱਰਡੀ ਨੂਿੰ  ਸਟੀੀ ਪਵਚ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦ ਪਦਿੱ ਤੀ 

ਜਾਵੀ ਅਤ ਾਣੀ ਦੀ ਐਤ ਨੂਿੰ  ਟਾਉਣ ਰਈ ਿਯ ਯਿੰ  ਦ 

ਪਵਏਾਸ ਰਈ ਵਯਪਤਆ ਜਾਵਾ. 
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 ਉਦਮਪਏ ਵਯਤੋਂ ਤੋਂ ਦਾ ਏੀਤ  ਏੂੜ ਵਾਰ ਾਣੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ 

ਟਯੀਟੀਯੀ ਇਰਾਜ ਨਾਰ ਈ.ਟੀ.ੀ. ਪਵਚ ਏੀਤੀ ਜਾੀ 

 ਾਣੀ ਦੀ ਭਿੰ ਨੂਿੰ  ਟਾਉਣ ਰਈ ਰਪਏਪਯਆ ਪਵਚ ਈ.ਟੀ.ੀ. ਦਾ 

ਇਰਾਜ ਏੀਤਾ ਾਣੀ ਵਯਪਤਆ ਜਾਵਾ. 

  ਈ .3.2 ਨ ਇਜ਼ ਭਨੇਜਭੈਂਟ 

  ਯੀਨ ਫਰਟ ਪਡਵਰਭੈਂਟ (ਸਯਿਿੱ ਦ ਦ ਾਯ ਾਿ ਦ ਦਯਿੱ ਐਤ 

ਰਾਉਣ ਨਾਰ) ਪਦਆ ਂ ਦ ਆਵਾਜਾਈ ਦ ਏਾਯਨ ਦਾ ਿਣ 

ਵਾਰੀ ਯਰਾ-ਯਿੱ ਾ ਦ ਰਬਾਵਾਂ ਅਤ ਟਰਾਂਸਯਟਸਨ ਦ ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ 

ਰਾਂਟ ਪਵਚ ਯਰ ਦੀ ਿੱ ਧਯ ਟਾਉਣ ਪਵਚ ਭਦਦ ਪਭਰੀ. 

  ਯਰ ਦੀ ਰਏ ਇਰਾਏ ਪਵਚ ਏਿੰ ਭ ਏਯਨ ਵਾਰ ਏਯਭਚਾਯੀਆ ਂਰਈ 

ਏਿੰ ਨ ਰਿੱ  ਅਤ ਏਿੰ ਨ ਭਪਰ ਵਯੀਆ ਂ ਪਨੱਜੀ ਸੁਯਿੱ ਪਐਆ ਮਿੰਤਯਾਂ 

ਦੀ ਪਵਵਸਥਾ ਏੀਤੀ ਜਾੀ. 

  ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਤ ਭਸੀਨਾਂ ਦੀ ਢਆ-ਢੁਆਈ ਅਤ ਸਯਪਵਪਸਿੰ ਏੀਤੀ 

ਜਾਵੀ. 

  ਟਯਫਾਈਨ ਅਤ ਡੀ.ਜੀ. ਰਈ ਧੁਨੀ ਯਾਫਿੰ ਦੀ ਸੱਟ ਵਯਤ 

ਜਾਣ. 
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     ਈ.3.3 ਠ ਸ ਯਪਿਿੰ ਦ-ਐੂਿੰ ਿਦ ਰਫਿੰ ਧਨ 

  ਫਇਰਯ ੱਸ ਨੂਿੰ  ਵਿੱ ਐਯ ਤਯ 'ਤ ਸਟਯ ਏਯਏ ਅਤ ਪਏਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  

ਹਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਹਿਆ / ਹਦਿੱ ਤਾ ਹਗਆ. 

  ਈਟੀੀ ਸਰਿੱ ਜ ਪਨਭੂਵਾ, ਡਯਾ ਫਿੱਸਸੀ ਦ ਨੇੜ ਸਪਥਤ 

ਟੀਸਡੀਪ ਦੀ ਜਹਾ ਤ ਪਨਟਾਯ ਜਾਣ 

  ਫਯਖਾਸਤ ਏੀਤ ਜਾਣ ਵਾਰ ਫਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਏਿੱ ਠੇ, ਸਟਯਜ ਅਤ 

ਵਿੱ ਐਯ ਤਯ 'ਤ ਯਿੱ ਪਐਆ ਜਾਵਾ ਅਤ ਅਪਧਏਾਪਯਤ ਪਵਏਰਤਾ ਨੂਿੰ  

ਵਪਚਆ ਜਾਵਾ 

    E.3.4 ਐੁਿੱ ਡ ਰਫਿੰ ਧਨ 

  ਯਭ ਸਏਾਯਫਫਯ ਰਣਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ 

ਤਾਂ ਪਏ ਿੰਦ ਨੂਿੰ  ਪਤਆਯ ਏੀਤਾ ਜਾ ਸਏ ਅਤ ਪਨਏਾਸ ਨੂਿੰ  ਯਪਏਆ 

ਜਾ ਸਏ. 

  ਯ ਦੀ ਸਿੀ ਦਐਬਾਰ 

  ਰੜ ਣ ਤ ਟਂੀ ਡਯਸ ਏਭੀਏਰ ਦਾ ਹਿੜਕਾਉਣਾ. 

  ਪਨੱਜੀ ਸੁਯਿੱ ਪਐਆ ਮਿੰਤਯਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ; ਰਾਟ ਐਤਯ ਪਵਚ ਏਿੰ ਭ 

ਏਯਨ ਵਾਰ ਪਵਅਏਤੀਆ ਂਰਈ ਨਿੱ ਏ ਦ ਭਾਸਏ, ਰਜ਼ 
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  ਿੰਧ ਦੀ ਸਭਿੱ ਪਸਆ ਤ ਏਾਫ ੂਾਉਣ ਰਈ ਰੀਨ ਫਰਟ ਫਣਾਈ 

ਜਾਵੀ; ਏੁਰ ਐਤਯ ਦਾ ਰਬ 33% ਯੀਨ ਏਵਯ ਦ ਿਠ 

ਿ. 

  E.4 ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਫਿੰ ਧਨ ਮਜਨਾ (ਈਭੀ) 

 ਰਸਤਾਪਵਤ ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਈੱ ੀ ਦੀ ਫਯਾਭਦ ਿਠ ਪਦਿੱ ਤੀ 

ਸਾਯਣੀ ਪਵਿੱ ਚ ਪਦਿੱ ਤੀ ਈ ਿ: - 

lVI 
nMbr 

ਪਵਸਾ ਸੂਚੀ ਸੁਯੂਆਤੀ 
ਏੀਭਤ 
(ਯੁ 
ਰਿੱ ਐ)  

AwvrqI 
lwgq 
(ਯੁ ਰਿੱ ਐ) 

1. ਿਵਾ ਰਦੂਸਣ ਏਿੰ ਟਯਰ 120 30 

2. ਿੰਦ ਾਣੀ ਦ 
ਇਰਾਜ 

ETP 60 

10 

10 

4 
 STP 

3. ਅਿੱ ਅਤ ਸੁਯਿੱ ਪਐਆ 10 5 

4. ਰੀਨ ਫਰਟ 
ਪਡਵਰਭੈਂਟ 

12.87 1 

5. ਯਨ ਵਾਟਯ ਪਾਯਵੈਂਪਟਿੰ 
ਰਾਨ 

3 1 

6. ਪਏਿੱ ਤਾਭਈ ਪਸਿਤ ਅਤ 
ਸੁਯਿੱ ਪਐਆ 

- 4 

7. ਵਾਤਾਵਯਣ ਪਨਯਾਨੀ - 5 
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 ਏੁਿੱ ਰ 215.87 60 

 

 E.5 ਏਾਯਯਟ ਸਸਰ ਹ ਿੰ ਮਵਾਰੀ (ਸੀਸਆਯ) 

ਇਿੰ ਟਯਯਾਈਜ਼ ਸਸਰ ਏਪਭਟਭੈਂਟ (ਈਸਸੀ) ਰਈ 2.5 ਏਯੜ 
ਯੁ (ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ 2.5%)  ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ 
ਹਗਆ  . ਸੀਸਆਯ ਦੀਆ ਂ ਤੀਪਵਧੀਆ ਂ ਰਾੂ ਿਣ ਵਾਰੀਆ ਂ

ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਏੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆ.ਂ ਰਸਤਾਪਵਤ ਰਾਜਏਟ ਦ 
ਸੀਸਆਯ ਦਾ ਤੜਨਾ ਿਠਾਂ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਆ ਿ: - 
 

lVI 
nMbr 

ਸੀ ਸ ਆਯ ਅਧੀਨ ਪਵਸਸ ਰੜਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਮਜਨਾਫਿੱ ਧ 

ਤੀਪਵਧੀਆ ਂ

 
1. ਹਸ ਤ ਸੁਧਾਰ ਕਹਮਊਹਨਟੀ 

  ਰਜਏਟ ਸਾਈਟ ਦ ਨਾਰ ਰਿੱ ਦ 
ਸਭਰੀ ਅਤ ਤਿਪੁਯਾ ਪਿੰ ਡ ਪਵਚ 
ਭਡੀਏਰ ਸੈਂਟਯਾਂ ਰਈ ਦਵਾਈਆ ਂ ਦਾ 
ਪਵਬਾਜਨ, ਪਨਮਭਤ ਭਡੀਏਰ ਚੱਏਅ 
ਏੈਂ ਰਾਉਣਾ 

  ਅਿੱਐਾਂ ਦਾ ਿਕਅ ਏ 
  ਫਿੱਚ ਅਤ ਭਾਤਾ ਦੀ ਦਐਬਾਰ, 

ਪਸਿਤ ਅਤ ਸਪਾਈ ਅਪਬਆਸਾਂ ਰਈ 
ਪਸਿਤ ਜਾਯੂਏਤਾ ਏੈਂ 

 ਐੂਿਾਂ ਅਤ ਿਯ ੀਣ ਮ ਾਣੀ ਦ ਸਯਤਾਂ ਰਈ 

ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦੀਆ ਂਸਿੂਰਤਾਂ. 

2. ਪਸਿੱ ਪਐਆ ਸੁਪਵਧਾਵਾਂ ਸਭੁਦਾਇਏ  
 ਪਿੰ ਡਾਂ ਦ ਸਏੂਰਾਂ ਪਵਚ ਪਯਨੀਚਯ, 

ਫਰਏ ਫਯਡ ਆਪਦ ਦੀ ਤਯਿੱ ਏੀ 
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  ਭਪਯਟਯੀ ਪਵਿੱ ਪਦਆਯਥੀਆ ਂ ਰਈ 
ਅਵਾਯਡ ਸਏਾਰਯਪਸ 

  ਪਵਪਦਅਏ ਪਏਤਾਫਾਂ, ਸਟਸਨਯੀ, 
ਵਯਦੀਆ ਂ ਅਤ ਡਸ ਆਪਦ ਦਾ 
ਪਵਤਯਣ. 

3. ਏਪਭਊਪਨਟੀ ਵਰਪਅਯ ਤੀਪਵਧੀਆ ਂ

 ੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪਵਏਾਸ ਅਤ 
ਸੁਿੰ ਦਯਤਾ 

 ਫੀਜ ਅਤ ਦ ਵਿੰ ਡਣਾ 
4. ਫੁਪਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਵਏਾਸ 

  ਿੈਂਡ ਿੰ  / ਫਯ ਦ ਐੂਿਾਂ ਦੀ ਸਾਂਬ-
ਸਿੰ ਬਾਰ / ਭੁਯਿੰ ਭਤ 

 ਰਾਭ ਿੰ ਚਾਇਤ ਨੇ ਐਾਰਸਾਈ ਅਤ 
ਡੂਿੰ ਾਈ ਨਾਰ ੁਿੱ ਪਟਆ 

5. ਵਟਯੀਨੇਸਨ ਰਯਾਭ 
 ਪਿੰ ਡਾਂ ਪਵਚ ਸੜਏਾਂ / ਿੰ ਚਾਇਤ ਯ 

ਪਵਚ ਦਯਿੱ ਐਤ ਰਾ 
 ਨਯਸਯੀ ਦਾ ਪਵਏਾਸ 

 

      E.6 ਫਾਇਰਜੀਏਰ ਵਾਤਾਵਯਣ 
                   ਅਪਧਨ ਦ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਐਤਯ ਦ ਜੀਵ-ਪਵਪਆਨ ਦਾ ਅਪਧਨ 

ਏੀਤਾ ਪਆ ਸੀ. ਰਾਜਏਟ ਸਾਈਟ ਦ 10 ਪਏਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਦ 
ਅਿੰਦਯ ਏਈ ਵੀ ਫਾਇ-ਅਯ ਪਯਜ਼ਯਵ, ਨੈਸਨਰ ਾਯਏ, 
ਵਾਈਰਡਰਾਈਪ ਸੈੰਏਚੂਯੀ, ਟਾਈਯ ਪਯਜ਼ਯਵ ਅਤ ਰੀਫੈਂਟ 
ਪਯਜ਼ਯਵ ਨਿੀਂ ਿ. ਦ ਖਤਯ ਵਾਰੀਆ ਂਨਸਰਾਂ ਬਾਯਤੀ ੀਪਰ, 
ਇਿੰ ਡੀਅਨ ਟਾਇਾਯ ਦ ਐਤਯ ਪਵਚ ਪਯਟ ਏੀਤੀਆ ਂਈਆ ਂਿਨ 
ਅਤ ਸੁਯਿੱ ਪਐਆ ਮਜਨਾ ਪਤਆਯ ਏੀਤੀ ਈ ਿ ਅਤ ਈ.ਆਈ.. 
ਪਯਟ ਪਵਚ ਸਾਭਰ ਏੀਤਾ ਪਆ ਿ. 

 

 E.7 ਡਭਰਾਪੀ ਅਤ ਸਸੀਆ- ਆਰਹਥਕ ਵਾਤਾਵਯਨ 
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ਜਨਸਿੰ ਪਐਆ 2011 ਦੀ ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਦ ਅਨੁਸਾਯ, 50.3% ਰਏ 
ਸਪਿਯੀ ਐਤਯਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਯਪਿਿੰ ਦ ਿਨ ਜਦਪਏ 49.7% ਰਏ ੇਂਡੂ 
ਐਤਯਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਯਪਿਿੰ ਦ ਿਨ. ਸਪਿਯੀ ਐਤਯਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਸਤ ਸਾਐਯਤਾ 
ਦਯ 86.8% ਿ ਜਦਪਏ ਪਦਿਾਤੀ ਐਤਯਾਂ ਪਵਿੱ ਚ 77.2% ਿ. ਡਯਾ 
ਫਿੱਸੀ ਤਪਿਸੀਰ ਪਵਚ ਸਪਿਯੀ ਐਤਯਾਂ ਦਾ ਪਰਿੰ  ਅਨੁਾਤ 883 ਿ 
ਜਦਪਏ ਪਦਿਾਤੀ ਐਤਯਾਂ ਪਵਚ 862 ਿ. ਡਯਾ ਫਿੱਸੀ ਤਪਿਸੀਰ 
ਪਵਚ 0-6 ਸਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਦ ਫਿੱ ਪਚਆ ਂਦੀ ਆਫਾਦੀ 42193 ਿ 
ਜ ਏੁਿੱ ਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 12% ਿ. 23173 ਨਯ ਫਿੱਚ ਅਤ 19020 
ਦ ਫਿੱਚ 0-6 ਸਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਦ ਪਵਚਏਾਯ ਿਨ. ਇਸ ਰਏਾਯ 
2011 ਦੀ ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਡਯਾ ਫਿੱਸੀ ਤਪਿਸੀਰ ਦਾ 
ਫਾਰ ਪਰਿੰ  ਅਨੁਾਤ 821 ਿ ਜ ਡਯਾ ਫਿੱਸੀ ਤਪਿਸੀਰ ਦ ਸਤ 
ਪਰਿੰ  ਅਨੁਾਤ (873) ਤੋਂ ਿੱਟ ਿ. ਡਯਾ ਫਿੱਸੀ ਤਪਿਸੀਰ ਦੀ 
ਏੁਿੱ ਰ ਸਾਐਯਤਾ ਦਯ 82.01% ਿ. ਡਯਾ ਫਿੱਸੀ ਤਪਿਸੀਰ ਪਵਚ 
ੁਯਸਾਂ ਦੀ ਸਾਐਯਤਾ ਦਯ 75.6% ਅਤ ਯਤਾਂ ਦੀ ਸਾਐਯਤਾ ਦਯ 
67.55% ਿ 

                     ਪਯਵਾਯਾਂ ਦੀ ਏੁਿੱ ਰ ਪਣਤੀ 20943 ਿ. ਅਪਧਨ ਐਤਯ ਦ ਅਧੀਨ 

ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਏੁਿੱ ਰ ਆਫਾਦੀ 113075 ਿ ਪਜਨਹ ਾਂ ਪਵਚੋਂ 61836 (54.68%) ਭਯਦ 

ਿਨ ਅਤ 51239 (45.31%) ਯਤਾਂ ਿਨ. ਪਰਿੰ  ਅਨੁਾਤ (ਰਤੀ 1000 
ਭਯਦਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਯਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਪਐਆ) 828 ਿ ਜ ਦਯਸਾਉਂਦੀ ਿ ਪਏ ਸਟਡ 

ਯੀ ਪਵਿੱ ਚ ਯਤਾਂ ਦੀ ੁਯਸਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਿੱਟ ਪਣਤੀ ਪਵਿੱ ਚ ਯਤਾਂ ਿਨ. 

ਅਨੁਸੂਪਚਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਫਾਦੀ 26822 ਿ (23.72%) ਜਦਪਏ ਅਨੁਸੂਪਚਤ 

ਜਨਜਾਤੀਆ ਂ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਐਤਯ ਪਵਿੱ ਚ ਨੀਰ ਿ. ਐਤਯ ਦੀ ਏੁਿੱ ਰ ਅਫਾਦੀ 
ਪਵਚੋਂ 77284 ਅਯਥਾਤ 68.34% ਸਾਐਯਤ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਪਵਚ 58.86% 

ਭਯਦ ਸਾਐਯ ਿਨ ਅਤ ਪਸਯਪ 41.13% ਯਤ ਸਾਐਯਤਾ ਿਨ. ਅਪਧਨ 

ਐਤਯ ਪਵਚ ਆਉਣ ਵਾਰ ਸਪਿਯੀ ਐਤਯਾਂ ਪਵਚ ਏੁਰ ਪਣਤੀ 5774 ਿ. 
ਅਪਧਨ ਐਤਯ ਦ ਅਧੀਨ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਏੁਿੱ ਰ ਆਫਾਦੀ 27888 ਿ ਪਜਸ ਪਵਚ 

ੁਯਸ 14999 (53.78%) ਿਨ ਅਤ ਯਤਾਂ 12889 (46.21%) ਿਨ. 

ਸਤ ਪਯਵਾਯ ਦਾ ਆਏਾਯ ਰਤੀ ਪਯਵਾਯ ਰਤੀ ਪਵਅਏਤੀ 4.8 ਿ. ਪਰਿੰ  

ਅਨੁਾਤ (ਰਤੀ 1000 ਭਯਦਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਯਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਪਐਆ) 859 ਿ ਜ 
ਦਯਸਾਉਂਦੀ ਿ ਪਏ ਸਟਿੱਡੀ  ਐਤਯ ਪਵਿੱ ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਯਤਾਂ ਨਾਰੋਂ ਵਿੱ ਧ 

ਪਣਤੀ ਿ. ਅਨੁਸੂਪਚਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਅਫਾਦੀ 5171 (18.54%) ਿ ਜਦਪਏ 

ਐਤਯ ਪਵਿੱ ਚ ਅਨੁਸੂਪਚਤ ਜਨਜਾਤੀਆ ਂਦੀ ਏਭੀ ਿ. 
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E.8 ਬਦਲਵੀਂ ਸਾਇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ 
                     ਰਸਤਾਹਵਤ ਰਾਜਕਟ ਲਈ ਕਈ  ਰ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਨ ੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹਕਉਂਹਕ ਖਰੀਦੀ  ਮੀਨ 'ਤ ਇ  ਰਾਜਕਟ ਸਥਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਜ 
ਿੰ ਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਪਆ ਿ, ਿੰ ਜਾਫ ਦ 
ਉਦਮ ਪਵਬਾ ਦ ਅਧੀਨ ਭੁਪਤ ਟਂਯਰਾਈਜ਼ ਜ਼ਨ 
(ਪ.ਈ.ਜ਼ੱਡ) ਿੰ ਜਾਫ ਉਦਮਪਏ ਰਤਸਾਿਨ ਪਨਮਭਾਂ ਦੁਆਯਾ 
ਨਿੰ . 28/35 / 78/51 EI-79/1464 ਪਭਤੀ 21 ਭਾਯਚ, 
1979 ਅਤ ਏਈ ਵੀ ਨਿੀਂ. 3/4 / 87-3 ਆਈਫੀ 1/311 
ਪਭਤੀ 9 ਜਨਵਯੀ, 1 99 0 ਅਤ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਤ ਸਪਧਆ ਜਾ 
ਸਏਣ ਮ ਸਨਅਤੀ ਵਯਤੋਂ ਵਾਰ ਜ਼ਨਾਂ ਤਿੱਏ ਿੀ ਸੀਪਭਤ ਿਵਾ 
ਪਜਵੇਂ ਪਏ ਚਿੰਡੀੜਹ ਯੀਪਯੀ ਪਵਿੱ ਚ ਭੁਪਤ ਯੀਆ ਜ਼ਨ ਅਤ ਡਯਾ 
ਫਿੱਸੀ ਪਯਿੰ  ਟਾਊਨ ਭਾਸਟਯ ਰਾਨ ਪਵਿੱ ਚ ਉਦਮਪਏ ਐਤਯ. 

E.9 ਵਾਧੂ ਅਹਧਐਨਾਂ 
E.9.1 ਜਐਭ ਅਸੱਸਭੈਂਟ ਅਤ ਨੁਏਸਾਨ ਏਿੰ ਟਯਰ 
                    ਜਐਭ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਇਿੱ ਏ ਠ ਸ ਸਪਥਤੀ ਅਤ ਇਿੱ ਏ ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ 

ਧਭਏੀ ਨਾਰ ਜੁੜ ਐਤਯਨਾਏ ਅਤ ੁਣਾਤਭਏ ਭੁਿੱ ਰ ਦਾ ਿੱ ਏਾ 
ਇਯਾਦਾ ਿ. ਐਤਯ ਅਤ ਦੁਯਟਨਾ ਦ ਸਬ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਿੰ ਬਾਪਵਤ 
ਭਪਏਆ ਂਦੀ ਵਜਹਾ ਏਯਏ ਜਪਐਭ ਦ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਵਾਰੀਆ ਂ

ਸਯਯਭੀਆ ਂ ਦਵੇਂ ਿੀ ਨਸਾਈਟ ਅਤ ਆਪ-ਸਾਈਟ ਿੁਿੰ ਦੀਆ ਂ

ਿਨ. 

E.9.2 ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਬਯਸਮ ਿਾਦਸ ਦਾ ਪਵਸਰਸਣ (ੱਭ.ਸੀ..) 

                    ਆਵਾਜਾਈ, ਿੈਂਡਪਰਿੰ , ਯਸਨ, ਰਪਏਪਯਆ ਦਯਾਨ ਿੰਬੀਯ 
ਜ਼ਖਭੀ ਿਾਦਪਸਆ ਂ ਨੂਿੰ  ਪਧਆਨ ਪਵਚ ਯਿੱ ਪਐਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ 
ਅਤ ਇਸ ਰਈ ਵਾਤਾਵਯਨ ਅਤ ਜਿੰਰਾਤ ਭਿੰਤਯਾਰ ਅਤ ਬਾਯਤ 
ਸਯਏਾਯ ਦ ਵਾਤਾਵਯਣ ਤਫਦੀਰੀ (ੱਭ.ਈ. ੱਪ. ਅਤ ਸੀ. 
ਸੀ.) ਨੂਿੰ  ਜਐਭ ਭੁਰਾਂਏਣ ਰਈ ਸਾਪਯਆ ਂ ਨੂਿੰ  ਇਏ ਰਾਜ਼ਭੀ ਰੜ 
ਉਦਮ ਐਤਯ ਭਸੀ ਦਾ ਭਤਰਫ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਬਯਸਮ 
ਿਾਦਸ ਜਾਂ ਦੂਜ ਸਫਦਾਂ ਪਵਚ, ਇਏ ਏਸੀਡੈਂਟ ਪਜਸ ਪਵਚ ਵਿੱ ਧ 
ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨੁਏਸਾਨ ਦੀ ਸਿੰ ਬਾਵਨਾ ਿ, ਪਜਸ ਦੀ ਸਿੰ ਬਾਵਨਾ ਭਿੰ ਪਨਆ 

ਜਾ ਪਯਿਾ ਿ. ਭਸੀ ਦ ਪਵਸਰਸਣ ਪਵਚ ਪਏਸ ਦੁਯਟਨਾ ਦੀ 
ਟਨਾ ਦੀ ਸਿੰ ਬਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਸਾਭਰ ਨਿੀਂ ਏੀਤੀ ਈ. 
ਅਪਬਆਸ ਪਵਿੱ ਚ ਭਸੀ ਪਵਸਰਸਣ ਰਈ ਦੁਯਟਨਾ ਦ ਿਾਰਾਤਾਂ 
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ਦੀ ਚਣ ਜਪਐਭ ਪਵਸਰਸਣ ਦ ਐਤਯ ਪਵਿੱ ਚ ਇਿੰ ਜੀਨੀਅਪਯਿੰ  ਪਸਰਾ 
ਅਤ ਭੁਿਾਯਤ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ ਐਾਸ ਏਯਏ 
ਦੁਯਟਨਾ ਦ ਪਵਸਰਸਣ ਪਵਿੱ ਚ 

E.9.3 ੱਭ. ੱਭ. . ਪਵਸਰਸਣ ਦੀ ਏਾਯਜਰਣਾਰੀ  
                     ਭਸੀ ਦ ਪਵਸਰਸਣ ਪਵਿੱ ਚ ਸਿੰ ਬਾਵੀ ਏਭਜ਼ਯੀ ਦ ਯੂ ਪਵਚ 

ਵਿੱ ਐ-ਵਿੱ ਐ ਵਯਾਂ ਦ ਆਯਡਪਯਿੰ  ਅਤ ਯੈਂਏ ਸਾਭਰ ਿੁਿੰ ਦ ਿਨ. 
ੱਭ.ਸੀ. ਪਵਸਰਸਣ ਰਈ ਡਟਾ ਰੜਾਂ ਿਨ: 
 ਯਪਟਿੰ ਭਨੂਅਰ 
 ਪਰ ਡਾਇਆਰਾਭ ਅਤ ੀ ਆਈਡੀ ਡਾਈਯਾਭ 
 ਪਵਸਪਤਰਤ ਪਡਜ਼ਾਇਨ ਯਾਭੀਟਯ 
 ਸਾਯ ਯਸਾਇਣਾਂ ਦ ਬਪਤਏ ਅਤ ਯਸਾਇਣਏ ੁਣ 
 ਪਵਸਪਤਰਤ ਦਾ ਰਆਉਟ 
 ਪਵਸਤਪਯਤ ਐਤਯ ਰਆਉਟ 
 ਫੀਤ ਦੁਯਟਨਾ ਦ ਅਿੰਏੜ ਪਵਸਰਸਣ 

ਭਸੀ ਦ ਪਵਸਰਸਣ ਪਵਿੱ ਚ ਿਠ ਪਰਐ ਏਦਭ ਸਾਭਰ ਏੀਤ  ਿਨ: 

 ਸਿੰ ਬਾਵੀ ਖਤਯਨਾਏ ਵਯਾਂ ਅਤ ਰਪਤਪਨਧੀ ਪਰਹ ਿਣ ਵਾਰ ਏਸਾਂ 
ਦੀ ਛਾਣ 

 ਖਤਯਨਾਏ ਦਾਯਥਾਂ ਦੀ ਪਏਸਭ ਅਤ ਭਾਤਯਾ ਫਾਯ ਪਧਆਨ ਦਣ 
ਵਾਰੀਆ ਂਯੀਰੀਜ਼ ਦ ਪਦਰਸਟੀਏਣ 

 ਿਵਾ ਦ ਪਵਏਾਯਾਂ ਅਤ ਦਫਾਅ ਦੀਆ ਂਰਪਿਯਾਂ ਰਈ ਵਿੱ ਐ-ਵਿੱ ਐ 
ਿਵਾਵਾਂ ਅਤ ਿਵਾ ਦ ਸਪਥਯਤਾ ਵਾਰ ਵਯਾਂ ਤ ਜਾਯੀ ਏੀਤ 
 ਏਸਾਂ ਰਈ ਨੁਏਸਾਨ ਦੀ ਦੂਯੀ ਏਿੰ ਟਸਨ 

E.10 ਸਟ ਰਜਏਟ ਇਨਵਾਇਯਨਭੈਂਟਰ ਭਨੀਟਪਯਿੰ  

lVI 
nMbr 

ਵਾਤਾਵਯਣ ਅਨੁਾਤ 
 

ਪਨਯਾਨੀ ਇਿੰ ਟ / ਸਥਾਨ 
 

1. ਅਿੰਫੀਨਟ ਅਯ 
 

ੜੀਆ ਂਦ ਅਿੰਦਯ 8 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਿਵਾ ਦੀ 
ੁਣਵਿੱ ਤਾ ਦੀ ਪਨਯਾਨੀ, ਉੱਯ ਵਿੱ ਰ ਦੀ 
ਪਦਸਾ ਪਵਿੱ ਚ 1 ਸਥਾਨ ਅਤ ਡਾਊਨਪਵਿੰ ਡ ਪਦਸਾ 
ਪਵਿੱ ਚ 2 ਸਥਾਨ. 

 

2. ਸਟਏ ਇਭੀਸਨ  ਸੈਂਪਰਿੰ  ਯਟ ਤੋਂ ਪਨਏਾਸ (ਸਰਏਸ) ਦਾ 
ਸਯਤ 
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  ਏਿੰ ਭ ਏਯਨ ਦ ਸਥਾਨਾਂ / ਰਾਂਟਾਂ 
ਪਵਿੱ ਚ ਪਨਏਾਸ ਦੀ ਰਪਏਪਯਆ (ਿਯਏ 
ਐਤਯ / ਰਾਂਟ ਰਈ ਿੱਟ ਿੱਟ 2 
ਪਟਏਾਣ ਅਤ 1 ਸਥਾਨ ਪਵਏਟ ਦ 
ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਰਾਂਟ ਦ ਫਾਿਯ) 

3. ਾਣੀ ਅਤ ਵਸਟ ਾਣੀ 
 

 ਇਨਟਏ ਏਿੱ ਚਾ ਾਣੀ ਦੀ ੁਣਵਿੱ ਤਾ 
 ਸਾਯ ਸਰਤਾਂ ਤੋਂ ਿੰਦਾ ਾਣੀ 
 ਅਵੂਰਟ ਇਰਾਜ ਦੀ ਰਪਏਪਯਆ ਦ 

ਵਿੱ ਐ ਵਿੱ ਐ ੜਾਵਾਂ 'ਤ ਿੰਦਾ ਾਣੀ. 

 

4. ਯਰਾ 
 

 ਸਾਯ ਸਯਤਾਂ ਤ ਅਤ ਰਾਂਟ ਐਤਯ ਦ 
ਫਾਿਯ. 

 ਦ ਦੀ ਿਿੱ ਦ ਦ ਨੇੜ / ਆਰ ਦੁਆਰ 
ਦ ਿੱਟ ਿੱਟ 3 ੁਆਇਿੰ ਟ. 

 

5. ਰੀਨਫਰਟ / 

ਵਜੀਟਸਨ ਏਵਯ 
 

 ਸੀਭਾ ਅਤ ਾਯਡਨ ਪਵਐ ਰੀਨ ਫਰਟ 

ਐਤਯ 

6. ਠ ਸ ਯਪਿਿੰ ਦ 
 

 ਸਰਡ ਏਾਸਟ ਦ ਤਯ ਤ ਇਏਿੱ ਠੀ ਏੀਤੀ ਈ 

ਅਤ ਇਏਿੱ ਠੀ ਏੀਤੀ ਧੂੜ ਤ ਏਾਯਵਾਈ. 

 ਐਾਦ ਅਤ ਐਾਦ / ਐਾਦ ਪਤਆਯ 
ਏਯਨ ਤੋਂ ਪਿਰਾਂ ਯਰੂ ਜੀਵਾਣ ੂਸਰਡ 
ਵਸਟ 

 

7. ਪਭਿੱ ਟੀ 
 

 ਸਪਰਡ / ਐਤਯਨਾਏ ਏੂੜਾ ਬਿੰਡਾਯਨ / ਡਿੰ ਪਿੰ  

ਯੀ ਨੇੜ ਦ ਐਤਯ ਤੋਂ ਿੱਟ ਿੱਟ ਇਿੱ ਏ 

ਸਥਾਨ. 

 ਰੀਨਫਰਟ ਤੋਂ ਿੱਟ ਿੱਟ 2 ਪਟਏਾਣ 
ਅਤ ਉਿ ਐਤਯ ਪਜਿੱ ਥ ਫਾਇਪਰਏ 
ਯਪਿਿੰ ਦ-ਐੂਿੰ ਿਦ ਦਾ ਯੂਚਾ ਵਯਪਤਆ ਜਾਂਦਾ 
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ਿ 
 

 

E.11 ਰਾਜਏਟ ਰਾਬ 
 ਰਾਜਏਟ ਸਾਈਟ ਨੂਿੰ  ਯਪਿਣ ਦੀ ਏਈ ਪਵਸਥਾਯ ਦੀ ਰੜ ਨਿੀਂ 

ਵੀ ਪਏਉਂਪਏ ਇਿ ਆਵਾਸ ਐਤਯ ਤੋਂ ਦੂਯ ਸਪਥਤ ਿ ਅਤ 
ਉਦਮਪਏ ਜ਼ਭੀਨ (ੱਪ ਈ ੱਜ਼) 'ਤ ਪਵਏਸਤ ਏੀਤਾ 
ਜਾਵਾ. 

 ਰਏਰ ਰਏਾਂ ਰਈ ਸਭਾਜਏ-ਆਯਪਥਏ ਰਾਬ, ਪਏਉਂਪਏ ਇਿ 
ਪਸਿੱ ਧਾ ਯੁਜ਼ਾਯ ਅਤ ਅਪਸਿੱ ਧ ਯਜ਼ਾਯ ਦਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਦਾਨ ਏਯਾ. 

 ਇਿ ਨਵਾਂ ਰਾਜਏਟ ਟਏਸ ਅਤ ਏਯਪਜ਼ਆ ਂਦ ਜ਼ਯੀ ਸਯਏਾਯ 
ਨੂਿੰ  ਵਾਧ ੂਭਾਰੀ ਦੀ ਦਾਵਾਯ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਆਏਯਸਤ ਏਯਾ. 

 ਯੀਨ ਫਰਟ ਪਡਵਰਭੈਂਟ / ਦਾ ਰਾਉਣਾ ਭਨੂਪਏਚਪਯਿੰ  
ਮੂਪਨਟ ਦ ਦੁਆਰ ਪਰਆ ਜਾਵਾ. 

 ਰਸਤਾਪਵਤ ਸੀਸਆਯ ਦੀਆ ਂ ਤੀਪਵਧੀਆ ਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਫਿਤਯ 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਪਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਿਵਾ, ਸਾਐਯਤਾ ਦਯ ਪਵਿੱ ਚ 
ਵਾਧਾ, ਭਪਿਰਾ ਸਸਏਤੀਏਯਣ ਅਤ ਪਫਿਤਯ ਪਸਿਤ ਸਿੰ ਬਾਰ 
ਆਪਦ. 

 2 ਏਯੜ ਯੁ ਦ ਫਜਟ ਨੂਿੰ  ਸੀ.ਈ.ਆਯ. 
 ਬੂਭੀ ਾਣੀ ਦ ਫਜਟ ਦ ਫਜਟ ਪਵਚ ਸੁਧਾਯ ਰਈ ਭੀਂਿ ਦ 

ਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰ ਬਾਰ ਵੀ ਏੀਤੀ ਜਾਵੀ. ਇਸ ਰਈ 3 ਰਿੱ ਐ ਯੁ 
ਅਰਾਟ ਿ ਿਨ. 

E.12 R & R ਵਯਪਵਆ ਂ

                       ਇਿ ਰਜਏਟ ਐਯੀਦੀ ਈ ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਸਥਾਪਤ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ 
ਜ ਿੰ ਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਪਆ ਿ, ਜ ਪਏ 
ਭੁਫਤ ਇਿੰ ਟਯਰਾਈਜ਼ ਜ਼ਨ (ੱਪ.ਈ.ੱਸ.) ਪਵਚ ਉਦਮ 
ਪਵਬਾ ਿ. ਜ਼ਭੀਨ ਪਵਿੱ ਚ ਏਈ ਐਤੀਫਾੜੀ ਵਾਰੀ ਜਭੀਨ ਨਿੀਂ 
ਿ ਅਤ ਉੱਥ ਏਈ ਪਵਸਥਾਨ ਨਿੀਂ ਿ. ਇਸ ਰਈ, ਇਸ 
ਰਾਜਏਟ ਰਈ ਬੂਭੀ ਰਾਤੀ, ੁਨਯਵਾਸ ਅਤ ਭੁੜ ਵਸਫ ਦੀ 
ਪਵਚਾਯ ਨਿੀਂ ਏੀਤੀ ਈ. 

E.13 ਸਿੰ ਧੀ 
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                        ਏਿੰ ਨੀ ਨੇ ਆਰ ਦੁਆਰ ਦ ਭਾਿਰ ਨੂਿੰ  ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਸਾਯ 
ਰਦੂਸਣ ਏਿੰ ਟਯਰ ਉਾਅ ਰਾੂ ਏਯਨ ਰਈ ਵਚਨਫਿੱਧ ਿ. 
ਰਾਜਏਟ ਪਨਸਚਤ ਯੂ ਨਾਰ ਐਤਯੀ, ਯਾਜ ਅਤ ਏਭੀ 
ਆਯਪਥਏਤਾ ਨੂਿੰ  ਸੁਧਾਯ ਸਏਦ ਿਨ. ਉਦਮਪਏ ਪਵਏਾਸ 
ਸਭਾਪਜਏ ਆਯਪਥਏ ਪਵਏਾਸ ਦਾ ਸਿੰਏਤ ਿ. ਇਸ ਰਜਏਟ ਦ 
ਰਾੂ ਿਣ ਨਾਰ ਆਰ ਦੁਆਰ ਦ ਐਤਯਾਂ ਦ ਵਾਸਤਪਵਏ ਅਤ 
ਸਭਾਪਜਏ ਫੁਪਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਪਵਚ ਸੁਧਾਯ ਿਵਾ. 

 


