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1.1 ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲਵਿਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵ ਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਵਦਿੱਲੀ-

ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ- ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਸੈ  ੇਅ  ਵ ਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿੈ । ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਰ ਤ ਕਨੈਸ਼ਨਲ 

ਿਾਈ ੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਿੈ। 

ਇਸ ਵਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵ ਚਾਵਰਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਪ੍ੋਜੈਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕ.ਰੀ. 135 + 056 ਤੋਂ ਵਕ.ਰੀ. 397 + 712 

ਦੇ ਵ ਕਾਸ ਲਈ ਿੈ | ਗ੍੍ੀਨ ਫੀਲਡ ਕਨੈਕਟੀਵ ਟੀ ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ ਸਰੇਤ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ੈਸ  ਅੇ (ਵਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕਲੋਰੀਟਰ 306 

+ 000 ਤੋਂ ਸੁ਼ਰ ੂਿੁੰਦਾ ਿ ੈ - ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ੈਸ ਅੇ- ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ NH-354 ਕੁਲ 99 ਵਕਲੋਰੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਿੈ ) ਇਿ 

ਪ੍ੋਜੈਕਟ 4  ਰਾਰਗ੍ੀ ਿਾਈ ੇ ਅਪਵਰਯੋਜਨਾ ਿੈ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਭਵ ਿੱਖ ਵ ਿੱਚ 8 ਲੇਨ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗ੍ੇ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਸਰਵ ਸ ਸੜਕਾਾਂ ਦਾ 

 ੀ ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗ੍ਾ । ਵਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਗ੍ - ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ੈਸ ੇਅ ਚੈਨੇਜ 135 + 056 (29 ° 49'51.50 

"ਐਨ, 76 ° 11'00.25" ਈ) ਤੋਂ ਪਵਟਆਲਾ ਵ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗ੍ਲੋਲੀ ਵਪੰਡ ਨੇੜੇ ਸੁ਼ਰ ੂਿੁੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਚੈਨੇਜ 397 + 712 (32 ° 

01'4.13 "ਐਨ, 75 ° 24'5.50" ਈ) ਗੁ੍ਰਦਾਸਪੁਰ ਵ਼ਿਲਹੇ  ਦੇ ਗੁ੍ਰਦਾਸਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ । 

ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ ਗ੍੍ੀਨਫੀਲਡ ਕਨੈਕਟੀਵ ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਵਦਿੱਲੀ - ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ੈਸ ੇਅ ਤੋਂ NH - 

703 (ਪੁਰਾਣਾ NH - 71) (ਐਕਸਪ੍ੈਸ  ੇਅ ਚੇਨਜ 306) (31 ° 12'8.52 "ਐਨ, 75 ° 30'20.72" ਈ) ਨਾਲ ਸੁ਼ਰ ੂਿੁੰਦਾ ਿ ੈ

ਅਤੇ ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ- ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ NH - 354 (31 ° 44'32.35 "ਐਨ, 74 ° 47'27.32" ਈ) (ਨਵਿਰਨੇੜੇ) ਵਬਨਾਾਂ ਪਾਰਕੀ 

ਤੇ ਖ਼ਤਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ । 

ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ  361.656 ਵਕਲੋਰੀਟਰ ਿੈ ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਵਦਿੱਲੀ ਦ ੇਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ੈਸ  ੇਅ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਗ੍ ਲਈ 

262.656 ਵਕਰੀ ਅਤੇਅੰਵਰ੍ਤਸਰ ਸੰਪਰਕ ਲਈ 99 ਵਕਲੋਰੀਟਰ ਿੈ। 

1.2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਐਕਸਪ੍ੈਸ  ੇਅ ਵਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਤਿੱਕ ਸੰਪਰਕ  ਧਾਏਗ੍ਾ । ਐਕਸਪ੍ੈਸ  ੇਅ ਦੇ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵ ਕਾਸ 

ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵ਼ਿਵਲਆਾਂ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਪਵਟਆਲਾ, ਸਗੰ੍ਰਰੂ, ਲੁਵਧਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁ੍ਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ 

ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ) ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਵਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ  ਧੇਗ੍ਾ। ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਐਕਸਪ੍ੈਸ 

 ੇਅ  ਿੱਡੇ ਉਦਯੋਵਗ੍ਕ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਲੁਵਧਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ , ਜਲੰਧਰ ਆਵਦ ਤੋਂ ਵਦਿੱਲੀ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 

ਰਿਿੱਤ ਪੂਰਨ ਧੁਰਾ  ਜੋਂ ਕੰਰ ਕਰੇਗ੍ਾ । 

ਇਸ  ੇਲੇ, ਵਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਟੜਾ ਅਤੇ ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ ਵ ਚਕਾਰ ਸਪੰਰਕ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਐਨਐਚ - 44 ਦਆੁਰਾ ਿੈ ਜਾਾਂ ਐਨ ਐਚ -352 ,  

52 ਅਤੇ 703, 703 ਬੀ , 54 ਅਤੇ 44 , ਦਆੁਰਾ ਜੋਵੜਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ ਜੋ ਵਕ  4/6 ਲੇਨ ਦ ੇਿਨ । ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਪੰਜਾਬ 

ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁ੍ਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਰੇਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟੋ - ਘਿੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਨ ਐਚ – 44  ਅਤੇਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਨ 

ਐਚ -352 ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਰੀਦ ਿੈ । ਉਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਿੈ ਵਕ ਅਵਰ੍ਤਸਰ ਦ ੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ 

ਦਰਵਰਆਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਰੇਂ ਨੰੂ 60 ਵਕਲੋਰੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਤਿੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਰੀਦ ਿੈ । ਐਨ. ਐਚ . 44 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, 

ਨ ੀ ਾਂ ਰਾਜਰਾਰਗ੍ ਪਿੁੰਚ ਵਨਯੰਤਰਣ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ  ਧੀਆ ਸ ਾਰੀ ਦੀ ਗੁ੍ਣ ਿੱਤਾ,  ਧੀਆ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਰੰਦ 

ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਰੁਿਿੱਈਆ ਕਰ ਾਏਗ੍ਾ । ਇਿ ਸਾਰੇ ਤਿੱਤ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵ ਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ 

ਆਉਣਗ੍ੇ। 

1.3  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ 
ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵ ਿੱਚ 361.656 ਵਕਲੋਰੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦ ੇ ਪਵਟਆਲੇ , ਸੰਗ੍ਰਰੂ , ਲੁਵਧਆਣਾ , ਜਲੰਧਰ , 

ਕਪੂਰਥਲਾ ,  ਗੁ੍ਰਦਾਸਪੁਰ , ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ ਵ਼ਿਵਲਹਆਾਂ ਵ ਿੱਚ  ੰਡੀ ਗ੍ਈ ਿੈ । 

1.4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਵਤਕ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਾਈ ੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ  ( ਐਨ ਐਚ ਏ ਆਈ ) , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਖੁਦਰੁਖਵਤਆਰੀ ਏਜੰਸੀ 

ਿੈ , ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਰਾਰਗ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨੈਟ ਰਕ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਲਈ ਵ਼ਿੰਰੇ ਾਰ ਿੈ ।  ਇਿ ਸੜਕ ਆ ਾਜਾਈ ਅਤੇ 

ਰਾਜਰਾਰਗ੍ ਰੰਤਰਾਲੇ  ( Morth )  ਦੀ ਇਿੱਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਿੈ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ.  ਦਾ 

ਵਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਰਾਰਗ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨੈਟ ਰਕ ਦੀ ਵ  ਸਥਾ ਅਤੇ ਰਿੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਼ਿਰਰੂਤ ਨੰੂ ਵ ਸ਼ ਵ ਆਪੀ 

ਵਰਆਰਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਰੇਂ – ਸੀਰਾ ਅੰਦਰ , ਅਤ ੇ

ਲਾਗ੍ਤ-ਪ੍ਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਉਪਭੋਗ੍ਤਾ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਰੀਦਾਾਂ , ਆਰਵਥਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਜੀ ਨ ਦੀ ਗੁ੍ਣ ਿੱਤਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ । 

ਐਨ ਐਚ ਏ ਆਈ ਰੌਜੂਦਾ ਅਵਧਐਨ ਅਧੀਨ ਿਾਈ ੇ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵ ਕਾਸ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ  /  ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦਾ 

ਸਰਰਥਕ ਿੈ । 

 

 



 1.5  ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ (ਈ. ਆਈ. ਏ. )  ਅਧਿਐਨ 
ਈ. ਆਈ. ਏ.  ਲਈ ਅਵਧਐਨ ਵ ਧੀ ਇਕ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਰ ਕਰਦੀ ਿੈ ਵਜਸ ਵ ਚ ਬੇਸਲਾਈਨ ਅਵਧਐਨ ਦੀ 

ਸੁ਼ਰਆੂਤ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਾਂ  ਾਤਾ ਰਣ ਦੇ ਰਿਿੱਤ ਪੂਰਨ ਰੁਿੱਵਦਆਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ । ਦਸੰਬਰ  2018 ਤੋਂ ਫਰ ਰੀ 2019 

ਦੇ ਅਵਧਐਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬੇਸਲਾਈਨ ਅੰਕਵੜਆਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ 

ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍੍ੀਨ ਫੀਲਡ ਕਨੈਕਟੀਵ ਟੀ ਲਈ ਅਵਰ੍ਤਸਰ ਨਾਲ ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸੰਬਰ  2019 -  ਫਰ ਰੀ 2020 ਤਿੱਕ 

ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ । ਇਸ ਅੰਕਵੜਆਾਂ ਨੇ ਪ੍ਭਾ ਾਾਂ ਦੀ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ 

ਲਈ ਵ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਿ ੈਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗ੍ਏ ਪ੍ਭਾ ਾਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਉਪਾਅ ਿੈ। 

1.6     ਨੀਤੀ , ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੂੰਿਕੀ ਫਰੇਮਵਰਕ 
ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਚਿੱਲਣ ਦਾ ਵਿਿੱਸਾ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ,  ਿੇਠ ਰਨ਼ੂਿਰੀ ਅਤੇ ਐਨ. ਓ. ਸੀ.  N. H. A. I  ਅਤੇ ਠੇਕਦੇਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗ੍ਾ ।  

• ਈ. ਆਈ. ਏ.  ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ  2006 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿੇਠ ਐਰ ਓ ਈ ਐਫ ਅਤੇ ਸੀ ਸੀ  ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਾਂ  ਾਤਾ ਰਣ ਸੰਬੰਧੀ 

ਰਨਜੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਾਂ ਸੋਧਾਾਂ , ਵਕਉਾਂਵਕ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਨ ੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਰਾਰਗ੍ ਦਾ ਵ ਕਾਸ ਿੈ । 

• ਜੰਗ੍ਲਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਾਨਗ੍ੀ ਜੋ ਵਕ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸੜਕਾਾਂ ,  ਨਵਿਰਾਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ੇ ਲਾਈਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ –ਨਾਲ ਵ ਚੋਂ ਲੰਘ 

ਰਿੀ ਪਿੱਟੀ ਜੰਗ੍ਲ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਜੰਗ੍ਲਾਾਂ  ਜੋਂ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਗ੍ਏ ਿਨ । 

•  ਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ ਾਨਗ੍ੀ ਜੋ ਵਕ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਬਆਸ ਦਵਰਆ ਅਤੇ  ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਵਰ਼ਿਰ  ਨੰੂ ਪਾਰ 

ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ  । 

• ਜੰਗ੍ਲਾਤ ਵ ਭਾਗ੍ ਤੋਂ ਦਰਿੱਖਤਾਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਪਵਿਲਾਾਂ ਤੋਂ ਆਵਗ੍ਆ / ਵ਼ਿਲਹ ਾ ਅਵਧਕਾਰੀ । 

• ਪ੍ਭਾਵ ਤ ਪਵਰ ਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਭੂਰੀ ਗ੍੍ਵਿਣ , ਰੁੜ ਸੇਬਾ ਅਤੇ ਰੁੜ ਸੇਬਾ ਐਕਟ  2013 ਵ ਿੱਚ ਅਵਧਕਾਰਤ ਿਿੱਕ ਵਨਰਪਿੱਖਤਾ ਅਤੇ 

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੰਟਾਈਟਲਰੈਂਟ ਰੈਵਟ੍ਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਆ ਼ਿਾ ਦੇਣਾ । 

• ਠੇਕੇਦਾਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵਜਿੱਥੇ  ੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਸਰੁਿੱਚੀਆਾਂ ਖਿੱਡਾਾਂ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸੰਬੰਧੀ  MoEF &  CC / SEIAA ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਾਂ 

ਰਨਜੂਰੀ । ਜੇ ਜਰਰੂੀ ਿ ੈਤਾਾਂ । 

• ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਦਸੂ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗ੍ਰਰ ਵਰਕਸਪਲਾਾਂਟ ,  (Hot Mix Plant ) ਡਬਲਯੂ. ਐਿੱਰ. ਐਿੱਰ. , (WMM) ਕਰਿੱਸ਼ਰ 

ਆਵਦ ਸਰੇਤ ਉਸਾਰੀ ਪਲਾਾਂਟਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਏਅਰ ਐਾਂਡ  ਾਟਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਨ ਓ ਸੀ ਅਤੇ 

ਸਵਿਰਤੀ  । 

• ਪੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਿੋਰ ਰਵਿੰਦ - ਖੂੰਿਦ  (ਪ੍ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟ੍ਾਾਂਸ –ਬਾਉਾਂਡਰੀ ਰੂ ਰੈਂਟ )  ਵਨਯਰ ,  2016 ਦ ੇ

ਤਵਿਤ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. । 

• ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਵ ਭਾਗ੍ ਤੋਂ ਵਨਰਰਾਣ ਲਈ  ਾਿਨਾਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਲਈ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ । 

• ਵਸੰਜਾਈ ਵ ਭਾਗ੍ ਤੋਂ ਵਨਰਰਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਰਾਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਨ. ਓ. ਸੀ । 

• ਡੇਰਅੇ ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਾਲ ਵ ਭਾਗ੍ ਤੋਂ ਼ਿਰੀਨੀ  ਰਤੋਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ । 

• ਵਨਰਰਾਣ ਦੀ ਸੁ਼ਰਆੂਤ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਾਂ ਕੈਂਪਾਾਂ ਅਤੇ ਪੌਵਦਆਾਂ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਸਲਾਿਕਾਰ  / ਖਾਕੇ ਲਈ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ 

ਸਲਾਿਕਾਰ  /  ਅਥਾਰਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਨ਼ੂਿਰੀ । 

• ਵਨਰਰਾਣ ਦੀ ਸੁ਼ਰਆੂਤ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਾਂ ਟ੍ੈਵਫਕ ਪ੍ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਸਲਾਿਕਾਰ / ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਸਲਾਿਕਾਰ / 

ਅਥਾਰਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਨ਼ੂਿਰੀ । 

• ਉਸਾਰੀ ਸੁ਼ਰ ੂਿੋਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਾਂ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਾਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁੰਦੀਆਾਂ ਦਰੁਘਟਨਾ ਾਾਂ ਲਈ ਐਰਰਜੈਂਸੀ 

ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਈ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਸਲਾਿਕਾਰ / ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਸਲਾਿਕਾਰ / ਅਥਾਰਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਨ਼ੂਿਰੀ । 
 

1.7    ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 

1.7.1   ਭੌਧਤਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਜਲਵਾਯੂ 
ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਲ ਾਯੂ ਗ੍ਰਰ ਖੰਡੀ , ਅਰਧ – ਸੁਿੱਕਾ , ਗ੍ਰਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਖੰਡੀ ਰਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਕਸਰ ਿੈ । ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਲ ਾਯੂ 

ਬਿਤੁ ਗ੍ਰਰੀ , ਗ੍ਰਰ ਰੌਸਰ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਸਰਦੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ  ੰਵਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ | 

ਟੌਪੋ੍ਗ੍ਰਾਫੀ 



ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਅਨੁਕੂਲਣ ਵਜਆਦਾਤਰ  'ਪਲੇਨ' ਅਤੇ 'ਰੋਵਲੰਗ੍' ਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿੇਠਾਾਂ ਆਉਾਂਦਾ ਿੈ I  ਉਚਾਈ 

 ਿੱਖ  ਿੱਖ ਥਾ ਾਾਂ ਤੇ ਐਰ ਐਸ ਐਲ ਤੋਂ 191 ਰੀਟਰ ਤੋਂ 266 ਰੀਟਰ ਤਿੱਕ ਿੁੰਦੀ ਿੈ । ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦ ੇਸਤਰ ਉਿੱਚਾਈ ਐਰ ਐਸ ਐਲ 

ਤੋਂ 241 ਰੀਟਰ ਿੈ । 

ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਪ੍ਸਤਾ ਤ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ 'ਸਾਦੇ' ਅਤੇ 'ਰੋਵਲੰਗ੍' ਭੂਰੀ ਦ ੇ ਿੇਠਾਾਂ ਆਉਾਂਦੀ ਿੈ I 

 ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਿੱਚਾਈ  205 ਰੀਟਰ ਤੋਂ ਐਰ ਐਸ ਐਲ ਤੋਂ  238 ਰੀਟਰ ਤਿੱਕ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਤਰ 

ਉਿੱਚਾਈ 225 ਰੀਟਰ ਏ ਐਰ ਐਸ ਐਲ ਿ ੈ। 

ਭੂ - ਧਵਧਗ੍ਆਨ 
ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਉਿੱਤੇ ਇੰਡੋ – ਗ੍ੈਂਗ੍ਜੇਵਟਕ ਸਰਤਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਾਰ ੂਕਬ਼ਿਾ ਿੈ । ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੂ-ਵ ਵਗ੍ਆਨਕ ਬਣਤਰ 

ਿਾਲ ਦੀ ਵਰਆਦ ਦੀਆਾਂ ਐਲੂ ੀਅਰ ਚਿੱਟਾਨਾਾਂ ਦਾ ਬਵਣਆ ਿੋਇਆ ਿੈ । ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਵਰਿੱਟੀ , ਵਰਿੱਟੀ , ਰੇਤ ਅਤੇ ਡੀਲਾ ਬਜਰੀ 

ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਿਨ । 

ਧਮਿੱਟੀ 
ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਪ੍ਭਾ ਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਿੱਟੀ ਵਸਲ ਟੀ ਸੈਂਡੀ , ਵਸਲਟੀ ਵਰਿੱਟੀ , ਸੈਂਡੀ ਕਲੇਅ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਪੂ ਵ ਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ।  

ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਐਕਸਪ੍ੈਸ  ੇਅ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਗ੍ ਲਈ ਵਰਿੱਟੀ ਦੀਆਾਂ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਾਂ ਦੇ ਰੁਲਾਾਂਕਣ ਲਈ  16 ਪ੍ਤੀਵਨਧ ਸਥਾਨਾਾਂ ਤੋਂ 

ਵਰਿੱਟੀ ਦ ੇਨਰੂਨੇ ਇਕਿੱਠੇ ਕੀਤ ੇਗ੍ਏ ਸਨ । ਅਵਧਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਵਰਿੱਟੀ ਦਾ pH 7.45 ਤੋਂ 8.92 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵ ਿੱਚ ਪਾਇਆ 

ਵਗ੍ਆ ,  ਵਰਿੱਟੀ ,  ਇਸ ਲਈ , ਖਾਰੀ ਿੈ । ਵਰਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਸਲਟੀ ਸੈਂਡੀ , ਵਸਲਟੀ ਵਰਿੱਟੀ , ਸੈਂਡੀ ਕਲੇਅ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵ ਚ 

ਪਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ । ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਵਰਿੱਟੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲਣ 45 µmhos / ਸੈਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1034 µmhos / 

ਸੈਰੀ ਦ ੇਵ ਿੱਚ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਅਵਧਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਿੱਟੀ ਦੇ ਨਰੂਵਨਆਾਂ ਵ ਚ ਉਪਲਬਧ ਫਾਸਫੋਰਸ 0.027% wt./ wt ਤੋਂ 

0.15% wt./ wt. ਅਵਧਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਵਰਿੱਟੀ ਦੇ ਨਰੂਵਨਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕੇ ਦੇ ਰਪੂ ਵ ਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਸਰਗ੍ਰੀ 0.21% 

wt./ wt ਦੀ ਸੀਰਾ ਵ ਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ | ਨੰੂ 0.83% wt./ wt. ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਵਰਿੱਟੀ ਦੇ ਨਰੂਵਨਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕੁਿੱਲ 

ਜੈਵ ਕ ਪਦਾਰਥ 0.61 - 2.6% wt. / wt ਦੇ ਦਾਇਰ ੇ ਵ ਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ , ਇਸ ਲਈ ਵਰਿੱਟੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਪਿੱਖੋਂ 

ਉਪਜਾ ਿੈ । 

ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ ਕਨੈਕਟੀਵ ਟੀ ਵ ਿੱਚ ਦੇਵਖਆ ਵਗ੍ਆ ਿੈ ਵਕ ਵਰਿੱਟੀ ਦਾ pH 7.46 ਤੋਂ 8.06 ਦ ੇ ਵ ਚਕਾਰ ਿੈ । ਵਰਿੱਟੀ ਦੀ 

ਚਲਣਸ਼ੀਲਤਾ 261 ਤੋਂ 318 µS / ਸੈਰੀ ਤਿੱਕ ਿੈ । ਵਕਉਾਂਵਕ ਈ ਸੀ ਦਾ ਰੁਿੱਲ 2000 × S/cm ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਿੈ , ਇਸ ਲਈ ਵਰਿੱਟੀ 

ਨੰੂ ਕੁਦਰਤ ਵ ਿੱਚ ਖਾਰਾ ਨਿੀ ਾਂ ਵਕਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ । ਵਰਿੱਟੀ ਦੇ ਨਰੂਨੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਸਲਟੀ ਵਰਿੱਟੀ ਦੀ ਵਕਸਰ ਦੇ ਰਪੂ ਵ ਿੱਚ ਪਾਈ 

ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ । ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਰਾਤਰਾ ਦਾ ਰੁਿੱਲ 0.046 ਤੋਂ 0.058% wt./wt.wt.wt.0.058 ਵ ਚਕਾਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ । ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਰ 

ਦੀ ਰਾਤਰਾ 0.14 ਤੋਂ 0.21% ਤਿੱਕ ਿੁੰਦੀ ਿੈ । ਲੋਿੇ ਦੇ ਰੁਿੱਲ 7084.5 ਤੋਂ 18042.6 ਵਰ.ਗ੍੍ਾ. ਪ੍ਤੀ ਵਕਲੋ ਤਿੱਕ ਵਰਲਦੇ ਿਨ । 

ਅੂੰਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕੁਆਧਲਟੀ (AAQ) 
ਅੰਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦ ੇਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਅਨੁਕੂਲਣ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ 12 ਥਾ ਾਾਂ ਤੇ ਅਤ ੇ

ਸਰੁਿੱਚੇ  ਤੌਰ ਤੇ  ੰਵਡਆ ਵਗ੍ਆਿੈ ਅਤੇ ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ ਸੰਪਰਕ ਦ ੇ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਅਨੁਕੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ  7 ਥਾ ਾਾਂ ਤੇ 

 ੰਵਡਆ ਵਗ੍ਆਿੈ । ਨਤੀਜੇ ਇਿ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਸਾਰ ੇਿ ਾ ਦੀ ਗੁ੍ਣ ਿੱਤਾ ਦੇ ਰਾਪਦੰਡ ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜ ੇ

ਪ੍ਦਸੂ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸੇ ਪ੍ਰੁਿੱਖ ਗ੍ਤੀਵ ਧੀਆਾਂ ਦੀ ਅਣਿੋਂਦ ਵ ਿੱਚ , NAAQS ਵ ਿੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਰਾਪਦੰਡਾਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਿਨ । 

ਅੂੰਬੀਨਟ ਸੋਰ ਸਤਰ (ਏ.ਐਿੱਨ.ਐਿੱਲ.) 
ਪੂਰ ੇਅਵਧਐਨ ਸਰੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ  ਾਰ ਸ਼ੋਰ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਿੈ ਵਜਸ ਵ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲਾਇਨਰੈਂਟ ਦੇ 

ਨਾਲ 13 ਥਾ ਾਾਂ ਅਤੇ  24 ਘੰਵਟਆਾਂ ਲਈ ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਅਨੁਕੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਥਾ ਾਾਂ 'ਤ ੇਇਕ  ਾਰ 

ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਿੈ । ਡੇਅ ਐਾਂਡ ਨਾਈਟ ਟਾਈਰ ਲੇਕ ਨੰੂ ਘੰਵਟਆਾਂ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਲੇਕ ਦੇ ਵਰਆਰਾਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਵਗ੍ਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿ ੈ।  ਨੋਆਇਸ ਕੁਆਲਟੀ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਦਿੱਸਦੇ ਿਨ ਵਕ ਲੇਕ ਡੇ ਦਾ ਸਰਾਾਂ 48.8 ਤੋਂ 72.9 ਡੀ ਬੀ (ਏ) 

ਤਿੱਕ ਅਤੇ  ਲੇਕ ਨਾਈਟ ਟਾਈਰ 41.3 ਤੋਂ 68.6 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਤੋਂ  ਿੱਖਰਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੇਕ ਡੇ ਦਾ ਸਰਾਾਂ 48.2 ਤੋਂ 57.4 

ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਤਿੱਕ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਲੇਕ ਨਾਈਟ ਟਾਈਰ 39.7 ਤੋਂ 445.4 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਤਿੱਕ ਦੀ  ਿੈ ਜੋ ਵਕ ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ ਕਨੈਕਟੀਵ ਟੀ ਦ ੇ

ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿੈ  ।  ਕੁਝ ਥਾ ਾਾਂ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਵਪੰਡਾਾਂ ਵ ਚ ਵਦਨ ਪ੍ਤੀ ਵਦਨ ਦੀਆਾਂ ਗ੍ਤੀਵ ਧੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਾਂ ਤੇ 

 ਾਿਨ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆ ਾ਼ਿ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਵਦਆਾਂ ਪਾਇਆ ਵਗ੍ਆ । 

ਸਤਹ ਪ੍ਾਣੀ (Surface Water) 
ਧਰਤੀ ਪ੍ਦਸੂ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਆੁਰਾ ਸਤਿ ਦ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਰਾਪਦੰਡਾਾਂ ਲਈ ਰਾਪਦੰਡਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦ ੇ

ਪਿੱਧਰ ਦ ੇਨਾਲ ਸਤਿ ਦ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁ੍ਣ ਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਦ ੇਨਾਲ 6 ਪ੍ਤੀਵਨਧ ਸਥਾਨਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਅਨੁਕੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਥਾ ਾਾਂ ਤੇ ਨ਼ਿਰ ਰਿੱਖੀ ਗ੍ਈ ਿੈ ।  ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਵ ਚ ਸਤਿ ਦਾ ਪਾਣੀ 



ਥੋੜਹਾ ਵਜਿਾ ਖਾਲੀ ਪਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ,  ਵਜਸ ਵ ਚ ਪੀ. ਐਿੱਚ. 7.2 0 ਤੋਂ 8.48 ਥਾ ਾਾਂ ਤੋਂ  ਿੱਖਰਾ ਸੀ , ਵਜਸ ਵ ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਗ੍ 

ਅਤੇ 7.59 ਤੋਂ 7.79 ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਰਲ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ । ਐਲਕਲੀਨੇਟੀਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵ ਚ 

ਖਾਦ ਦੀ ਬਿਤੁ ਵ਼ਿਆਦਾ  ਰਤੋਂ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ । 

ਭੂ ਪ੍ਾਣੀ (Ground Water) 
ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਲਈ  ਧਰਤੀ ਿੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਿੱਤਤਾ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵ ਚ ਰਿੱਖਵਦਆਾਂ , ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ 

ਦੇ ਨਾਲ 14 ਪ੍ਤੀਵਨਧ ਼ਿਰੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਰੂਨੇ  ਾਲੀਆਾਂ ਥਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਅਲਾਈਨਰੈਂਟ ਦ ੇ

ਨਾਲ 7 ਥਾ ਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁ੍ਣ ਿੱਤਾ ਦ ੇ ਰੁਲਾਾਂਕਣ ਲਈ ਨਰੂਵਨਆਾਂ ਦਾ 

ਵ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ । 

ਵਦਿੱਲੀ- ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਸੈ  ੇਅ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਗ੍ ਲਈ ਨਤੀਜੇ  ਦਰਸਾਉਾਂਦੇ ਿਨ ਵਕ ਪੀ ਐਚ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਅਲਾਈਨਰੈਂਟ  ਦੇ 

ਨਾਲ ਲਏ ਗ੍ਏ ਧਰਤੀ ਿੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਰੂਵਨਆਾਂ ਵ ਚ 6.28 ਤੋਂ 8.75 ਦ ੇਵ ਚਕਾਰ ਪਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ।  ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ 

ਸਰਗ੍ਰੀ 7.09 ਤੋਂ 1134 ਵਰਲੀਗ੍੍ਾਰ / ਲੀ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ।  ਫਲੋਰਾਈਡ ਸਰਿੱਗ੍ਰੀ ਨੰੂ ਬੀ ਆਈ ਐਸ ਦਆੁਰਾ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ  ਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਵਧਕਤਰ ਆਵਗ੍ਆਕਾਰੀ ਸੀਰਾ  (1.0 ਵਰਲੀਗ੍੍ਾਰ / ਲੀ ) ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਪਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ।  ਨਾਈਟ੍ੇਟ ਦੀ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਬੀ ਡੀ ਐਲ ਤੋਂ 55 ਵਰਲੀਗ੍੍ਾਰ / ਲੀ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ।  ਧਰਤੀ ਿੇਠਲੇ 

ਪਾਣੀ ਵ ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਕੁਝ ਥਾ ਾਾਂ ਤੇ ਰਨ਼ੂਿਰ ਸੀਰਾ ਾਾਂ ਨਾਲੋਂ   ਧੇਰ ੇਪਾਈ ਗ੍ਈ ਿੈ । 

ਗ੍੍ੀਨ ਫੀਲਡ ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ ਕਨੈਕਟੀਵ ਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਾਂਦੇ ਿਨ ਵਕ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਅਲਾਈਨਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗ੍ਏ 

ਧਰਤੀ ਿੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਰੂਵਨਆਾਂ ਵ ਚ ਪੀ ਐਚ 6.78 ਤੋਂ 7.82 ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਪਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ| ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ 

ਸਰਗ੍ਰੀ 23.99 ਤੋਂ 135.96 ਵਰਲੀਗ੍੍ਾਰ / ਲੀ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ।  ਫਲੋਰਾਈਡ ਸਰਿੱਗ੍ਰੀ ਨੰੂ ਬੀ ਆਈ ਐਸ ਦਆੁਰਾ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ  ਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਵਧਕਤਰ ਆਵਗ੍ਆਕਾਰੀ ਸੀਰਾ (1.0 ਵਰਲੀਗ੍੍ਾਰ / ਲੀ) ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਪਾਇਆ ਵਗ੍ਆ| ਨਾਈਟ੍ੇਟ ਦੀ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ 10.14 ਤੋਂ 40.24 ਵਰਲੀਗ੍੍ਾਰ / ਲੀ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਿੈ । ਧਰਤੀ ਿੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 

ਵ ਚ ਲੋਿੇ ਦੀ ਰਾਤਰਾ ਸਥਾਨਾਾਂ ਜੀ. ਡਬਲਯੂ  6 ( ਭੈਣੀ ਵਗ੍ਲਨ ) ਅਤੇ ਜੀ ਡਬਲਯੂ 7 (ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ ਿ ਾਈ ਅਿੱਡੇ ਨੇੜੇ ) ਦੀ 

 ਇਜਾ਼ਿਤ ਸੀਰਾ ਾਾਂ ਨਾਲੋਂ   ਧੇਰੇ ਪਾਈ ਗ੍ਈ ਿੈ  । 

1.7.2 ਜੀਵ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਸੁਰਿੱਧਖਅਤ ਖੇਤਰ 
ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਅਲਾਈਨਰੈਂਟ ਵਕਸੇ  ੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਾਾਂ  ਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈੰਕਚਰੂੀ ਵ ਚੋਂ ਨਿੀ ਾਂ ਲੰਘ ਰਿੀ ਿੈ । ਿਾਲਾਾਂ ਵਕ 

, ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਅਲਾਇਨਰੈਂਟ ਵਬਆਸ ਵਰ ਰ ਸੰਭਾਲ ਵਰ਼ਿਰ  (ਰੁਿੱਖ ਅਲਾਈਨਰੈਂਟ ਵ ਚ ਚੇਨਜ 354 + 474 ਅਤ ੇ

ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ ਸੰਪਰਕ ਵ ਚ ਚੇਨਜ 37 + 508 'ਤੇ ) ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਾਂ ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰ਼ਿਰ  (ਰੁਿੱਖ ਤਾਲਰੇਲ ਵ ਚ ਚਨੇਜ 339 

+ 400 ਤੇ ਅਤੇ ਅਵਰ੍ਤਸਰ ਕਨੈਕਟੀਵ ਟੀ  22+336 ,  26 + 610) ਤੇ ਲੰਘ ਰਿੀ ਿੈ , ਇਸ ਲਈ  ਾਈਲਡ ਲਾਈਫ 

ਕਲੀਅਰੈਂਸ (Wildlife Protection Act, 1972) ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਜੰਗ੍ਲੀ ਜੀ ਣ (ਸੁਰਿੱਵਖਆ) ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ 

ਿੈ । ਇਲਾ ਾ, ਬੀੜ ਏਸ਼ ਾਨ  ਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈੰਕਚਰੂੀ ਸੰਗ੍ਰਰੂ ਵ਼ਿਲਹੇ  ਅਤੇ ਬੀੜ ਵ ਚ  9.4 ਵਕਲੋਰੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ 

'ਤੇ ਗੁ੍ਰਵਦਆਲਪੁਰਾ ਪਵਟਆਲਾ ਵ਼ਿਲਹੇ  ਵ ਿੱਚ 9.9 ਵਕਲੋਰੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ' ਤੇ ਜੰਗ੍ਲੀ ਪਨਾਿ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਗ੍ਿੱਠ ਜੋੜ ਨੰੂ 10 

ਵਕਲੋਰੀਟਰ ਘੇਰ ੇਵ ਚ ਆ ਰਿੇ ਿਨ । 

ਜੂੰਗ੍ਲ 
ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਫੌਰੈਸਟ ਵਰਪੋਰਟ , 2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਰਾਜ ਨੇ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤ ੇਜੰਗ੍ਲ ਖੇਤਰ (ਆਰ. ਐਿੱਫ. ਏ.) ਦੀ ਿਿੱਦ , 

ਵਰਪੋਰਟ,   3,084 ਵਕ.ਰੀ. ਦਿੱਸੀ ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਭੂਗ੍ੋਵਲਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 6.12% ਿੈ । ਰਾਖ ੇਂ, ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਲਾ ਾਰਸ ਜੰਗ੍ਲ 

ਕ੍ਰ ਾਰ 1.43%, 36.87% ਅਤੇ 61.70% ਿਨ ।  ਿਾਲਾਾਂਵਕ, ਉਪਗ੍੍ਵਿ ਦੇ ਅੰਕਵੜਆਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤ ੇ

ਜੰਗ੍ਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕ੍ਰ ਾਰ ਜੰਗ੍ਲਾਤ ਕ ਰ 1848.63 ਵਰਗ ਵਕਲੋਰੀਟਰ ਿੈ , ਜੋ ਵਕ ਇਸ ਦੇ ਭੂਗ੍ੋਵਲਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 

3.67% ਿੈ । ਜੰਗ੍ਲ ਛਾਉਣੀ ਘਣਤਾ ਕਲਾਸਾਾਂ ਦੇ ਰਾਰਲੇ ਵ ਿੱਚ , ਰਾਜ ਕੋਲ ਬਿਤੁ ਸੰਘਣੀ ਜੰਗ੍ਲਾਤ ( ੀ ਡੀ ਐਫ ) ਅਧੀਨ 

8.00 ਵਕਲੋਰੀਟਰ , ਸਤਨ ਸੰਘਣੀ ਜੰਗ੍ਲਾਤ (ਐਰ ਡੀ ਐਫ ) ਅਧੀਨ 800.97 ਵਕਲੋਰੀਟਰ ਅਤੇ ਓਪਨ ਫੋਰੈਸਟ (ਓਫ) 

ਅਧੀਨ 1,039.66 ਵਕਲੋਰੀਟਰ ਿੈ । ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਅਲਾਇਨਰੈਂਟ ਸੜਕਾਾਂ , ਨਵਿਰਾਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ੇ ਲਾਈਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ –ਨਾਲ 

ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਜੰਗ੍ਲਾਾਂ  ਜੋਂ ਘੋਵਸ਼ਤ ਪਿੱਟਾਾਂ ਦੇ ਜੰਗ੍ਲਾਾਂ ਵ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿੀ ਿੈ ।  ਕੁਲ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਜੰਗ੍ਲ ਖੇਤਰ Ha 76 ਿਕੈਟੇਅਰ 

ਲਗ੍ਭਗ੍ ਿੈ , ਇਸ ਲਈ ਜੰਗ੍ਲਾਤ ਦੀ ਼ਿਰੀਨ ਵ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ੇਗ੍ੀ ਅਤੇ ਜੰਗ੍ਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ , 1980 ਦੇ ਤਵਿਤ 

਼ਿਰਰੂਤਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਨ਼ੂਿਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ । 

ਫਲੋਰਾ ਅਤ ੇਫੌਨਾ 
ਪ੍ਾਇਰਰੀ ਸਰ ੇਖਣ ਵ ਿੱਚ , ਇਸਨੰੂ ਿੈ , ਜੋ ਵਕ ਪਤਾ ਲਿੱ ਵਗ੍ਆ ਿੈ ਸਫੈਦੇ  ਐਸ. ਪੀ. . ਸੜਕ ਅਤੇ ਕਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ –ਨਾਲ 

ਸਭ ਲਾਇਆ ਸਪੀਸੀ਼ਿ ਿੈ ਜਦ ਵਕ , Melia azaderach , Dalbergia sissoo  ਅਤੇ Millettia pinnata  ੀ ਕੁਝ ਵਟਕਾਣੇ 'ਤੇ 



ਲਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਿੈ। ਿੋਰ ਸਪੀਸੀ਼ਿ  Acacia nilotica , Prosopis  juliflora  ,  ficus  ਐਸ. ਪੀ. ਐਸ.  ,  Syzygium  cumini , 

 ਐਲਸਟੋਨੀਆ  scholaris  ਅਤੇ  Lagerstroemia  spaciosa  ਆਵਦ ਨੇ  ੀ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਦੇਵਖਆ ਵਗ੍ਆ  ਿੈ , ਜੋ ਵਕ ਕੁਦਰਤੀ 

 ਧ ਿੈ। ਸਭ ਆਰ ਬੂਟੇ ਸਪੀਸੀ਼ਿਸਨ  Calotropis  procera ,  Datura  metel ,  Lantana  camara  ਘਣਤਾ ,  ਆਵ ਰਤੀ ,  

ਅਤੇ IVI  ਜਦਵਕ ਦੇ ਸਭ ਰੁਿੱਲ ਨਾਲ Morus ਐਲਬਾ, Ricinus  communis  ਅਤੇ  Senna tora ,  Xanthium  strumarium , 

Ziziphus  mauritiana  ਆਵਦ  ਨੇ  ੀ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਆਈ ਿੈ| ਆਰ  climber  ਸਪੀਸੀ਼ਿਸਨ  Cucumis  ਰੇਲੋ ,  Dioscorea 

 bublifora  ਅਤੇ  Trichosanthes  cucumeriana  ਆਵਦ  ਼ਿਰੀਨਾਾਂ ਨੰੂ ਜੜਹੀਆਾਂ ਬੂਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਘਾਿ ਦੀਆਾਂ ਕਈ ਵਕਸਰਾਾਂ ਵਜ ੇਂ 

ਘਾਿ , ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਆਈ  ੀ ਆਈ ਦੇ ਉਿੱਚ ਰੁਿੱਲ  ਾਲੀਆਾਂ ਕੈਨਬੀਸ ਸੇਤੀ ਾ, ਪਾਰਥੀਨੀ ਅਰਿੇਟਰੋ ਸਪੋਰਸ  ਅਤੇ  

ਚੇਨੋਪੋਵਡਅਰ ਐਲਬਰ  ਦਆੁਰਾ ਸੰਘਣੇ covered ਿੱੱਕ ੇ ਪਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ | ਿੋਰ ਔਸ਼ਧ ਸਪੀਸੀ਼ਿ ਸਨ  abutilon 

 indicum  , Achyranthes  Aspera ,  Malvastrum  coromandelianum  ਆਵਦ ਆਰ ਘਾਿ ਸਨ  Apluda  mutica ,  Cynodon  

dactylon ,  Digitaria  cilliaris , ਸਸ਼ਾਰਰ  spontaneum  ਆਵਦ 

ਵਕਉਾਂਵਕ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਖੇਤਰ ਰੁਿੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਾਲੀ ਼ਿਰੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕਸੇ  ੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗ੍ਲ ਤੋਂ ਰਵਿਤ 

ਸੀ, ਜੰਗ੍ਲੀ ਜਾਨ ਰ ਆਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੀ ਾਂ ਦੇਖੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ । ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰ ਆਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ 

। ਅਵਧਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵ ਚ ਕੁਝ ਜੰਗ੍ਲੀ ਜਾਨ ਰ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਰੰਗੂ਼੍ਿ,  ਰੇਸ਼ਸ ਬਾਾਂਦਰ ਆਵਦ ਬਾਰ ੇਦਿੱਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਿੈ । 

ਇਕ ਅ ੀਫੌਨਾ ਪ੍ਜਾਤੀ ਭਾ  ਪਾ ੋ  ਵਕ੍ਸਟੈਟਸ  (ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਫੋ ਲ) ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਪ੍ਭਾ ਤ ਖੇਤਰ ਵ ਚ ਵਰਲੀ ਸੀ ਜੋ ਵਕ 

ਭਾਰਤੀ ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਏ , 1972 ਦੀ ਸੂਚੀ -1 ਵ ਚ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਜੁਰਰਾਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤ ੇਗ੍ਏ ਿਨ । ਇਿ ਿਾਲਾਾਂਵਕ ਆਈ ਯੂ ਸੀ ਐਨ 

ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਵ ਿੱਚ ਸੂਚੀ ਬਿੱਧ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ । 

ਗ੍ੋਇੰਦ ਾਲ ਸਾਵਿਬ ਦੇ  ਨੇੜੇ ਵਬਆਸ ਦਵਰਆ ਵ ਿੱਚ ਇਕ ਰੀੜ ਦੀ ਸਪੀਸੀ਼ਿ ਭਾ   ਗ੍ਾ ਾਲੀਅਸ  ਗ੍ੈਂਜੇਵਟਕਸ 

 (ਘਵੜਆਲ)  ਦਿੱਸੀ ਗ੍ਈ । ਸਪੀਸੀ਼ਿ ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਏ , 1972 ਦੀ ਸੂਚੀ -1 ਵ ਚ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਿੈ ਅਤ ੇ

ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਿੈ| ਆਈ. ਯੂ. ਸੀ. ਐਨ.  ਰੈਡਵਲਸਟ , 2020 ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਸਪੀਸੀ਼ਿ ਨੰੂ "ਨਾ਼ੁਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰ ੇ

ਵ ਚ"  ੀ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਿੈ । 

ਗ੍ੋਇੰਦ ਾਲ ਸਾਵਿਬ ਨੇੜੇ ਵਬਆਸ ਦਵਰਆ ਵ ਚ ਇਕ ਪਸੂ਼  ਪਾਲਣ  ਭਾ  ਪਲੈਟਵਨਸਟਾ  ਗ੍ੈਂਜੇਵਟਕਾ  (ਡੌਲਵਫਨ)  ਦੀ ਖਬਰ 

ਵਰਲੀ ਿੈ । ਸਪੀਸੀ਼ਿ ਇੰਡੀਅਨ ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਏ , 1972 ਦੀ ਸੂਚੀ -1 ਵ ਚ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ 

ਿੈ| ਆਈ. ਯੂ. ਸੀ. ਐਨ.  ਰੈਿੱਡਵਲਸਟ , 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਜਾਤੀਆਾਂ ਨੰੂ “ਖ਼ਤਰ ੇਵ ਚ ”  ੀ ਦਿੱਵਸਆ ਵਗ੍ਆ ਿੈ । ਇਕ ਿੋਰ 

ਥਣਧਾਰੀ ਜੀ  ਅਰਥਾਤ  ਐਕਵਸਸ  ਪੋਰਵਸਨਸ  (ਿੋਗ੍ਡੀ ਅਰ) ਜੰਗ੍ਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵ ਚ ਪਵਟਆਲਾ  ਣ ਰੰਡਲ ਦੀ 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਈ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੀਸੀ਼ਿ ਨੰੂ “ਖ਼ਤਰੇ ਵ ਚ ” ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਿ ੈ

ਪ੍ਤੀ  IUCN  ਲਾਲ ਸੂਚੀ ,  2020. 

1.7.3 ਸਮਾਧਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਮਰਦਮ ਸੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 
ਰਰਦਰ ਸੁ਼ਰਾਰੀ  2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2001 ਵ ਚ 2,43,58,999  ਦੇ ਰਕੁਾਬਲੇ  2,77,43,338 ਿੈ । ਰਾਜ 

ਦੀ ਰਰਦ ਅਬਾਦੀ 1,46,39,465 ਿੈ ਅਤੇ  ਰਵਿਲਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1,31,03,873 ਿੈ ।  2011 ਵ ਚ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (0-6 

ਉਰਰ)  30,76,219  (ਕੁਿੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 11.09%)  ਿੈ ਜੋ  2001 ਵ ਚ 31,71,829  (ਕੁਿੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 13.02%) ਸੀ । 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਧਵਿੱਚ ਵਰਕ ਫੋਰਸ 
ਵਪੰਡਾਾਂ ਦ ੇਲੋਕ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਰ ਵ ਚ ਲਿੱਗ੍ੇ ਿੋਏ ਿਨ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕਤਾ  ਿੱਡੇ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਰਾਾਂ ਤ ੇ

ਅਧਾਰਤ ਿੈ ।  ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇੜਲੇ ਉਦਯੋਗ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਟਾਾਂ ਦੇ ਭਿੱਵਠਆਾਂ ਵ ਿੱਚ  ੀ ਕੰਰ ਕਰ ਰਿ ੇਿਨ । 

1.8      ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮਸਵਰਾ 
ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦੀਆਾਂ ਵਤਆਰੀਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਵ ਚਾਰ  ਟਾਾਂਦਰ ੇਅਤੇ ਵ ਚਾਰ  ਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ । ਇਨਹਾਾਂ ਸਲਾਿ-ਰਸ਼ ਰ ੇ

ਦਾ ਰੁਿੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵ ਅਕਤੀਗ੍ਤ ਅਤੇ ਵਨਪਟਾਰੇ ਦ ੇਪਿੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਰਝੇ ਪ੍ਭਾ  ਬਾਰੇ ਕਵਰਦੀ 

ਸਰਾਜ ਪ੍ਤੀਵਕ੍ਆ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਸੀ । 

1.9               ਸੂੰਭਾਧਵਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਨਰਰਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੜਾ ਾਾਂ ਦੌਰਾਨ  ਾਤਾ ਰਣ ਦ ੇ ਵਿਿੱਸੇ ਰੁਿੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਭਾ ਤ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ 

ਇੰਜੀਨੀਅਵਰੰਗ੍ ਵਡ਼ਿਾਈਨ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਲ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਿਰੀ ਿੈ ।  ਾਤਾ ਰਣ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ 

ਉਪਾਅ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇਸਦੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਦੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਾਂਦ ੇ ਿਨ । ਇਿ 

ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਗ੍ਤੀਵ ਧੀਆਾਂ ਦੇ ਅਣਚਾਿੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਪ੍ਭਾ ਾਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਅਵਭਆਸ ਯੋਗ੍ ਵਡਗ੍ਰੀ ਤਿੱਕ 



ਪਿੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਯਤਨ ਿਨ|  ਸੁਧਾਰ ਦ ੇਉਪਾਅ ਇਸਦੇ ਪ੍ਭਾ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਸ ੀਵਕ੍ਤੀ ਪ੍ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਯਤਨ ਿਨ |  ਉਿ  ਾਤਾ ਰਣ ਪ੍ਬੰਧਨ ਪ੍ਤੀ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਰਗ੍ਰਰ ਪਿੁੰਚ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਾਂਦੇ ਿਨ । 

ਗ੍ਰਰੀ ਦੇ ਟਾਪੂ ਪ੍ਭਾ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਖਰ-ਜਲ ਾਯੂ ਵ ਚ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਰੀਦ ਿੈ ਵਕਉਾਂਵਕ ਕਿੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ 

ਪਿੱਕੀਆਾਂ ਸੜਕ ਵ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗ੍ਾ ।  ਿਾਲਾਾਂਵਕ, ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਸੜਕ ਪ੍ਜੋੈਕਟ ਤੋਂ ਜਲ ਾਯੂ ਦੇ ਿਾਲਤਾਾਂ ਤੇ 

ਪ੍ਭਾ  ਲੰਬੇ ਸਰੇਂ ਲਈ ਰਿਿੱਤ ਪੂਰਨ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਣਗ੍ੇ ਵਕਉਾਂ ਵਕ ਬਨਸਪਤੀ ਨੰੂ ਿਟਾਉਣ ਦੀ ਰੁਆ ਼ਿਾ ਰੁਆ ਼ਿੇ ਦੇ ਬੂਟੇ 

ਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ੍ੇ । 

1.9.1 ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਤੇ ਅਸਰ 
ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਗ੍ਤੀਵ ਧੀਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਐਰ ਦੇ ਪਿੱਧਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ  ਾਧਾ ਿੋ ੇਗ੍ਾ, ਜੋ ਵਨਰਰਾਣ ਦੀਆਾਂ ਗ੍ਤੀਵ ਧੀਆਾਂ ਖਤਰ ਿੋਣ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬੁਾਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸੀਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੋਣਗ੍ੇ । ਸੀ ਓ ਦਾ ਪਿੱਧਰ  ਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਿੈ , ਿਾਲਾਾਂ ਵਕ, ਪਿੱਧਰ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਰਾਪਦੰਡਾਾਂ ਦੇਅੰਦਰ ਿੀ ਰਿੇਗ੍ਾ ।  

1.9.2 ਸੋਰ ਦੇ ਪ੍ਿੱਿਰਾਾਂ ਤੇ ਅਸਰ 
ਸੜਕ ਰ਼ਿਬੂਤ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਾਿਨ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵ ਿੱਚ  ਾਧੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਵ ਿੱਚ  ਾਧਾ ਿੋਣ 

ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਿੈ । ਉਸਾਰੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਵਰਿਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੰਗ੍ਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 1000 ਰੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ 

'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ |  ਬੰਦੋਬਸਤ  ਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਵਨਰਰਾਣ ਉਪਕਰਣਾਾਂ 

ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਅਸਥਾਈ ਆ ਾ਼ਿ ਦੀਆਾਂ ਰਕੁਾ ਟਾਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਿੀਦੀਆਾਂ ਿਨ ।  ਸਬੰਧਤ ਿ ਾ ਅਤੇ ਆ ਾ਼ਿ 

ਪ੍ਦਸੂ਼ਣ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਰਾਰਗ੍ ਦੇ ਦੋ ੇਂ ਪਾਸੇ ਐ ੇਵਨ. ਪੌਦੇ ਲਗ੍ਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਸਤਾ  ਵਦਿੱਤਾ ਵਗ੍ਆ ਿੈ । 

1.9.3 ਜਲ ਸਰੋਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਤੇ ਅਸਰ 
ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਸੜਕਾਾਂ ਦੇ ਵਨਰਰਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਿੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 

ਗੁ੍ਣ ਿੱਤਾ  'ਤ ੇਕੋਈ  ਿੱਡਾ ਪ੍ਭਾ  ਨਿੀ ਾਂ ਪ ੇਗ੍ਾ ।  ਵਡ਼ਿਾਇਨ ਸੰਭ  ਿਿੱਦ ਤਕ ਜਲ ਘਰ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਗ੍ਆ । 

ਵਨਰਰਾਣ ਕੈਂਪ ਵ ਚ ਉਸਾਰੀ ਸਰਿੱਗ੍ਰੀ , ਤੇਲ , ਗ੍ਰੀਸ , ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਰੰਗ੍ਤ ਦੀ ਸਪੈਵਲੰਗ੍ ਕਾਰਨ ਜਲ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਗ੍ੰਦਗ੍ੀ 

ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ।  ਇਿ ਉਨਹਾਾਂ ਥਾ ਾਾਂ ਦ ੇਰਾਰਲੇ ਵ ਚ  ਧੇਰ ੇਪ੍ਤਿੱਖ ਿੋਏਗ੍ਾ ਵਜਥੇ  ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਰੋਡ ਨਾਲੀਆਾਂ, ਤਲਾਬਾਾਂ 

ਆਵਦ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ,   ਿੱਡੀਆਾਂ ਨਵਿਰਾਾਂ ਅਤੇ ਛਿੱਪੜ ਦ ੇਨਾਲ ਵਸਲਟ ਾੜ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ ।  ਤੇਲ ਦ ੇਰੋਕਣ  ਾਲੇ ਤਲੇ 

ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਨ  ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਿਨ । 

1.9.4 ਵਾਤਾਵਰਧਣਕ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੇ ਅਸਰ 
ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਵ ਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰ ਓ ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਿੱਖਤ ਪ੍ਭਾਵ ਤ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਿੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਰਾਈਕਰ ੋ

ਈਕੋਵਸਸਟਰ ਦੇਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤ ੇਨੁਕਸਾਨ ਿੋ ਵਰਿਾ ਿੈ । ਿਾਲਾਾਂਵਕ, ਲੰਬੇ ਸਰੇਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਭਾ  ਨੰੂ ਰੁਆ ਼ਿਾ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਅਤੇ 

ਐ ੇਨੀ ਪੌਦੇ ਲਗ੍ਾਉਣ ਦੇ ਰਪੂ ਵ ਿੱਚ ਰੁਆ ਼ਿਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗ੍ਾ । ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਅਲਾਇਨਰੈਂਟ ਸੜਕਾਾਂ, ਨਵਿਰਾਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ  ੇ

ਲਾਈਨਾਾਂ ਅਤੇ 76 ਿੈਕਟਅੇਰ ਦੇ ਨਾਲ –ਨਾਲ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਜਗੰ੍ਲਾਾਂ  ਜੋਂ ਐਲਾਨੇ  ਗ੍ਏ ਪਿੱਟ ਜੰਗ੍ਲਾਾਂ ਵ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿੀ ਿੈ  ।  

ਜੰਗ੍ਲ ਦੀ ਼ਿਰੀਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਼ਿਰਰੂੀ ਿੈ । 

1.9.5 ਿਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਨਰਰਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਟੌਪੋਗ੍੍ਾਫੀ ਪਵਰਜੈਕਟ ਰੋਡ ਲਈ ਕਿੱਟਾਾਂ ਅਤੇ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇ

ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਨਰਰਾਣ ਆਵਦ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗ੍ੀ । ਸਰਿੱਗ੍ਰੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਨਰਰਾਣ ਵ ਿੜੇ ਦੀ ਵ  ਸਥਾ  ੀ ਰੌਜੂਦਾ 

ਟੌਪੋਗ੍੍ਾਫੀ ਨੰੂ ਬਦਲ ਦੇ ੇਗ੍ੀ ।  ਟੌਪੋਗ੍੍ਾਫੀ ਵ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ  ੀ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦ ੇਸੰਭਾ ਤ ਪ੍ੇਵਰਤ ਵ ਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੋਏਗ੍ੀ 

1.9.6  ਸਮਾਧਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਿਾਈ ੇ ਲਈ ਲਗ੍ਭਗ੍ 3949.7 ਿੈਕਟੇਅਰ ਼ਿਰੀਨ (ਐਕਸਪ੍ਸੈ  ੇਅ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ 2892.3 ਿੈਕਟਅੇਰ ਅਤ ੇ

ਗ੍੍ੀਨਫੀਲਡ ਅੰਵਰ੍ਤਸਰ ਵਲੰਕ ਲਈ 1057.4 ਿੈਕਟੇਅਰ)  3199 ਵਸਰਲੇਖ ਧਾਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਿੈ । 

1.10 ਧਵਕਲਪ੍ਾਾਂ ਦਾ ਧਵਸਲੇਸਣ 
ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਦੋ ਾਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵ ਚ ਰਿੱਖਵਦਆਾਂ ਵ ਕਲਪਾਾਂ ਦੇ ਵ ਸਥਾਰਤ ਵ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤ ੇਗ੍ਏ ਿਨ 

।  ਗ੍੍ੀਨ ਫੀਲਡ ਿਾਈ ੇਅ ਦੇ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਵ ਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਵਥਕ ਰੁਿੱਲ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਰਕ ਪ੍ਭਾ  ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ 

ਿੈ । ਿਾਲਾਾਂਵਕ,  ਕੁਝ  ਾਤਾ ਰਣ ਅਤੇ ਸਰਾਵਜਕ ਰੁਿੱਦੇ ਿਨ,  ਇਿਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਵਥਰ ਵ ਕਾਸ ਲਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਼ਿਰਰੂਤ ਿੈ । 

 

 

 



1.11 ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਅਤ ੇਸੁਿਾਰ ਉਪ੍ਾਅ 
 ਾਤਾ ਰਣ ਦੇ ਰਾੜੇ ਪ੍ਭਾ ਾਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ  ਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾ ਾਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗ੍ਈ ਿੈ ।  

ਉਸਾਰੀ ਰ਼ਿਦਰੂਾਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਾਂ ਬਸਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 1000 ਰੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ' ਤੇ ਸਵਥਤ ਿੋ ੇਗ੍ਾ| ਗ੍ਰਰ 

ਵਰਸ਼ਰਤ ਪੌਦੇ, ਬੈਵਚੰਗ੍ ਪੌਦੇ , ਆਵਦ  ੀ 1000 ਰੀਟਰ ਤੋਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਦਰੂ ਬਸੇਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਨੀ ਾਾਂ ਵਦਸ਼ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਵਥਤ ਿੋਣਗ੍ੇ 

। ਰੌਜੂਦਾ ਕਰਾਸ ਡਰੇਨੇਜ ਢਾਚੇ ਆਦੀ ਸਿੀ ਕਰਾਸ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਸਾਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗ੍ਈ ਿੈ।  ਰੁਿੱਖਾਾਂ ਦੀ 

ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਫੁਿੱਲਦਾਰਾਾਂ ਤੇ ਪੈਣ  ਾਲੇ ਰਾੜੇ ਪ੍ਭਾ ਾਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ੋਜੈਕਟ  1:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਆ ਼ਿੇ 

ਦੀ ਵਬਜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਿੈ ਭਾ  ਿਰੇਕ ਰੁਿੱਖ ਨੰੂ ਕਿੱਟਣ ਲਈ , 10 ਰੁਿੱਖ ਲਗ੍ਾਏ ਜਾਣਗ੍ੇ । ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਸੁਿਜ 

ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਰੰਗ੍ਤ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਿੱਖ ਲਗ੍ਾਉਣ ਦੀ ਗ੍ ਾਿੀ  ੀ ਦੇ ੇਗ੍ਾ ।  ਵਕਉਾਂ ਵਕ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ –

ਨਾਲ ਰੁਆ ਼ਿਾ ਲਗ੍ਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋ ਸਕਦੀ,  ਇਸ ਲਈ ਪੌਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਉਗ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਾਂਭਣ 

ਲਈ ਖਰਚ ੇਦੀ ਅਦਾਇਗ੍ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ੍ਲਾਤ ਵ ਭਾਗ੍ ਦਆੁਰਾ ਚੁਿੱਕੇ ਜਾਣਗ੍ੇ । ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਵ ਚ ਸੁਿਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ 

ਵਬਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਾਤਾ ਰਣ  ਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਕਾ ਲ ੇਗ੍ਾ । ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ  ਾਤਾ ਰਣ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾ ਾਾਂ ਵ ਚ ਆਰ ਓ ਡਬਲਯੂ ਵ ਚ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵ ਚ ਪੌਦੇ ਲਗ੍ਾਉਣਾ,  ਜਲ ਘਰਾਾਂ ਦਾ  ਾਧਾ ਆਵਦ 

ਸ਼ਾਰਲ ਿਨ । ਵਨਰਰਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸੇਲਟ ਾੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਗ੍ੰਦਗ੍ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਭੰਡਾਰਨ  ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ 

ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵ ਿੜੇ ਵ ਚ ਤੇਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਸਤਾ  ਵਦਿੱਤਾ ਵਗ੍ਆ ਿੈ ।  ਪ੍ਭਾਵ ਤ ਪਵਰ ਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਭੂਰੀ ਗ੍੍ਵਿਣ, ਰੁੜ  ਸੇਬਾ 

ਅਤੇ ਰੁੜ  ਸੇਬਾ ਐਕਟ  2013 ਦੇਸ ਿੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਿਿੱਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੰਟਾਈਟਲਰੈਂਟ 

ਰੈਵਟ੍ਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਆ ਼ਿਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗ੍ਾ । 

1.12           ਸੂੰਸਥਾਗ੍ਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਧਨਗ੍ਰਾਨੀ ਯੋਜਨਾ 
ਘਟਾਏ ਉਪਾ ਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਵ਼ਿੰਰੇ ਾਰੀ  ਾਤਾ ਰਣ ਦੀ ਟੀਰ ਤੇ ਿੈ ਜ ੋ ਵਨਯਵਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ / ਵਰਆਇਤ 

ਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿ ੈ ।  ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦ ੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ  ਾਤਾ ਰਣ ਦੀ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ 

ਦੇ ਕੰਰਾਾਂ ਦੀ ਸਰੁਿੱਚੀ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਸਲਾਿਕਾਰ / ਸੁਪਰ ੀ਼ਿਨ ਸਲਾਿਕਾਰ / ਅਥਾਰਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਦਦ 

ਨਾਲ ਐਨ ਐਚ ਏ ਆਈ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ । 

ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਵ ਕਾਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵ ਤ ਨਕਾਰਾਤਰਕ ਪ੍ਭਾ ਾਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਪਾ ਾਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁ਼੍ਿਾਰੀ ਨੰੂ ਰਾਪਣ ਲਈ, 

ਇਿੱਕ  ਾਤਾ ਰਣ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਿੈ ।   ਾਤਾ ਰਣ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 

ਵਨਰਰਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਰਿਨਤੀ ਅਰਲ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰੁਿੱਚੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਾਂ ਕੁੰਜੀਆਾਂ ਿਨ । 

1.13      ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ ਯੋਜਨਾ 
ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਨਰਰਾਣ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਉਪਾ ਾਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ੍ ਿੋਣ, ਲਾਗੂ੍ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਦੀਆਾਂ 

ਵ਼ਿੰਰੇ ਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵ ਸ਼ੇਸ਼  ਾਤਾ ਰਣ ਪ੍ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ 

ਿੈ।  ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ  ਾਤਾ ਰਣ ਪ੍ਬੰਧਨ  ਲਈ ਖਰਚਾ EMP ਵ ਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਵਗ੍ਆ ਿੈ।  ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਪ੍ਭਾ ਾਾਂ ਅਤੇ 

ਪ੍ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਗ੍ਲੇ ਭਾਗ੍ ਵ ਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਗ੍ਏ ਿਨ । 

1.14           ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ ਮੈਧਟਰਕਸ 

ਟੇਬਲ  : ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੂੰਿਨ ਮੈਧਟਰਕਸ 
ਵੇਰਵਾ ਪ੍ੜਾਅ ਸੂੰਭਾਧਵਤਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣਦੇਉਪ੍ਾਅ 

ਭੌਧਤਕੀਵਾਤਾਵਰਣ 

ਟੌਪੋਗ੍੍ਾ

ਫੀ 

ਪੂਰ  

ਵਨਰਰਾਣ 

ਅਤੇ 

ਵਨਰਰਾਣ 

• ਸੜਕ ਦ ੇ

ਵ ਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਿਲਕੇ ਬਦਲਾਅ 

ਦੀ ਉਰੀਦ ਿੈ 

• ਪ੍ਭਾ  

ਿਾਸ਼ੀਏ  ਾਲੇ 

ਿਨ, ਪਰ ਸਥਾਈ 

ਿਨ. 

• ਼ਿਰੀਨਦੇਸੁਧਾਰਨੰੂਘਿੱਟਘੋਿੱਟਰਿੱਖਣਦੀਸਿੀਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

• ਪ੍ੋਜੈਕਟਲਈਕੋਈਨ ੀ ਾਂਖਿੱਡਨਿੀ ਾਂ 

ਭੂ-

ਵ ਵਗ੍ਆ

ਨ 

ਪੂਰ  

ਵਨਰਰਾਣ 

ਅਤੇ 

ਵਨਰਰਾਣ 

• ਰੇਤ ਕਣ 

ਕਾਰਨ ਪ੍ਭਾ  

ਰਿੱਧਰ ਿਨ 

- 



ਵੇਰਵਾ ਪ੍ੜਾਅ ਸੂੰਭਾਧਵਤਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣਦੇਉਪ੍ਾਅ 

ਮੌਸਮ 

ਤਾਪਰਾ

ਨ / 

ਬਾਰਸ਼ 

ਵਗ੍ਰਾ 

ਟ / 

ਨਰੀ 

ਪੂਰ  

ਵਨਰਰਾਣ 

ਅਤੇ 

ਵਨਰਰਾਣ 

• ਰੁਿੱਖਾਾਂ ਦੀ 

ਕਟਾਈ ਦਾ ਅਸਰ 

ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਖਰ – 

ਜਲ ਾਯੂ 

ਉਿੱਤੇਪਏਗ੍ਾ 

• ਪਿੱਕੀਆਾਂ 

ਸੜਕਾਾਂ ਦੇ  ਾਧੇ 

ਕਾਰਨ ਿੀਟ 

ਆਈ ਲੈਂਡ ਪ੍ਭਾ  

• ਘਿੱਟ 

ਸਥਾਵਨਕ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਸੀਰਤ ਥੋੜਹੇ ਸਰੇਂ 

ਦੇ ਪ੍ਭਾ  

• ਦਰਿੱਖਤਾਾਂਦੇ 1:10 ਰਾਸ਼ਨਵ ਿੱਚਰਆੁ ਼ਿਾਬੂਟੇਲਗ੍ਾਏਜਾਣ 

• ਪ੍ਸਤਾਵ ਤਐ ੀਵਨ. ਪੌਦੇਲਗ੍ਾਉਣਦੀਯੋਜਨਾਨਾਲ, 

ਪ੍ੋਜੈਕਟਕੋਰੀਡੋਰਦਾਸੂਖਰਰਾਿਲੌਸੁਸਤਿੋਜਾ ੇਗ੍ਾ 

ਜ਼ਮੀਨ 

ਿੋਰ 

਼ਿਰੀਨ 

ਦਾ 

ਨੁਕਸਾਨ 

ਵਡ਼ਿਾਇਨ, 

ਪੂਰ  

ਵਨਰਰਾਣ 

ਅਤੇ 

ਵਨਰਰਾਣ 

• ਜਾਇਦਾ

ਦ ਅਤੇ ਰੋ਼ਿੀ ਰੋਟੀ 

ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 

• ਐਲਏਆਰਆਰ,2013 ਦਅੇਨੁਸਾਰਰੁਆ ਼ਿਾ 

ਫਸੁਲਾ

ਇਆ 

ਵ ਕਾਸ 

ਪੂਰ  

ਵਨਰਰਾਣ 

ਅਤੇ 

ਵਨਰਰਾਣ 

• ਼ਿਰੀਨੀ 

 ਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 

ਵ ਿੱਚ 

ਰਿਿੱਤ ਪੂਰਨ 

ਤਬਦੀਲੀ 

• ਵਸ ਲਅਵਧਕਾਰੀਵਨਯਵਰਤਤਵਿਤਵਕਸੇ ੀਪ੍ੇਵਰਤਵ ਕਾਸਦੀਯੋਜਨਾਬਣਾ

ਉਣਅਤੇਸੇਧਦੇਣਲਈ 

ਧਮਿੱਟੀ 

ਵਰਿੱਟੀ ਦੀ 

ਕਟਾਈ 

ਪੂਰ  

ਵਨਰਰਾਣ, 

ਵਨਰਰਾਣ 

ਅਤੇ ਕਾਰਜ 

• ਰੋਡ 

ਦੀਆਾਂ ਪਲਾਣਾਾਂ 

ਅਤੇ ਲੁਿੱਟਾਾਂ ਵ ਚ 

• ਖੁਦਾਈ 

 ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵ ਚ 

ਰਾਿ 

• ਵਪਵਚੰਗ੍ਅਤੇਟ੍ਵਫੰਗ੍ਦਆੁਰਾਬਨੰਹਸੁਰਿੱਵਖਆ 

• ਖੁਦਾਈ ਾਲੇਖੇਤਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚਵਨਯਰਤਪਾਣੀਵਛੜਕਣਾ 

ਵਰਿੱਟੀ ਦੀ 

ਗ੍ੰਦਗ੍ੀ 

ਪੂਰ  

ਵਨਰਰਾਣ, 

ਵਨਰਰਾਣ 

ਅਤੇ ਕਾਰਜ 

• ਵਡਿੱਗ੍ੀ 

ਵਬਟ ੂ ਰੇਨ 

ਬਰਬਾਦ 

• ਤੇਲ 

ਅਤੇ ਡੀ਼ਿਲ ਦੇ 

ਵਛਿੱਟੇ 

• ਸਪਰੇਅ

ਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਰ 

ਵਰਸ਼ਰਣ ਰਿੱਖਣ 

• ਗ੍ਰਰ 

ਵਰਸ਼ਰਣ ਅਤੇ 

ਰਿੱਦ ਕੀਤੀ 

ਸਰਿੱਗ੍ਰੀ ਦਾ 

ਉਤਪਾਦਨ 

• ਖਤਰਨਾਕਅਤੇਿੋਰਰਵਿੰਦ-ਖੂੰਿਦ (ਪ੍ਬੰਧਨਅਤੇਪਾਰ-ਸੀਰਾਅਦੰੋਲਨ) 

ਵਨਯਰ, 2016 

• ਤੇਲਅਤੇਡੀ਼ਿਲਦਦੇਰੁਘਟਨਾਕਸਵਪਲਲਈਸਟੋਰੇਜਖੇਤਰਾਾਂਵ ਚਤੇਲਇੰਟ

ਰਸੈਪਟਰਰੁਿਿੱਈਆਕਰ ਾਏਜਾਣਗ੍ੇ 

• ਅਸ ੀਕਾਰਕੀਤੀਸਰਗ੍ਰੀਨੰੂਵਨਗ੍ਰਾਨੀਸਲਾਿਕਾਰਦਆੁਰਾਵਨਰਦੇਸ਼ਵਦਿੱ

ਤੇਅਨੁਸਾਰਰਿੱਵਖਆਜਾਣਾਚਾਿੀਦਾਿੈ. 

• ਕੂੜੇਦੇਵਨਕਾਸਲਈਸੇਪਵਟਕਟੈਂਕੀਦਾਵਨਰਰਾਣਕੀਤਾਜਾ ੇਗ੍ਾ। 
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• ਵਕਰਤ 

ਅਤੇ 

ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ 

ਲਈ ਵਰਿਾਇਸ਼ੀ 

ਸਿਲੂਤਾਾਂ 

ਪ੍ਾਣੀ 

ਜਲ 

ਸਰੋਤ ਤੇ 

ਅਸਰ 

ਵਡ਼ਿਾਇਨ, 

ਪੂਰ  

ਵਨਰਰਾਣ, 

ਵਨਰਰਾਣ 

ਅਤੇ ਕਾਰਜ 

• ਧਰਤੀ 

ਿੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 

ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਕਰੀ 

• ਕੈਂਪ ਦੇ 

ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ 

ਬਾਲਣ ਅਤੇ 

ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ ਅਤੇ 

ਗ੍ੰਦਗ੍ੀ 

ਦੇਵਨਕਾਸਤੋਂਪ੍ਦਸੂ਼

ਣ 

• ਸੜਕ 

ਵਨਰਰਾਣ ਖੇਤਰ 

ਤੋਂ ਚਿੱਲਣ ਕਾਰਨ 

ਧਰਤੀ ਿੇਠਲੇ 

ਪਾਣੀਪ੍ਣਾਲੀਦੀ

ਗ੍ੰਦਗ੍ੀ 

• ਪਾਣੀਦੀਭੰਡਾਰਨਬਣਤਰਦਾਪ੍ਬੰਧ, ਵਜਥੇ ੀਸੰਭ ਿੋ ੇ 

• ਵਨਰਰਾਣਕੈਂਪਵ ਚਤੇਲਇੰਟਰਸੈਪਟਰਅਤੇਸੈਪਵਟਕਟੈਂਕ 

• ਖਤਰਨਾਕਅਤੇਿੋਰਰਵਿੰਦ-ਖੂੰਿਦ (ਪ੍ਬੰਧਨਅਤੇਟ੍ਾਾਂਸ-ਬਾਉਾਂਡਰੀਰੂ ਰੈਂਟ) 

ਵਨਯਰ, 2016 ਲਾਗੂ੍ਕਰਨਾ 

• ਸੜਕਾਾਂਤੋਂਰਨ-ਆਫਨੰੂਉਿੱਵਚਤਕਰਨਲਈਦੋ ੇਂਪਾਸੇਡਰੇਨਦੀਸਿਲੂਤ 

ਹਵਾ 

ਧੂੜ 

ਪੀੜਹੀ 

ਪੂਰ  

ਵਨਰਰਾਣ 

ਅਤੇ 

ਵਨਰਰਾਣ 

• ਸਿਲੂਤਾਾਂ 

ਤਬਦੀਲ,  

ਦਰਿੱਖਤ ਅਤੇ 

ਬਨਸਪਤੀ 

ਿਟਾਉਣਾ, 

ਸਰਿੱਗ੍ਰੀ 

ਦੀਆ ਾਜਾਈ 

• ਪਾਣੀਦੀਵਨਯਰਤਵਛੜਕਾਅ 

• ਆ ਾਜਾਈ ਅਤੇਸਟੋਵਕੰਗ੍ਦੇਦਰੌਾਨ, 

 ਧੀਆਸਰਗ੍ਰੀਨੰੂਪੂਰੀਤਰਹਾਾਂਵਕਆਜਾਣਾ. 

• ਨੇੜੇਦੇਬੰਦੋਬਸਤਤੋਂਘਿੱਟੋਘਿੱਟ 1000 

ਰੀਟਰਦੀਦਰੂੀਦੇਨਾਲਿੇਠਾਾਂਿ ਾਦੀਵਦਸ਼ਾਵ ਚਸਥਾਪਤਕੀਤਾਜਾਵਰਿਾਗ੍ਰਰਵਰਸ਼ਰਣ

ਪਲਾਾਂਟ. 

• ਅੰਬੀਨਟਏਅਰਵ ਿੱਚਕਣਦੇਰਾਰਲੇਦੀਵਨਯਰਤਵਨਗ੍ਰਾਨੀ 

ਗ੍ੈਸ 

ਪ੍ਦਵੂਸ਼ਤ 

ਪੂਰ ਵਨਰਰਾ

ਣ, 

ਵਨਰਰਾਣਅਤੇ

ਕਾਰਜ 

• ਗ੍ਰਰ 

ਵਰਕਸਪਲਾਾਂਟ ਦਾ 

ਸੰਚਾਲਨ ਅਤ ੇ

ਸਰਿੱਗ੍ਰੀ ਦੀ 

ਆ ਾਜਾਈ 

ਲਈ ਾਿਨਦਾਸੰ

ਚਾਲਨ 

• ਿ ਾਪ੍ਦਸੂ਼ਣਦੇਵਨਯਰਲਾਗੂ੍ਕੀਤੇਜਾਣਗ੍ੇ। 

• ਵਸਰਫਪੀਯੂਸੀਪ੍ਰਾਣਤ ਾਿਨਤਾਇਨਾਤਕੀਤੇਜਾਣਗ੍ੇ 

• ਲੇਬਰਨੰੂਰਾਸਕਵਦਿੱਤਾਜਾ ਗੇ੍ਾ. 

• ਅੰਬੀਨਟਿ ਾਵ ਿੱਚਵਨਯਰਤਗ੍ਸੈਪ੍ਦਸੂ਼ਣਦੀਵਨਗ੍ਰਾਨੀ 

 ਾਤਾ 

ਰਣ ਦੀ 

ਿ ਾ ਦੀ 

ਗੁ੍ਣ ਿੱ

ਤਾ 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ 

• ਟ੍ੈਵਫਕ ਤੋਂ 

ਿ ਾ ਪ੍ਦਸੂ਼ਣ 

• ਸੀ ਓ 

ਪਿੱਧਰ  ਧਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾ ਨਾ ਿੈ 

• ਸਟੈਚਰੂੀਰੈਗੂ੍ਲੇਟਰੀ਼ਿਰਰੂਤਾਾਂਦੀਪਾਲਣਾ 

ਸੋਰ 

ਪੂਰ -

ਵਨਰਰਾ

ਣ 

ਪੂਰ -

ਵਨਰਰਾਣ 

• ਆਦਰੀ, 

ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ 

ਰਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਾਂ 

• ਕੋਈਿੌਰਨ਼ਿੋਨਦਾਸਕੰੇਤਨਿੀ ਾਂ, 

ਸੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲਸੰ ੇਦਕਾਾਂਦਨੇੇੜੇਸਪੀਡਬੈਰੀਅਰ਼ਿ 

• ਬਸਤੀਆਾਂਤੋਂ 1000 ਰੀਟਰਦੀਦਰੂੀ 'ਤੇਕੈਂਪਸਥਾਵਪਤਕੀਤੇਜਾਣਗ੍ੇ. 
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ਵਕਵਰਆ ਿਰਕਤਾਾਂ 

• ਲੇਬਰਕੈਂ

ਪਾਾਂ,  ਆਨਸਾਈਟ 

ਸਾਈਟਾਾਂ, ਸਟਾਕ 

ਯਾਰਡਾਾਂ ਅਤੇ 

ਉਸਾਰੀ 

ਪਲਾਾਂਟਾਾਂਦੀਸਥਾਪ

ਨਾ 

ਵਨਰਰਾ

ਣ 

ਸਰਗ੍ਰ

ਰੀ 

ਵਨਰਰਾਣ 

• ਉਿੱਚ ਸ਼ੋਰ 

ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਦਾ 

ਸੰਚਾਲਨ ਵਜ ੇਂ ਵਕ 

ਗ੍ਰਰ 

ਵਰਕਸਪਲਾਾਂਟ, 

ਡੀ਼ਿਲਜਨਰੇਟਰਾਾਂ

ਆਵਦ. 

• ਕਵਰ 

ਸਰਾਜ ਕੰਰ ਦੇ 

ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਰਵਿੰਦੀ ਿ.ੈ 

• ਕੈਂਪਸੈਟਅਪਤੋਂ 1000 

ਰੀਟਰਦਰੂ ਿੱਸਣਤੋਂਿ ਾਦੇਵਦਸ਼ਾ ਿੱਲਸੈਿੱਟਅਿੱਪਕੀਤਾਜਾ ੇਗ੍ਾ. 

• ਆ ਾਜਾਈਪ੍ਦਸੂ਼ਣਸੰਬੰਧੀਵਨਯਰਾਾਂਦੀਵਨਗ੍ਰਾਨੀਅਤੇਲਾਗੂ੍ਕੀਤਾਜਾ ੇ. 

ਓਪਰੇਸ਼

ਨ ਸਟੇਜ 
ਓਪਰੇਸ਼ਨ 

• ਸੰ ੇਦਨ

ਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਵਸੰਧ ਦਾ 

ਅੰਨਹੇ  ਾਿ 

ਉਡਾਉਣਾ 

• ਵਸੰਗ੍ਾਾਂਦੀ ਰਤੋਂ 'ਤੇਰੋਕ 

• ਕੋਈਿੋਰਨ਼ਿੋਨਦਾਵਚਨੰਹਨਿੀ ਾਂ. 

ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਫਲੋਰਾ 

ਪੂਰ  

ਵਨਰਰਾਣ,  

ਵਨਰਰਾਣ 

• ਬਨਸਪ

ਤੀ ਕ ਰ ਦਾ 

ਨੁਕਸਾਨ 

• ਦੇ 

 ਿੱਢ 28300 ਸੰਵਖ

ਆ. ਰੁਿੱਖਾਾਂ ਦੀ 

• ਵਸਰਫਅਟੁਿੱਟਰੁਿੱਖਾਾਂਦੀਘਾਟ 

• 1:10 ਦੇਅਨੁਪਾਤਵ ਿੱਚਰੁਆ ਼ਿਾਬੂਟੇ 

ਫੌਨਾ 

ਪੂਰ ਵਨਰਰਾ

ਣ, 

ਵਨਰਰਾਣਅਤੇ

ਕਾਰਜ 

• ਰੁਿੱਖਾਾਂ ਦੇ 

ਵਡਿੱਗ੍ਣ ਕਾਰਨ 

ਕੀਟ,  ਏ  ੀ ਅਨ 

ਅਤੇ ਛੋਟੇ 

ਥਣਧਾਰੀ ਜੀ ਾਾਂ 

ਦਾਨੁਕਸਾਨ 

• ਬਿਆਸ 

ਬਿਵਿ 

ਕੰਜ਼ਿਵੇਸ਼ਨ 

ਬਿਜ਼ਿਵ ਬਵਿੱਚ 

ਮੌਜੂਦ ਡੌਲਬਿਨ 

ਅਤੇ 

ਘਿੀਅਲ ਾਂਉਿੱਤੇਪ੍ਰ

ਭ ਵ 

• ਦਰੁਘਟ

• ਰੁਆ ਼ਿਾਪੌਦਾਲਗ੍ਾਉਣਾ 

• ਸਪੀਡਬਰੇਕਰ, ਸੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲਖੇਤਰਾਾਂਵ ਚਸੰਕੇਤਅਤੇਸੀਰਾ 

• ਬਿਆਸਦਬਿਆਉਿੱਤੇ ਕੇਿਲ ਸਟੇਡ ਿਬਿਿੱਜਦ  ਬਨਿਮ ਣ 
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ਨਾ ਭਿੱਜ 

ਸੋਸਲ 

ਸਰਾਵਜ

ਕ 

 ਾਤਾ 

ਰਣ 

ਵਡ਼ਿਾਇਨ, 

ਪੂਰ  

ਵਨਰਰਾਣ 

ਅਤੇ 

ਵਨਰਰਾਣ 

• ਜਾਇਦਾ

ਦ ਅਤੇ ਰੋ਼ਿੀ ਰੋਟੀ 

ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 

• ਸੀ ਪੀ 

ਆਰ਼ਿ ਦਾ 

ਨੁਕਸਾਨ, 

ਧਾਰਵਰਕ ਬਣਤਰ 

• ਐਲ ਏ ਆਰ ਆਰ,  2013 ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਰੁਆ ਼ਿਾ 

• ਸੀ. ਪੀ. ਆਰ਼ਿ, ਧਾਰਵਰਕ ਬਣਤਰ ਥਾਾਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ 

ਜਨਤਕ ਧਸਹਤ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰਿੱਧਖਆ 

ਵਸਿਤ 

ਅਤੇ 

ਸੁਰਿੱਵਖ

ਆ 

• ਪੂਰ

  ਵਨਰਰਾਣ, 

ਵਨਰਰਾਣ 

ਅਤੇ ਕਾਰਜ 

• ਪ੍ੋਜੈਕਟ 

ਪ੍ਭਾਵ ਤ ਲੋਕਾਾਂ ਤ ੇ

ਰਨੋਵ ਵਗ੍ਆਨਕ 

ਪ੍ਭਾ  

•  ਰਕਰ 

ਦੇ ਰਾਈਗ੍੍ੇਸ਼ਨ 

ਕਾਰਨ ਸ ਿੱਛਤਾ 

ਦੀ ਸਰਿੱਵਸਆ 

ਰੋਗ੍  ੈਕਟਰਾਾਂ 

ਲਈ ਜਰਾਾਂਦਰ ੂ

ਸਵਥਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਿੈ 

• ਿ ਾ 

ਅਤੇ ਆ ਾ਼ਿ 

ਪ੍ਦਸੂ਼ਣ ਨਾਲ 

ਪੈਦਾ ਿੋਈ 

ਬੇਅਰਾਰੀ 

• ਿਾਦਸੇ 

ਦੇ ਖ਼ਤਰ ੇ

• ਪੀ ਏ ਪੀ਼ਿ ਅਤੇ ਰੁਆ ਼ਿੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਰੁੜ  ਸੇਬੇ ਦੇ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ 

ਵਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਰਿੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਿ ਰਸ਼ ਰੇ. 

• ਪਾਣੀ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਿੋਣ  ਾਲੀ ਵਬਰਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਿੱਰਵਖਅਤ ਰੋਗ੍ ਦੀ 

ਰੋਕਥਾਰ ਲਈ ਵਨਰਰਾਣ ਕੈਂਪ ਵ ਖੇਸ  ਿੱਛਤਾ ਪੂਰ ਕ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਾ. 

• ਉਵਚਤ ਪ੍ਬੰਧ  ਦਾ ਕੰਰ ਫੋਰਸ ਦਾ  ਰਗ੍ੇ ਵਨਿੱ ਜੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਉਪਕਰਨ, 

ਦਸਤਾਨੇ gumboot, ਅਤੇਰਾਸਕ. 

• ਵਨਰਰਾਣ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਟ੍ੈਵਫਕ ਪ੍ਬੰਧਨ. 

• ਸਕੂਲ,  ਿਸਪਤਾਲ, ਆਵਦ  ਰਗ੍ ਦੀਆਾਂ ਕਵਰ ਸਰਾਜ ਸਿਲੂਤਾਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਿੌਲੀ ਵਚੰਨਹ ਅਤੇ ਗ੍ਤੀ ਦੀਆਾਂ ਰਕੁਾ ਟਾਾਂ ਨੰੂ ਚਲਾਓ. 

1.15 ਧਸਿੱਟੇ 
ਈ. ਆਈ. ਏ.  ਦੇ ਅਵਧਐਨ ਅਤੇ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰ ਾਏ ਗ੍ਏ ਸਰ ੇਖਣਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਿ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ 

ਵਸਿੱਟਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਵਕ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸੰਭਾਵ ਤ ਰਾੜੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਪ੍ਭਾ ਾਾਂ ਨੰੂ ਈ. ਆਈ. ਏ. ਵਰਪੋਰਟ ਵ ਿੱਚ ਦਿੱਸੇ ਉਪਾ ਾਾਂ ਦੇ 

ਲਾਗੂ੍ ਕਰਣ ਦਆੁਰਾ ਇਿੱਕ ਸ ੀਕਾਰ ਯੋਗ੍ ਪਿੱਧਰ ਤਿੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ।   ਾਤਾ ਰਣ ਦੇ ਵਨ ਾਰਣ ਅਤੇ 

ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਦੀਆਾਂ ਜਰਰੂਤਾਾਂ,  ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਵਚਆਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਵ ਚ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਣਗ੍ੇ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ  ਾਤਾ ਰਣ ਦੇ ਬਜਟ ਵ ਚ ਸੁਝਾਏ ਗ੍ਏ ਿਨ ।  ਪ੍ਸਤਾਵ ਤ ਪ੍ੋਜੈਕਟ  ਪਾਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵ ਚ ਸੁਧਾਰ 

ਵਲਆਏਗ੍ਾ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਵ ਕਾਸ ਵਲਆਏਗ੍ਾ ।  ਿ ਾ ਅਤੇ ਆ ਾ਼ਿ ਦੀ ਗੁ੍ਣ ਿੱਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵ ਚ , ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਆਬਾਦੀ 

ਵ ਚ ਸੰਭਾ ਤ ਐਕਸ ਪੋ਼ਿਰ ਦੇ ਪਿੱਧਰਾਾਂ ਵ ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਵਲਆਏ ਗ੍ਾ। 
 
 


