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ਸੰਖੇਪ ਅਤ ੇਸਸਿੱ ਟਾ 
1. ਪਿਛੋਕੜ 

ਦੇਸ਼ ਪਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ' ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਿਾਜਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਕਾਸ 

ਦ਼ੀਆ ਂਗਤ਼ੀਪਿਧ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਿਧਾ ਪਦਿੱ ਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਿੇਸ਼ਕਾਰ਼ੀ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹ ੈਪਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕ ਦ਼ੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ 
ਹੈ. ਸੜਕ ਆਿਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਥਤ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਪਫਕ ਦ਼ੀ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ / ਕੁਸ਼ਲ 

ਆਿਾਜਾਈ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰ਼ੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦ਼ੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਿਧਾਉਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰ਼ੀਨਫ਼ੀਲਡ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿਕਾਸ 

ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ. 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਿੇਅ ਅਥਾਰਟ਼੍ੀ ਆਫ ਇੰਡ਼ੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੰੂ ਮੋਰਥ ਦੁਆਰਾ ਅੰਪਮਰਤਸਰ - ਬਪ ੰਡਾ ਗਰ਼ੀਨਫ਼ੀਲਡ 

ਹਾਈਿੇ ਹਾਈਿੇ ਿਰਾਜੈਕਟ੍ਾਂ ਦ ੇ155 ਪਕਲੋਮ਼ੀਟ੍ਰ ਦੇ ਪਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਪਗਆ ਹੈ। ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਗਰ਼ੀਨਫ਼ੀਲਡ ਹਾਈਿੇਅ 

ਪਕਲੋਮ਼ੀਟ੍ਰ 0.00 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਪਕ ਪਦਿੱ ਲ਼ੀ - ਅਪਮਰਤਸਰ ਐਕਸਿਰੈਸਿੇਅ ਸੁਲਤਾਨਿੁਰ ਲੋਧ਼ੀ (ਪਿੰਡ ਪਟ੍ਿੱ ਬਾ) ਦੇ ਨਜਦ਼ੀਕ 

ਿੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 155 ਪਕਲੋਮ਼ੀਟ੍ਰ ਦ਼ੀ ਦੂਰ਼ੀ ਤੇ ਬਪ ੰਡਾ (ਸੰਗਤ - ਕਲਾਂ ਨੇੜੇ) ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅੰਪਮਰਤਸਰ- ਜਾਮਨਗਰ 

ਆਰਪਥਕ ਗਪਲਆਰਾ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਿਪਰਯੋਜਨਾ ਅਧ਼ੀਨ ਹੈ. 

ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਹਾਈਿੇ ਅਤੇ ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਨਰਮਾਣ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਪਿਚ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ 

ਦ਼ੀਆ ਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਹਾਈਿੇਅ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਪਰਿੋਰਟ੍ ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਸਰਜ ਲ਼ੀਅ 

ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ੍ ਦਿੱ ਖਣ਼ੀ ਏਸ਼਼ੀਆ ਿਰਾਈਿੇਟ੍ ਪਲਮਪਟ੍ਡ, ਨਿੀਂ ਪਦਿੱ ਲ਼ੀ ਨੰੂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਨਯੁਕਤ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੰਭਾਿਤ ਬੋਲ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੰੂ 

ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਦ਼ੀਆ ਂਜਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸਿਸ਼ਟ੍ ਅਤ ੇਅਨੁਮਾਨਤ ੰੰਗ  ਨਾਲ ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ 
ਬਣਾਏਗਾ: 

 ਸੜਕ  ਉਿਭੋਗਤਾਿਾਂ ਲਈ  ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਿਿੱ ਧਰ ਿਧਾਉਣਾ; 

 ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਹਾਈਿੇ ਦ਼ੀ ਕਾਰਜਸ਼਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ  ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਰਿੱ ਖ-ਰਖਾਅ; 

 ਸੜਕ  ਪਨਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦ਼ੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ  ਿਾਪਲਆਂ 'ਤੇ ਘਿੱ ਟ੍ ਿਰਭਾਿ 

 ਿਾਤਾਿਰਣ 'ਤੇ ਘਿੱ ਟ੍ੋ ਘਿੱ ਟ੍ ਮਾੜਾ ਿਰਭਾਿ 

 ਜਮ਼ੀਨ ਦਾ ਘਿੱ ਟ੍ੋ ਘਿੱ ਟ੍ ਿਾਧੂ ਗਰਪਹਣ; ਅਤੇ 

ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਦਾ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਰਭਾਿ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਈ.ਆਈ.ਏ.) ਸੰਭਾਿਨਾ ਅਪਧਐਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਲਈ ਡ਼ੀਿ਼ੀਆਰ 

(ਪਿਸਪਤਰਤ ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਪਰਿੋਰਟ੍) ਦ਼ੀ ਪਤਆਰ਼ੀ ਚਿੱ ਲ ਰਹ਼ੀ ਹੈ. 
2. ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਿਰੋਿੇਂਟ੍ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਿੇਅ ਅਥਾਰਟ਼੍ੀ ਆਫ  ਇੰਡ਼ੀਆ (ਐਨ .ਐਚ .ਏ.ਆਈ .) ਦ਼ੀ ਸਥਾਿਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਕ  ਐਕਟ੍ , ਨੈਸ਼ਨਲ 

ਹਾਈਿੇਅ ਅਥਾਰਟ਼੍ੀ ਆਫ  ਇੰਡ਼ੀਆ ਐਕਟ੍ , 1988 ਦੁਆਰਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ  ਸ਼ੀ। ਇਹ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੀ ਇਕ  

ਖੁਦਮੁਖਪਤਆਰ਼ੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰ਼ੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿਕਾਸ, ਰਿੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਿਰਬੰਧਨ ਲਈ  ਪਜੰਮੇਿਾਰ 

ਹੈ। ਇਸ  ਨੂੰ  ਸੌਂਪਿਆ ਪਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਪਲਆਂ ਜਾਂ ਘਟ੍ਨਾਕਰਮ ਲਈ . 
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ਇਸ  ਤਰਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਧਐਨ ਅਧ਼ੀਨ ਹਾਈਿੇ ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਦੇ ਪਿਕਾਸ ਲਈ  ਐਨ .ਐਚ .ਏ.ਆਈ  ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟ਼੍ੀ / 

ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਿਰੋਿੋਟ੍ਰ ਹੈ. 

 

ਪਚਿੱ ਤਰ 10 1: ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਗਰ਼ੀਨਫ਼ੀਲਡ ਅਪਮਰਤਸਰ- ਬਪ ੰਡਾ ਭਾਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਕਸ਼ਾ 
3. ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤ  

ਅਪਮਰਤਸਰ ਜਾਮਨਗਰ ਆਰਪਥਕ ਗਪਲਆਰਾ ਦਾ ਪਿਕਾਸ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਿਪਰਯੋਜਨਾ ਪਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਬਪ ੰਡਾ-
ਅੰਪਮਰਤਸਰ ਸੜਕ  ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਲਾਇਮੈਂਟ੍ ਪਜਗਜੈਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਾਨਪਸ਼ਿਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਿਚੋਂ ਲੰਘ ਪਰਹਾ ਹੈ 
ਪਜਸ ਕਾਰਨ ਿਹੁੰ ਚ-ਪਨਯੰਤਪਰਤ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਾਉਣ ਪਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹ਼ੀ ਹੈ. ਇਸ  ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਇਸ  ਦ਼ੀ 
ਮੌਜੂਦਾ ਆਰ  ਓ ਿ਼ੀ ਪਸਰਫ 45 ਮ਼ੀਟ੍ਰ ਹੈ (ਅਸਤਨ ). 

ਇਸ  ਲਈ , ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਗਰ਼ੀਨਫ਼ੀਲਡ ਅੰਪਮਰਤਸਰ- ਬਪ ੰਡਾ ਭਾਗ ਇਕ  ਿਹੁੰ ਚ ਪਨਯੰਤਪਰਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪਕ 

ਿਧੇਰੇ ਪਸਿੱ ਧਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਪਿਿੱ ਚ ਿ਼ੀ ਛੋਟ੍ਾ ਹੈ. ਇਹ  ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਪਦਿੱ ਲ਼ੀ-ਅੰਪਮਰਤਸਰ ਐਕਸਿਰੈਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ. ਇਹ  ਿ਼ੀ 
ਉਮ਼ੀਦ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਪਕ ਇਹ  ਦੋ ਨੋਡਲ ਿੁਆਇੰਟ੍ਾਂ ਪਿਚਕਾਰ ਦੂਰ਼ੀ ਨੂੰ  ਲਗਭਗ  25 ਪਕਲੋਮ਼ੀਟ੍ਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਨੂੰ  ਿ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਪਟ੍ਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ  1.5 ਘੰਪਟ੍ਆਂ ਤਿੱ ਕ ਘਟ੍ਾ ਦੇਿੇਗਾ. ਇਹ  ਭਾਗ ਅੰਪਮਰਤਸਰ-ਜਾਮਨਗਰ 

ਲਾਂਘੇ ਦ਼ੀ ਸੰਿਰਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਿਾਏਗਾ. 

ਇਸ  ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਿਚ ਅੰਪਮਰਤਸਰ ਅਤੇ ਤਲਿੰਡ਼ੀ ਸਾਬੋ ਦੋ ਮਹਿੱ ਤਿਿੂਰਨ ਧਾਰਪਮਕ (ਅਰਥਾਤ ਤਖਤ ) 

ਅਤੇ ਯਾਤਰ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ . ਇਹ  ਧਾਰਪਮਕ ਸਥਾਨ ਇਸ  ਸਮੇਂ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਐਨਐਚ - ਪਜਿੇਂ ਐਨਐਚ -71,, ਐਨਐਚ  148 ਬ਼ੀ, 
ਐਨਐਚ  -15, ਐਨਐਚ  44 ਅਤੇ ਐਨਐਚ  95 ਆਪਦ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕ਼ੀ ਪਹਿੱ ਪਸਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਮੌਜੂਦਾ 
ਐਨਐਚ  - 71 ਸੁਲਤਾਨਿੁਰ ਲੋਧ਼ੀ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਚਾਰ-ਮਾਰਗ਼ੀ ਹੈ, ਮੋਗਾ-ਕੋਟ੍ਕਿੂਰਾ ਤੋਂ 2- ਲੇਨ ਅਤੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਤੋਂ 
ਬਪ ੰਡਾ ਚਾਰ-ਮਾਰਗ਼ੀ ਹੈ. ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਿੇ ਲਈ  ਯਾਤਰਾ ਦ਼ੀ ਗਤ਼ੀ 60 ਪਕਮ਼ੀ ਿਰਤ਼ੀ ਘੰਟ੍ਾ ਹੈ. NH-71, NH-15 ਦ਼ੀ 
ਸਮਰਿੱ ਥਾ 2030 ਤਿੱ ਕ ਪਜਆਦਾਤਰ ਭਾਗਾਂ ਪਿਿੱ ਚ 6/8 ਲੇਨ ਚੌੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਿੇਗ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ  ਲਈ  

ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕ  / ਨਿੇਂ ਹਾਈਿੇ ਨੂੰ  ਚੌੜਾ ਕਰਨ  ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ. 
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ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਪਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹ  ਿ਼ੀ ਦਰਸਾਉਂਦ਼ੀ ਹੈ ਪਕ ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਪਿਚ ਭਾਰ਼ੀ ਿਾਧਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਰ਼ੀ ਟ੍ਰੈਪਫਕ 

ਦੇਖਣ ਨੂੰ  ਪਮਲੇਗਾ. ਕੁਝ ਕਾਰਣ ਇਸ  ਿਰਕਾਰ ਹਨ : 

 ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਰਪਥਕ ਿਾਧਾ 

 ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਿੇ ਿਪਹਲਾਂ ਹ਼ੀ ਭ਼ੀੜ-ਭੜਿੱ ਕੜ ਿਾਲਾ ਹੈ 

 ਸੈਲਾਨ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਤ਼ੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਪਿਚ ਭਾਰ਼ੀ ਿਾਧਾ ਦੇਿੇਗਾ 

ਿੁਨਰ ਪਨਗਰਾਨ਼ੀ ਸਰਿੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ  ਿ਼ੀ ਅਪਧਐਨ ਕ਼ੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਪਕ ਪਹਮਾਚਲ ਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਉਣ  

ਿਾਲੇ  ਟ੍ਰੈਪਫਕ ਲਈ  ਅੰਪਮਰਤਸਰ ਅਤੇ ਬਪ ੰਡਾ ਅਤੇ ਅਿੱ ਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਿਚ ਪਨਰਪਿਘਨ ਸੰਿਰਕ ਿੈਦਾ ਕਰੇਗ਼ੀ. 
4. ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਸੈਸਮੈਂਟ੍ ਪਿਚਾਰ 

ਿਾਤਾਿਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਪਿਿੱ ਚ ਸਕਰ਼ੀਪਨੰਗ ਅਤੇ ਸਕੋਪਿੰਗ, ਿਾਤਾਿਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਰਬੰਧਨ ਦ਼ੀਆਂ 
ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ  ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਪਿਅਕਤ਼ੀਗਤ ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਸੜਕਾਂ ਲਈ  ਜਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ: 

 ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੇ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਸਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦਾ ਸੰਗਰਪਹ 

 ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਿਪਹਲੂਆਂ ਦ਼ੀ ਿਛਾਣ ਜੋ ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿੱ ਤਿਿੂਰਨ ਹਨ  

 ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਦੇ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਿਾਤਾਿਰਪਣਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਿਪਹਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ  

ਦਸਤਾਿੇਜ ਦੇਣਾ 

 ਿਾਤਾਿਰਣ  ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ  ਦ਼ੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ / ਪਡਜਾਇਨ, ਪਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼਼ੀਲ ਿੜਾਿਾਂ 

ਦੌਰਾਨ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੇ ਿਰਭਾਿਾਂ ਦ਼ੀ ਗਪਹਰਾਈ ਅਤੇ ਪਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲ਼ੀਅਤ ਦੇ ਲਈ  ਘਟ੍ਾਉਣ ਦੇ ਉਿਾਿਾਂ 

ਦ਼ੀ ਗਪਹਰਾਈ ਦਾ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣਾ 

 ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਰਬੰਧਨ ਦ਼ੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਦ਼ੀ ਪਤਆਰ਼ੀ ਪਜਸ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਰਭਾਿ, ਪਨਗਰਾਨ਼ੀ ਕਾਰਜਕਰਮ 

ਅਤੇ ਪਜੰਮੇਿਾਰ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਪਨਗਰਾਨ਼ੀ ਲਈ  ਇਿੱ ਕ ਿਰੋਗਰਾਮ ਿ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਇਹ  ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜਬੂਤ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ 

ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਿ਼ੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੰ  ਘਟ੍ਾਉਣ ਿਾਲੇ  ਕੰਮਾਂ ਲਈ  ਪਨਗਰਾਨ਼ੀ ਿਰੋਗਰਾਮ 

ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦ਼ੀਆਂ ਿਰਪਕਪਰਆਿਾਂ. 

5. ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਰੋਡ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 

ਅੰਪਮਰਤਸਰ - ਬਪ ੰਡਾ ਗਰ਼ੀਨਫ਼ੀਲਡ ਹਾਈਿੇ ਨੂੰ  ਭਾਰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਿੇ ਅਥਾਰਟ਼੍ੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਪਣਆ ਪਗਆ ਹੈ, ਪਜਸ ਨੂੰ  
ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਿਪਰਯੋਜਨ ਅਧ਼ੀਨ 6 ਲੇਨ ਤਿੱ ਕ ਪਤਆਰ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਮ਼ੀਨ ਗਰਪਹਣ 70 ਮ਼ੀਟ੍ਰ ਦ਼ੀ ਲੰਬਾਈ 

ਹੋਿੇਗ਼ੀ। ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਦ਼ੀ ਕੁਿੱ ਲ ਲੰਬਾਈ 155 ਪਕਲੋਮ਼ੀਟ੍ਰ ਹੈ (ਪਕਲੋਮ਼ੀਟ੍ਰ 0.00 ਤੋਂ 155.00). ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਸੜਕ  4 ਪਜਪਲਹਆਂ 
ਪਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹ਼ੀ ਹੈ ਪਜਸ ਪਿਚ 97 ਪਿੰਡ ਹਨ . 

ਸੜਕ  ਕੈਰੇਜਿੇ ਦ਼ੀ ਚੌੜਾਈ 10.5 ਮ਼ੀਟ੍ਰ ਹੈ. ਦੋਿੇਂ ਿਾਸੇ 500 ਮ਼ੀਟ੍ਰ ਦੇ ਪਸਿੱ ਧੇ ਿਰਭਾਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ  ਮੰਪਨਆ ਪਗਆ ਹੈ. 
ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਹਾਈਿੇ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਦੇ ਇਲਾਪਕਆਂ ਪਿਚੋਂ ਲੰਘਦ਼ੀ ਹੈ. ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਹਾਈਿੇ ਦੇ 2 ਿਿੱ ਡੇ ਿੁਲ ਅਤੇ 22 ਛੋਟ੍ੇ ਿੁਲ 

ਹਨ . ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਹਾਈਿੇ ਪਿਿੱ ਚ 119 ਕੁਲਿਰਟ੍ ਹਨ . 
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ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਗਰ਼ੀਨਫ਼ੀਲਡ ਹਾਈਿੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ  ਸ਼ਰੇਣ਼ੀ "ਏ" ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਦੇ ਅਧ਼ੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਦ਼ੀ 
ਈ.ਆਈ .ਏ. ਨੋਟ਼੍ੀਪਫਕੇਸ਼ਨ ਦ਼ੀ ਤਰ਼ੀਕ 14 ਸਤੰਬਰ 2006 ਅਤੇ ਇਸ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ਼ੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ. ਇਸ  

ਅਨੁਸਾਰ ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਲਈ  ਿਾਤਾਿਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਿਾਯੂ ਿਪਰਿਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ  

(ਐਮਓਈਐਫਸ਼ੀਸ਼ੀ) ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਰਿਾਨਗ਼ੀ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ. 

ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਿ਼ੀ ਕਾਨੂੰ ਨ / ਪਕਸੇ ਿ਼ੀ ਕਾਨੂੰ ਨ਼ੀ ਅਥਾਰਟ਼੍ੀ ਦੁਆਰਾ ਪਕਸੇ ਿ਼ੀ ਪਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ 
ਸਟ੍ੇਅ ਆਰਡਰ  ਨੂੰ  ਿਾਸ ਕਰਨ  ਦੇ ਪਿਰੁਿੱ ਧ ਕੋਈ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਪਿਚਾਰ ਅਧ਼ੀਨ ਨਹੀਂ / ਹੈ. 
6. ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਸਥਾਨ 

ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਰੋਡ ਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਭਾਿ  ਬਪ ੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਅਤੇ ਕਿੂਰਥਲਾ ਪਿਚੋਂ ਲੰਘ ਪਰਹਾ ਹੈ. 
ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਹਾਈਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱ ਗ਼ੀਆਂ ਿਰਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਪਹਰ ਹੇ ਾਂ ਟ੍ੇਬਲ  ਪਿਚ ਪਦਿੱ ਤ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਦ਼ੀ ਸਪਥਤ਼ੀ 
ਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪਚਿੱ ਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਪਦਖਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ. 

ਟ੍ੇਬਲ 2: ਸ਼ੁਰੂਆਤ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਪਬੰਦੂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਪਜਲਹਾ ਿਾਰ 

S.No ਪਜਲਹਾ ਪਿਥਕਾਰ ਲੰਬਕਾਰ 

1.  ਕਿੂਰਥਲਾ   

 ਸ਼ੁਰੂਆਤ਼ੀ (km 00+000) 31°18'15.43"N 75°12'18.23"E 

 ਅੰਤ (Km 15+200) 31°10'3.20"N 75°13'16.75"E 

2.  ਜਲੰਧਰ   

 ਸ਼ੁਰੂਆਤ਼ੀ (km 15+200) 31°10'3.20"N 75°13'16.75"E 

 ਅੰਤ (km 29+100) 31° 2'37.89"N 75°14'8.57"E 

3.  ਮੋਗਾ   

 ਸ਼ੁਰੂਆਤ਼ੀ (km 29+100) 31° 2'37.89"N 75°14'8.57"E 

 ਅੰਤ (Km 89+100) 30°30'27.42"N 75°12'13.50"E 

4.  ਬਪ ੰਡਾ   

 ਸ਼ੁਰੂਆਤ਼ੀ (km 89+100) 30°30'27.42"N 75°12'13.50"E 

 ਅੰਤ (km 155+00)  30° 4'29.89"N 74°52'6.85"E 
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ਪਚਿੱ ਤਰ 3: ਗਰ਼ੀਨ ਫ਼ੀਲਡ ਹਾਈਿੇ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਨਕਸ਼ਾ 

ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਦੁਆਰਾ ਆਕਰਸ਼ਤ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਨਯਮ ਨੂੰ  ਹੇ ਾਂ ਟ੍ੇਬਲ  ਪਿਿੱ ਚ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਗਆ ਹੈ. 

Satluj 
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ਟ੍ੇਬਲ 3: ਿਾਤਾਿਰਣ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਪਨਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨ 

S. 
No 

ਸਰਗਰਮ਼ੀ ਐਕਟ੍ ਅਤ ੇਪਨਯਮ ਲੋੜ ਸਮਰਿੱ ਥ ਅਥਾਰਟ਼੍ੀ 
ਿਰਿਾਨਗ਼ੀ ਿਰਾਿਤ 

ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਜੰਮੇਿਾਰ ਏਜੰਸ਼ੀ 
1. 

ਜੰਗਲਾਤ ਦ਼ੀ ਜਮ਼ੀਨ ਦੇ 

ਪਿਪਭੰਨਤਾ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖੇਤਰ 

ਦ਼ੀ ਪਨਸ਼ਾਨਦੇਹ਼ੀ ਲਈ ਜੰਗਲ 

ਖੇਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ. 

ਭਾਰਤ਼ੀ ਜੰਗਲਾਤ 

ਐਕਟ੍, 1927 

ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪਿਚ 

ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਜਲਾ 
ਜੰਗਲਾਤ ਅਪਧਕਾਰ਼ੀ 
(ਡ਼ੀਐਫਓ) ਤੋਂ ਪਲਖਤ਼ੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਗਆ ਦ਼ੀ ਲੋੜ 

ਹੈ. 

ਜੰਗਲਾਤ ਪਿਭਾਗ  

ਿ਼ੀ.ਆਈ.ਯ.ੂ, 

ਬਪ ੰਡਾ 

2. ਸੜਕ ਪਨਰਮਾਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦ਼ੀ 
ਜਮ਼ੀਨ ਦਾ ਿਪਰਿਰਤਨ 

ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) 

ਐਕਟ੍ -1980 

ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤ ੇ

ਪਸੰਜਾਈ ਨਪਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

26.07 ਹੈਕਟ੍ੇਅਰ 

ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਜੰਗਲ 

MoEF&CC ਖੇਤਰ਼ੀ 
ਦਫਤਰ, ਚੰਡ਼ੀਗੜਹ 

ਿ਼ੀ.ਆਈ.ਯ.ੂ, 

ਬਪ ੰਡਾ 

3.  ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਦ਼ੀ ਸ਼ੀਮਾ ਤੋਂ ਜੰਗਲ਼ੀ 
ਜ਼ੀਿਣ ਖੇਤਰ ਦ਼ੀ ਸ਼ੀਮਾ 10 

ਪਕਲੋਮ਼ੀਟ੍ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 

ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਹੈ. 

ਜੰਗਲ਼ੀ ਜ਼ੀਿ 

ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਐਕਟ੍, 

1972 

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹ ੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਫਾਰ 

ਿਾਈਲਡਲਾਈਫ 

(ਐਨ.ਬ਼ੀ.ਡਬਲਯ.ੂਐਲ) 

ਿ਼ੀ.ਆਈ.ਯ.ੂ, 

ਬਪ ੰਡਾ 

4. ਸੜਕ ਪਨਰਮਾਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦ਼ੀ 
ਜਮ਼ੀਨ ਦਾ ਿਪਰਿਰਤਨ 

ਰਿਾਇਤ਼ੀ ਜੰਗਲਾਤ 

ਪਨਿਾਸ਼ੀ (ਿਣ 

ਅਪਧਕਾਰਾਂ ਦ਼ੀ 
ਮਾਨਤਾ) ਐਕਟ੍ 

2006 

ਲਾਗੂ ਹ ੈ ਪਜਲਹਾ ਕਲੈਕਟ੍ਰ ਜਾਂ 
ਪਜਲਹਾ ਮੈਪਜਸਟ੍ਰੇਟ੍ 

ਪਚੰਤਾ ਪਜਲਹਾ 

ਿ਼ੀ.ਆਈ.ਯ.ੂ, 

ਬਪ ੰਡਾ 

5. ਸਟ੍ੋਨ ਕਰਿੱ ਸ਼ਰ, ਹਾਟ੍ ਪਮਕਸ 

ਿਲਾਂਟ੍, ਆਰਸ਼ੀਸ਼ੀ ਿਲਾਂਟ੍ ਅਤੇ 
ਡ਼ੀ.ਜ਼ੀ. ਸੈਟ੍ਾਂ ਦ਼ੀ ਸਥਾਿਨਾ / 

ਸੰਚਾਲਨ 

ਿਾਣ਼ੀ (ਿਰਦੂਸ਼ਣ 

ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇ

ਪਨਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ੍, 

1974 

ਿਾਟ੍ਰ ਐਕਟ੍ 1974 ਦੇ 

ਅਧ਼ੀਨ ਸਥਾਿਨਾ 
(ਸ਼ੀਟ਼੍ੀਈ) ਅਤੇ ਓਿਰੇਟ੍ 

ਟ੍ੂ ਆਿਰੇਟ੍ (ਸ਼ੀਟ਼੍ੀਓ) 

ਲਈ ਸਪਹਮਤ਼ੀ 

ਰਾਜ ਿਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ 

ਬੋਰਡ (ਐਸ.ਿ਼ੀ.ਸ਼ੀ.ਬ਼ੀ) 
.  

 ੇਕੇਦਾਰ 

6. ਸਟ੍ੋਨ ਕਰਿੱ ਸ਼ਰ, ਹਾਟ੍ ਪਮਕਸ 

ਿਲਾਂਟ੍, ਆਰਸ਼ੀਸ਼ੀ ਿਲਾਂਟ੍ ਅਤੇ 
ਡ਼ੀ.ਜ਼ੀ. ਸੈਟ੍ਾਂ ਦ਼ੀ ਸਥਾਿਨਾ / 

ਸੰਚਾਲਨ 

ਹਿਾ (ਿਰਦੂਸ਼ਣ 

ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇ

ਪਨਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ੍, 

1981 

ਸਥਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਪਹਮਤ਼ੀ (ਸ਼ੀਟ਼੍ੀਈ) 

ਅਤ ੇਏਅਰ ਐਕਟ੍ 1981 

ਅਧ਼ੀਨ ਸੰਚਾਲਨ 

(ਸ਼ੀਟ਼੍ੀਓ) ਦ਼ੀ ਸਪਹਮਤ਼ੀ. 

ਰਾਜ ਿਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ 

ਬੋਰਡ (ਐਸ.ਿ਼ੀ.ਸ਼ੀ.ਬ਼ੀ) 
 ੇਕੇਦਾਰ 
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S. 
No 

ਸਰਗਰਮ਼ੀ ਐਕਟ੍ ਅਤ ੇਪਨਯਮ ਲੋੜ ਸਮਰਿੱ ਥ ਅਥਾਰਟ਼੍ੀ 
ਿਰਿਾਨਗ਼ੀ ਿਰਾਿਤ 

ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਜੰਮੇਿਾਰ ਏਜੰਸ਼ੀ 

7. ਸਟ੍ੋਨ ਕਰਿੱ ਸ਼ਰ, ਹਾਟ੍ ਪਮਕਸ 

ਿਲਾਂਟ੍, ਆਰਸ਼ੀਸ਼ੀ ਿਲਾਂਟ੍ ਅਤੇ 
ਡ਼ੀ.ਜ਼ੀ. ਸੈਟ੍ਾਂ ਦ਼ੀ ਸਥਾਿਨਾ / 

ਸੰਚਾਲਨ 

ਸ਼ੋਰ ਿਰਦੂਸ਼ਣ (ਪਨਯਮ 

ਅਤ ੇ ਪਨਯੰਤਰਣ) 

ਪਨਯਮ 2000 

ਸ਼ੋਰ ਪਨਯਮ, 2000 ਦੇ 

ਅਧ਼ੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 

(ਸ਼ੀਟ਼੍ੀਈ) ਦ਼ੀ ਸਪਹਮਤ਼ੀ 
ਅਤ ੇ ਸੰਚਾਲਨ (ਸ਼ੀਟ਼੍ੀਓ) 

ਦ਼ੀ ਸਪਹਮਤ਼ੀ. 

ਰਾਜ ਿਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ 

ਬੋਰਡ (ਐਸ.ਿ਼ੀ.ਸ਼ੀ.ਬ਼ੀ) 
 ੇਕੇਦਾਰ 

8. ਸੜਕ ਦੇ ਪਕਨਾਰ ੇਕੁਦਰਤ਼ੀ ਤੌਰ 

ਤੇ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਿਾਣ਼ੀ ਿਾਲ਼ੀਆ ਂ

ਥਾਿਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨਾ 

ਿੈੈੱਟ੍ਲੈਂਡਜ (ਸੰਭਾਲ 

ਅਤ ੇ ਿਰਬੰਧਨ) 

ਪਨਯਮ, 2017 

ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਿਾਣ਼ੀ 
ਿਾਲ਼ੀਆ ਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੰੂ 

ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਆਪਗਆ –  

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਿੈਟ੍ਲੈਂਡ 

ਰੈਗੂਲੇਟ੍ਰ਼ੀ ਅਥਾਰਟ਼੍ੀ 
ਕੋਈ ਆਪਗਆ 

ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

9. ਖਤਰਨਾਕ ਿਦਾਰਥ ਅਤੇ 
ਹਾਦਸ ੇਤੋਂ ਬਚਾਅ 

ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰ਼ੀ 
ਬ਼ੀਮਾ ਐਕਟ੍, 1991 

 ੇਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਖਤਰਨਾਕ 

ਿਦਾਰਥ ਪਜਿੇਂ ਪਕ 

ਡ਼ੀਜਲ, ਪਬਟ੍ੂਮੇਨ, 

ਜਲਣ, ਆਪਦ ਨੰੂ 

ਭੰਡਾਰਨ ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤ 

ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ. 

-  ੇਕੇਦਾਰ 

10. ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪਨਰਮਾਣ ਲਈ 

ਿਰਤ਼ੀਆ ਂਜਾਂਦ਼ੀਆਂ ਿਾਹਨਾਂ. 
ਕੇਂਦਰ਼ੀ ਮੋਟ੍ਰ ਿਾਹਨਾਂ 
ਦੇ ਪਨਯਮ, 1988 

ਅਤ ੇ ਕੇਂਦਰ਼ੀ ਮੋਟ੍ਰ 

ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਨਯਮ 

1989. 

ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 

ਿਰਤ ੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰ ੇ

ਿਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਦੂਸ਼ਣ 

ਅੰਡਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ 

(ਿ਼ੀਯੂਸ਼ੀ) ਸਰਟ਼੍ੀਪਫਕਟੇ੍ 

ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ 

ਮੋਟ੍ਰ ਿਾਹਨ ਪਿਭਾਗ   ੇਕੇਦਾਰ 

11. ਖਤਰਨਾਕ ਿਦਾਰਥਾਂ ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ 
ਅਤ ੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪਨਰਮਾਣ ਲਈ 

ਿਰਬੰਧਨ 

ਖਤਰਨਾਕ ਕੂੜੇਦਾਨ 

(ਿਰਬੰਧਨ ਅਤ ੇ

ਿਰਬੰਧਨ) ਪਨਯਮ, 

1989 

ਸਟ੍ੋਪਕੰਗ ਅਤ ੇ ਿਰਤੋਂ 
ਲਈ NoC 

ਰਾਜ ਿਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ 

ਬੋਰਡ (ਐਸ.ਿ਼ੀ.ਸ਼ੀ.ਬ਼ੀ) 
ਅਪਧਕਾਰ਼ੀ / 

 ੇਕੇਦਾਰ 

12. ਨੋਟ਼੍ੀਫਾਈਡ ਿਰਾਚ਼ੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ 
ਅਤ ੇ ਿੁਰਾਤਿੱ ਤਿ ਸਥਾਨ ਅਤ ੇ

ਬਾਕ਼ੀ ਰਪਹੰਦ ੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 

ਿਾਬੰਦ਼ੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਆਉਣ 

ਿਾਲ਼ੀ ਸੜਕ ਦੇ ਪਨਰਮਾਣ ਲਈ 

ਿਰਾਚ਼ੀਨ ਸਮਾਰਕ 

ਅਤ ੇ ਿੁਰਾਤਿੱ ਤਿ 

ਸਾਈਟ੍ ਅਤ ੇ ਬਚੇ 
(ਸੋਧ ਅਤ ੇ

ਿਰਮਾਪਣਕਤਾ) ਐਕਟ੍, 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਸੂਚ਼ੀਬਿੱ ਧ ਕੋਈ ਸਮਾਰਕ 

ਅਤ ੇ ਿੁਰਾਤਿੱ ਤਿ ਸਾਈਟ੍ 

ਿਰਤ਼ੀਬੰਪਧਤ ਜੋਨ ਦੇ 100 

ਮ਼ੀਟ੍ਰ ਅਤ ੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਪਨਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰ 

ਜਨਰਲ 

ਿ਼ੀ.ਆਈ.ਯ.ੂ, 

ਬਪ ੰਡਾ 
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S. 
No 

ਸਰਗਰਮ਼ੀ ਐਕਟ੍ ਅਤ ੇਪਨਯਮ ਲੋੜ ਸਮਰਿੱ ਥ ਅਥਾਰਟ਼੍ੀ 
ਿਰਿਾਨਗ਼ੀ ਿਰਾਿਤ 

ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਜੰਮੇਿਾਰ ਏਜੰਸ਼ੀ 
2010 ਿ਼ੀਆਰਡਬਲਯ ੂਦ਼ੀ ਹਿੱ ਦ 

ਤੋਂ 200 ਮ਼ੀਟ੍ਰ 

ਪਨਯੰਪਤਰਤ ਜੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਪਰਿੋਰਟ੍ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ 
ਗਈ  

13. ਸੜਕ ਭਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਖੇਤਰ 

(ਉਧਾਰ ਧਰਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਮਾਈਪਨੰਗ) 

ਲਈ 

ਜਾਂ 

ਸੜਕ ਪਨਰਮਾਣ ਦ਼ੀਆਂ 
ਗਤ਼ੀਪਿਧ਼ੀਆ ਂ ਲਈ ਨਦ਼ੀ ਦੇ 

ਪਬਸਤਰ ੇਦ਼ੀ ਰੇਤ ਦ਼ੀ ਮਾਈਪਨੰਗ 

ਈਈਏ ਨੋਟ਼੍ੀਪਫਕਸੇ਼ਨ 

ਦ਼ੀ ਪਮਤ਼ੀ 15 

ਜਨਿਰ਼ੀ, 2016 ਨੰੂ 

ਿਾਤਾਿਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ 

ਦੁਆਰਾ ਜਾਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ 
ਪਗਆ ਿਾਤਾਿਰਣ 

ਮਨਜਰੂ਼ੀ 

ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਪਿਕਾਸ 

ਲਈ ਧਰਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਸਧਾਰਣ 

ਖਣਨ ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਿਿੇ 

ਤਾਂ ਅਨੁਮਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਲੋੜ 

ਿਿੇਗ਼ੀ 

ਜਾਂ 

ਨਦ਼ੀ ਦੇ ਪਬਸਤਰੇ ਦ਼ੀ 
ਰੇਤ ਕਿੱ  extਣ ਲਈ 

0-5 ਹਾ. ਸ਼ਰੇਣ਼ੀ (ਬ਼ੀ 2) - 

ਡ਼ੀਈਏਸ਼ੀ / 

ਡ਼ੀਆਈਆਈਏਏ 

> 5 ਹਾ ਅਤੇ <25 ਹਾ 
(ਬ਼ੀ 2) - ਐਸਈਏਸ਼ੀ / 

ਐਸਈਆਈਏਏ 

≥25ਹਾ  ਅਤ ੇ <50 ਹਾ. 
ਸ਼ਰੇਣ਼ੀ (ਬ਼ੀ 1) - 

ਐਸਈਏਸ਼ੀ / 

ਐਸਈਆਈਏਏ 

≥50 ਹੈ. ਸ਼ਰੇਣ਼ੀ (ਏ) - 

ਸ਼ਰੇਣ਼ੀ 

ਅਪਧਕਾਰ਼ੀ / 

 ੇਕੇਦਾਰ 

14. ਧਮਾਕੇ ਜਾਂ ਿਥਰਾਟ੍ ਨੰੂ ਧਮਾਕੇ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਸਫੋਟ੍ਕ ਦ਼ੀ 
ਿਰਤੋਂ ਅਤ ੇਸਟ੍ੋਰ ਕਰਨਾ 

ਭਾਰਤ਼ੀ ਪਿਸਫਟੋ੍ਕ 

ਐਕਟ੍ 1984 

ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ੋਰਜੇ ਲਈ 

ਪਿਸਫੋਟ੍ਕ ਲਾਇਸੈਂਸ 

ਪਿਸਫੋਟ੍ਕ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ 

ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ 

ਅਪਧਕਾਰ਼ੀ / 

 ੇਕੇਦਾਰ 

15. ਉਸਾਰ਼ੀ ਿਾਲ਼ੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦਾ 
ਤੇਲ, ਲੁਬਰ਼ੀਕੈਂਟ੍, ਡ਼ੀਜਲ ਆਪਦ 

ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ 

ਖਤਰਨਾਕ 

ਰਸਾਇਣਕ ਪਨਯਮ 

1989 ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ 

ਭੰਡਾਰਨ ਅਤ ੇ

ਆਯਾਤ 

ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਦੇ 

ਭੰਡਾਰਨ ਦ਼ੀ ਆਪਗਆ 

ਸਬੰਧਤ ਪਿਭਾਗ ਅਤ ੇ

ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟ਼੍ੀ 
(ਡ਼ੀ.ਸ਼ੀ.) ਲਈ ਰਾਜ 

ਿਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰਲੋ ਬੋਰਡ 

ਅਪਧਕਾਰ਼ੀ / 

 ੇਕੇਦਾਰ 

16. ਧਰਤ਼ੀ ਹੇ ਲੇ ਿਾਣ਼ੀ  2002 ਦੇ ਧਰਤ਼ੀ 
ਹੇ ਲੇ ਿਾਣ਼ੀ ਦੇ 

ਪਨਯਮ 

ਸੜਕ ਪਨਰਮਾਣ ਪਿਚ 

ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਧਰਤ਼ੀ 
ਹੇ ਲਾ ਿਾਣ਼ੀ ਸੰਗਰਪਹ ਦ਼ੀ 
ਆਪਗਆ 

ਰਾਜ ਧਰਤ਼ੀ ਹੇ ਲੇ 

ਿਾਣ਼ੀ ਦਾ ਬੋਰਡ 

ਅਪਧਕਾਰ਼ੀ / 

 ੇਕੇਦਾਰ 
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S. 
No 

ਸਰਗਰਮ਼ੀ ਐਕਟ੍ ਅਤ ੇਪਨਯਮ ਲੋੜ ਸਮਰਿੱ ਥ ਅਥਾਰਟ਼੍ੀ 
ਿਰਿਾਨਗ਼ੀ ਿਰਾਿਤ 

ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਜੰਮੇਿਾਰ ਏਜੰਸ਼ੀ 

17 ਸੜਕ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਨਰਮਾਣ 

ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦ਼ੀ 
ਿਰਤੋਂ 

ਫਲਾਈ ਐਸ਼ 

ਨੋਟ਼੍ੀਪਫਕੇਸ਼ਨ, 28 

ਅਿਰੈਲ, 2016. 

ਿਰਸਤਾਪਿਤ 

ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ੍ ਤੋਂ 300 

ਪਕਲੋਮ਼ੀਟ੍ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਥਰਮਲ ਿਾਿਰ ਿਲਾਂਟ੍ 

MoEF&CC  ੇਕੇਦਾਰ 

 

ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਦ਼ੀ ਸੰਖੇਿ ਸਾਰ ਸਾਰਣ਼ੀ ਹੇ ਾਂ ਟ੍ੇਬਲ  ਪਿਚ ਪਿਿੱ ਚ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਗਆ ਹੈ. 

ਟ੍ੇਬਲ 4: ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਦੇ ਿੇਰਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ 

S. No ਿੇਰਿਾ ਿਰਸਤਾਪਿਤ 

1.  ਸੜਕ ਦ਼ੀ ਲੰਬਾਈ 155 km 

2.  ਕੈਰੇਜਿੇਅ 6 Lane  

3.  ROW 70 m 
4.  ਖੇਤਰ 1086 ਪਨਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਜਮ਼ੀਨ  

26.07 Ha ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਜੰਗਲ ਦ਼ੀ ਜਮ਼ੀਨ 

5.  ਬਾਈਿਾਸਸ Nil 

6.  ਜੰਕਸ਼ਨ Nil 

7.  ਫਲਾਈਓਿਰ 7 

8.  ਰੇਲ ਓਿਰ ਪਬਰਜ 6 

9.  ਬਿੱ ਸ ਬੇ  Nil 

10.  ਟ੍ਰਿੱ ਕ / ਬਿੱ ਸ ਲੇਅ ਬਾਈ Nil 

11.  ਟ੍ਾਇਲਟ੍ ਨਾਲ ਰੈਸਟ੍ ਏਰ਼ੀਆ 11 No. 

12.  ਟ੍ੋਲ ਿਲਾਜਾ 11 

13.  ਮੇਜਰ ਪਬਰਜ 6 Nos;  

14.  ਮਾਈਨਰ ਪਬਰਜ 22 Nos;  

15.  Culverts 119 

16.  ਿਾਹਨ ਅੰਡਰਿਾਸ (VUP) 6 

17.  ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਹਨ ਅੰਡਰਿਾਸ (SVUP)  3 

18.  SVUP & Culverts 1 
19.  VUP cum MNRB 1 

ਸਰੋਤ: ਿਰਾਇਮਰ਼ੀ  ਸਰਿੇਖਣ  

7. ਅਧਾਰ ਲਾਈਨ ਿਾਤਾਿਰਣ 
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ਮੈਕਰੋ-ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਸਥਾਿਨਾ ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਜਲਿਾਯੂ, ਸਰ਼ੀਰ ਪਿਪਗਆਨ (ਭੂ-ਪਿਪਗਆਨ), ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਿਰਭਾਿ ਖੇਤਰ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਿ-ਪਿਪਗਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਪਜਕ-ਆਰਪਥਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਲਈ  ਸੈਕੰਡਰ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟ੍ਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕ਼ੀਤਾ ਪਗਆ 

ਸ਼ੀ. ਿਰਭਾਿ ਦੇ ਕੋਰ਼ੀਡੋਰ, ਸ਼ੀਓਆਈ ਪਿਿੱ ਚ ਸੂਖਮ-ਿਾਤਾਿਰਣ ਦ਼ੀਆਂ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਕਾਰਡ ਕਰਨ  ਲਈ  ਫਸਟ੍ਹੈਂਡ 

ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਇਕਿੱ  ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ  ਹੈ. ਫਸਟ੍ਹੈਂਡ (ਿਰਾਇਮਰ਼ੀ) ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦੇ ਸੰਗਰਪਹ ਪਿਚ ਅਧਾਰ ਨਕਪਸ਼ਆਂ ਦ਼ੀ ਪਤਆਰ਼ੀ, 
ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਸੜਕ  ਪਡਜਾਈਨ 'ਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦ਼ੀਆਂ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਿਧਾਉਣਾ, ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਦ਼ੀ ਪਗਣਤ਼ੀ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਾਿ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ . 

7.1 ਸਰ਼ੀਰਕ ਿਾਤਾਿਰਣ 

ਪਫਜ਼ੀਓਗਰਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਟ੍ੈਰੇਨ 

ਕਿੂਰਥਲਾ ਪਜਲਹੇ  ਦਾ ਕੁਿੱ ਲ ਭੂਗੋਪਲਕ ਖੇਤਰਫਲ 1633 ਿਰਗ  ਪਕਲੋਮ਼ੀਟ੍ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ  ਪਬਸਤ ਦੁਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪਿਿੱ ਚ 

ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਪਬਆਸ ਦਪਰਆ ਨਾਲ ਲਪਗਆ ਖੇਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਸਪਥਤ ਹੈ। ਪਜਲਹਾ ਿਿੱ ਛਮ ਪਿਚ ਅੰਪਮਰਤਸਰ, ਉੱਤਰ ਪਿਚ 

ਹੁਪਸ਼ਆਰਿੁਰ, ਿੂਰਬ ਪਿਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਦਿੱ ਖਣ ਪਿਚ ਪਫਰੋਜਿੁਰ ਪਜਲਹੇ  ਨਾਲ ਪਘਪਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਪਜਲਹਾ ਕਿੂਰਥਲਾ 
ਨੂੰ  ਦੋ ਮੁਿੱ ਖ ਭੌਪਤਕ ਪਿਪਗਆਨ ਪਿਭਾਗਾਂ ਪਿਚ ਿੰਪਡਆ ਪਗਆ ਹੈ, (I) ਪਬਆਸ ਘਿੱ ਟ੍ ਭੂਮ਼ੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ (II) ਉੱਚੇ 
ਮੈਦਾਨ । ਕਿੂਰਥਲਾ, ਸੁਲਤਾਨਿੁਰ ਲੋਧ਼ੀ ਤਪਹਸ਼ੀਲ ਦਾ ਇਕ  ਪਹਿੱ ਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਿਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸੁਲਤਾਨਿੁਰ 

ਲੋਧ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਿਾਰ ਅਤੇ ਿੂਰੇ ਫਗਿਾੜਾ ਤਪਹਸ਼ੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ  ਕਿਰ  ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਿੂਰਥਲਾ ਪਜਲਹਾ ਇੰਡੋ-
ਗੈਂਜੇਪਟ੍ਕ ਐਲੋਿ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। 

7.2 ਭੂ-ਪਿਪਗਆਨ ਅਤੇ ਪਮਿੱ ਟ਼੍ੀ 

ਕਿੂਰਥਲਾ ਪਿਸ਼ਾਲ ਪਸੰਧ ਗੈਂਜੇਪਟ੍ਕ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਇਕ  ਪਹਿੱ ਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੱ ਜ ਕਿੱ ਲ ਫਲੁਿ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਆਓਪਲਅਨ ਮੂਲ ਦੇ 
ਪਤਲਾਂ ਨੂੰ  ਿੇਸ਼ ਕਰਨ  ਲਈ  ਕੁਆਟ੍ਰਨਰ਼ੀ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ । ਇਹ  ਕੁਆਰਟ੍ਰਨਰ਼ੀ ਪਤਲਕਣ-ਰਪਹਤ ਪਸਿਾਪਲਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ  
ਚਟ੍ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ । ਏਓਪਲਅਨ ਪਡਿਾਪਜਟ੍ ਰੇਤ ਦੇ ਪਟ੍ਿੱ ਲੇ  ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਿ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਿਰਦਾ ਹੈ । 

ਦੋ ਪਕਸਮਾਂ ਦ਼ੀ ਪਮਿੱ ਟ਼੍ੀ, ਅਰਥਾਤ, ਪਸਓਰੋਜੈਮ ਪਮਿੱ ਟ਼੍ੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦ਼ੀਆਂ ਜਮ਼ੀਨਾਂ ਪਜਲਹੇ  ਪਿਚ ਪਮਲਦ਼ੀਆਂ ਹਨ  । ਪਜਲੇ  

ਦੇ ਿਿੱ ਡੇ ਪਹਿੱ ਸੇ ਪਿਚ ਪਸਓਰੋਜ ਪਮਿੱ ਟ਼੍ੀ ਿਾਈ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦ਼ੀ ਪਮਿੱ ਟ਼੍ੀ ਪਜਲਹੇ  ਦੇ ਛੋਟ੍ੇ ਪਹਿੱ ਸੇ ਪਿਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ 

ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਈ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ । 

ਬਪ ੰਡਾ ਪਜਲੇ  ਦਾ ਕੁਆਰਟ੍ਰਨਰ਼ੀ ਯੁਿੱ ਗ ਦੇ ਇੰਡੋ-ਗੈਂਜੇਪਟ੍ਕ ਪਮਿੱ ਟ਼੍ੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪਿਚ ਕਬਜਾ ਹੈ । ਪਜਲਹੇ  ਦਾ ਿਰਮੁਿੱ ਖ ਭੂ-
ਪਿਪਗਆਨਕ ਗ ਨ  ਸਰਬੋਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਪਰਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।  ਪਜਲਹੇ  ਪਿਚ ਿਾਈਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲ਼ੀਆਂ ਮੁਿੱ ਖ ਪਮਿੱ ਟ਼੍ੀ ਸੁਿੱ ਕ 

ਭੂਰੇ ਹਨ  । 

ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਿਾਲੇ  ਜੋਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਿਚ ਪਦਖਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ, ਕਿੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੇਂਧਰ ਪਜਲਹੇ  ਭੂਚਾਲ 

ਿਾਲੇ  ਜੋਨ IV ਪਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ  ਜਦੋਂਪਕ ਬਪ ੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਪਜਲਹੇ  ਜੋਨ II ਪਿਚ ਹਨ  । 

ਜਲਿਾਯੂ ਅਤੇ ਹਿਾ ਦ਼ੀ ਕੁਆਲਟ਼੍ੀ 
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ਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੌਸਮ ਮਹਾਂਦ਼ੀਿ਼ੀ ਹੈ। ਗਰਮ਼ੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ਼ੀ ਹੈ। ਪਜਲਹੇ  ਪਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਰ਼ੀਏ ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਗਰ਼ੀਨਫ਼ੀਲਡ ਮਾਰਗ 

ਲੰਘਦਾ ਹੈ,ਬਹੁਤ ਗਰਮ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਦ਼ੀ ਿਾਲਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਆਮ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ  ਤੋਂ ਗਰਮ  ਮਹ਼ੀਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ਼ੀਆਂ 
ਦੇ ਮੌਸਮ ਪਿਚ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਤਾਿਮਾਨ ਲਗਭਗ  450 ਸ਼ੀ ਤਿੱ ਕ ਿਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂੜ ਭਰ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿਾਿਾਂ ਇਸ  

ਮੌਸਮ ਪਿਚ ਿ਼ੀ ਫੈਲਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। 

ਿ਼ੀਐਮ 10 ਅਤੇ ਿ਼ੀਐਮ 2.5 ਦ਼ੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਿ਼ੀਐੈੱਮ 10 (100µG / M3) ਅਤੇ ਿ਼ੀਐਮ 2.5 (60 µG / M3) ਲਈ  

NAAQS ਦੇ ਪਨਰਧਾਰਤ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਿਧੇਰੇ ਿੇਖ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ  ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿੇਂਡੂ 
ਖੇਤਰਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਗਤ਼ੀਪਿਧ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਐਸ  ਓ 2 ਅਤੇ ਐਨ  ਓ ਐਕਸ  ਦ਼ੀ ਇਕਾਗਰਤਾ 
ਪਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ੀਮਾਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਿੇਖ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਹਰ  ਘੰਟ੍ੇ ਦ਼ੀ ਸ਼ੀ.ਓ. ਦ਼ੀ ਨਜਰਬੰਦ਼ੀ 1 ਪਮਲ਼ੀਗਰਾਮ / ਐਮ  3 

ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ੍ ਦਿੱ ਸ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਅੰਬ਼ੀਨਟ੍ ਸ਼ੋਰ ਗੁਣ 

ਸੰਿੇਦਨਸ਼਼ੀਲ ਸੰਿੇਦਕ ਦ਼ੀ ਿਛਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਿਿੱ ਧਰ ਦ਼ੀ ਪਨਗਰਾਨ਼ੀ ਲਈ  20 ਸਥਾਨਾਂ ਦ਼ੀ ਿਛਾਣ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ  ਹੈ। 

ਅਪਧਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਪਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਿਿੱ ਧਰ 47.3 ਤੋਂ 53.19 ਡ਼ੀਬ਼ੀ (ਏ) ਦੇ ਪਿਚਕਾਰ ਸ਼ੀ । ਇਸ  

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਿਿੱ ਧਰ 37.65 ਤੋਂ 43.78 ਡ਼ੀਬ਼ੀ (ਏ) ਦੇ ਪਿਚਕਾਰ ਸ਼ੀ. ਪਦਨ ਪਿਚ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ 
ਿਿੱ ਧ (53.19 ਡ਼ੀਬ਼ੀਏ) ਪਨਗਰਾਨ਼ੀ ਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਐਨ  16 ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ੍ੋ ਘਿੱ ਟ੍ (47.23 ਡ਼ੀਬ਼ੀਏ) ਪਨਗਰਾਨ਼ੀ ਸਟ੍ੇਸ਼ਨ (ਐਨ  3) 

ਪਿਖੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਪਖਆ ਪਗਆ। 

ਡਰੇਨੇਜ: 

ਇਹ  ਖੇਤਰ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਪਰਆ ਅਤੇ 8 ਕੁਦਰਤ਼ੀ ਨਾਪਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਨਕਾਸ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ 

ਦਪਰਆ ਬਾਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਪਿਚ ਅਕਸਰ  ਹੜਹਾਂ ਦਾ ਿਰਭਾਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ  ਪਿਚ ਸਾਲ ਦੇ ਉਿਰਲੇ  ਪਹਿੱ ਸੇ 
ਪਿਚ ਥੋੜ ਹਾ ਪਜਹਾ ਿਾਣ਼ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਿੰਜਾਬ ਭਾਰਤ਼ੀ ਉਿ  ਮਹਾਂਦ਼ੀਿ ਦੇ ਉੱਤਰ ਿਿੱ ਛਮ਼ੀ ਪਹਿੱ ਸੇ ਪਿਿੱ ਚ ਸਪਥਤ ਹੈ। ਿੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਉੱਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਪਹਮਾਪਲਆਈ 

ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱ ਖਣ ਤੋਂ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਪਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪਿਚ ਿੰਜਾਬ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮ਼ੀਰ ਨਾਲ ਲਿੱ ਪਗਆ ਹੈ। ਿੂਰਬ ਪਿਚ 

ਪਹਮਾਚਲ ਿਰਦੇਸ਼, ਦਿੱ ਖਣ ਪਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਪਰਆਣਾ ਜਦੋਂ ਪਕ ਿਾਪਕਸਤਾਨ ਦੇ ਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਅੰਤਰ 

ਰਾਸ਼ਟ੍ਰ਼ੀ ਸਰਹਿੱ ਦ ਹੈ।  

ਧਰਤ਼ੀ ਹੇ ਲੇ  ਿਾਣ਼ੀ ਦ਼ੀ ਗੁਣਿਿੱ ਤਾ 

ਿ਼ੀਐਚ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ 7.16 ਤੋਂ 8.42 ਦੇ ਪਿਚਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਚਿੱ ਕ ਭਕਤੂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉੱਚਤਮ ਿ਼ੀਐਚ ਮੁਿੱ ਲ ਦ਼ੀ ਪਰਿੋਰਟ੍ ਕ਼ੀਤ਼ੀ 
ਹੈ। ਸਭ  ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਟ਼੍ੀਡ਼ੀਐਸ ਸਥਾਨ ਡਬਲਯੂਪਕQ 4 (ਲਪਹਰਾ ਮੁਹਿੱ ਬਤਾ) ਪਿਖੇ ਪਰਿੋਰਟ੍ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈਜੋ ਪਕ 2602.0 ਹੈ ਜਦੋਂ 
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ਪਕ ਆਪਗਆਕਾਰ਼ੀ ਸ਼ੀਮਾ ਆਈਐਸ : 10500 (2012) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਹੈ। ਹੋਰ ਪਨਗਰਾਨ਼ੀ ਕ਼ੀਤੇ ਿੈਰਾਮ਼ੀਟ੍ਰਾਂ ਲਈ  

ਧਰਤ਼ੀ ਹੇ ਲੇ  ਿਾਣ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਹੈ। 

ਪਮਿੱ ਟ਼੍ੀ ਦ਼ੀ ਗੁਣਿਿੱ ਤਾ ਦ਼ੀ ਪਨਗਰਾਨ਼ੀ: 

ਪਮਿੱ ਟ਼੍ੀ ਦ਼ੀ ਪਨਗਰਾਨ਼ੀ ਲਈ  ਅਿੱ   ਨਮੂਨੇ  ਿਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ  ਸ਼ੀ। ਪਮਿੱ ਟ਼੍ੀ ਦੇ ਪਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਨਤ਼ੀਜਾ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ਸਾਰ਼ੀ ਪਨਗਰਾਨ਼ੀ ਿਾਲ਼ੀ ਥਾਂ ਲਈ  ਪਮਿੱ ਟ਼੍ੀ ਦਾ PH 8.11 ਤੋਂ 8.38 ਦੇ ਪਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪਮਿੱ ਟ਼੍ੀ ਦ਼ੀ ਪਬਜਲ਼ੀ 
ਦ਼ੀ ਰਜਾਸ਼਼ੀਲਤਾ 450.0 ਤੋਂ 544.0 UHHOS / CM ਦੇ ਪਿਚਕਾਰ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਿਾਣ਼ੀ ਰਿੱ ਖਣ ਦ਼ੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ 18.0 ਤੋਂ 20.0 ਦੇ 
ਪਿਚਕਾਰ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। 

7.3 ਜ਼ੀਿ ਿਾਤਾਿਰਣ 

ਅਪਧਐਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ  ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ੍ ਤੋਂ 10 ਪਕਲੋਮ਼ੀਟ੍ਰ ਦ਼ੀ ਰੇਡ਼ੀਅਲ ਦੂਰ਼ੀ ਿਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ। 

ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਿਾਲ਼ੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ  ਦੁਆਲੇ  ਦੇ ਅਪਧਐਨ ਖੇਤਰ ਪਿਚ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤ਼ੀਬਾੜ਼ੀ ਦੇ ਬਸੇਰੇ ਹਨ। ਿਰਾਜੈਕਟ੍ 

ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਇਓਪਟ੍ਕ ਿਰਾਂਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਧ -ਅਰਡ  ਜੋਨ ਪਿਿੱ ਚ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗਰਾਪਫਕ ਸ਼ਰੇਣ਼ੀਕਰਨ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ 4 ਏ-ਅਰਧ  ਅਰਧ  ਿੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪਿਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੈਂਿ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਸੇ  ਦੇ ਿਰਗ਼ੀਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਪਜਲਹੇ  ਪਿਿੱ ਚ ਜੰਗਲ ਦ਼ੀ ਪਕਸਮ ਉੱਤਰ਼ੀ ਸੁਿੱ ਕੇ ਪਮਸ਼ਰਤ ਿਤਝੜ  ਜੰਗਲ 5 ਬ਼ੀ / ਸ਼ੀ 1 ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਪਡਰਕੂਡਯੂਸ 

ਸਕਰਿੱ ਬ ਜੰਗਲ 5 ਬ਼ੀ / ਸ਼ੀ ਹਨ। 

ਜੰਗਲ: 

ਰਾਜ ਦ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ  1958 ਪਿਚ ਿਿੱ ਡ਼ੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਪਹਰਾਂ, ਨਾਪਲਆਂ, ਅਤੇ ਰੇਲ ਿਿੱ ਪਟ੍ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱ ਗ਼ੀਆਂ 
ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਰੇਖ਼ੀਆਂ ਿਿੱ ਟ਼੍ੀਆਂ ਨੂੰ  ਜੰਗਲਾਤ ਿਜੋਂ ਜੰਗਲ ਿਜੋਂ ਘੋਪਸ਼ਤ ਕ਼ੀਤਾ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਪਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਪਿਭਾਗ ਦੇ 
ਿਰਬੰਧਨ ਅਧ਼ੀਨ ਪਲਆਂਦਾ ਪਗਆ ਸ਼ੀ. ਿਿੱ ਟ਼੍ੀ ਅਧ਼ੀਨ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਬਾ 732.93 ਿਰਗ  ਪਕਲੋਮ਼ੀਟ੍ਰ ਹੈ। ਇਸ  ਿਿੱ ਟ੍ਾਂ 
ਹੇ  ਬ਼ੀਜ਼ੀ ਜਾਣ ਿਾਲ਼ੀਆਂ ਪਕਸਮਾਂ ਹਨ  ਯੁਕਪਲਿਟ੍ਸ, ਪਕਿੱ ਕਰ, ਪਨੰਮ, ਸ਼਼ੀਸ਼ਮ, ਖੇਜਰ਼ੀ, ਡਰੇਕ, ਪਸਰ਼ੀਸ, ਅਤੇ ਮਹਾਰੁਖ, 

ਜਾਮੁਨ, ਅਰਜੁਨ, ਪਚਿੱ ਟ੍ੇ ਪਸਪਰਸ, ਰਜੈਨ, ਆਪਦ। ਇਹ  ਿਿੱ ਟ਼੍ੀ ਿਾਲਾ ਜੰਗਲ ਭਾਰਤ਼ੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ੍ , 1927, ਜੰਗਲਾਤ 

(ਰਾਜ) ਦੇ ਿਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ  ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮ਼ੀ ਿਪਰਿਰਤਨ: 

ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਪਿਚ 26.07 ਹੈਕਟ੍ੇਅਰ ਦਾ ਪਿਪਭੰਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗ਼ੀ। ਜੰਗਲ ਦ਼ੀ ਜਮ਼ੀਨ, ਜੋ ਪਕ ਮੌਜੂਦਾ 
ਸੜਕ , ਨਪਹਰ, ਰੇਲਿੇ ਲਾਈਨ, ਆਪਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਥਤ ਜੰਗਲ ਦ਼ੀ ਪਕਸਮ ਹੈ, ਹੇ ਾਂ ਪਦਿੱ ਤ਼ੀ ਸਾਰਣ਼ੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦ਼ੀ 
ਿੰਡ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਪਦੰਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਜੰਗਲ਼ੀ ਜ਼ੀਿਣ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਖੇਤਰ:  

ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਦੇ 10 ਪਕਲੋਮ਼ੀਟ੍ਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਪਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਜੰਗਲ਼ੀ ਜ਼ੀਿ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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ਅਪਧਐਨ ਖੇਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਜ਼ੀਿ ਪਿਪਭੰਨਤਾ: 

ਅਪਧਐਨ ਖੇਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਖੇਤ਼ੀ ਈਕੋ- ਪਸਸਟ੍ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਲਗਭਗ  47% ਖੇਤ਼ੀਬਾੜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਧ਼ੀਨ ਹੈ।ਰਾਜ 

ਮਹਾਨ ਪਕਸਮ ਦ਼ੀਆਂ ਜੈਨੇਪਟ੍ਕ ਿਪਰਿਰਤਨਸ਼਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ  ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਰਨ  ਲਈ  ਜਾਪਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ  ਦ਼ੀ 
ਪਬਜਾਈ ਅਧ਼ੀਨ ਰਕਬਾ 1970-71 ਪਿਚ 69% ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਕੇ 2000-01 ਪਿਚ 100% ਹੋ ਪਗਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਪਿਚ ਇਹੋ 
ਪਜਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 1970-71 ਪਿਚ ਚੌਲਾਂ ਹੇ  ਰਕਬੇ ਪਿਚ ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 33% ਪਹਿੱ ਸਾ ਸ਼ੀ। ਇਹ  2005 ਪਿਚ ਿਧ  ਕੇ 
100% ਹੋ ਪਗਆ। ਇਸ  ਦੇ ਨਤ਼ੀਜੇ ਿਜੋਂ ਰਾਜ ਦ਼ੀ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਦ਼ੀ ਜੈਪਿਕ ਪਿਪਭੰਨਤਾ ਖਤਮ  ਹੋ ਗਈ।  ਕਣਕ  ਦ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪਿਚ 

ਿਾਧਾ ਹਾੜ ਹ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਮੌਸਮ ਦ਼ੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਰਾਮ, ਜੌਂ,  ਸਰਹੋਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖ਼ੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ  ਕਟ੍ਿਾਉਣ ਦੇ 
ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਿੱ ਲ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬ਼ੀਜਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਪਿਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮ਼ੀ ਆਈ  ਹੈ। ਇਸ  ਪਿਿੱ ਚ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਫ਼ਲਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ  ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਮੂੰ ਗਫਲ਼ੀ, ਲੇਗ ਅਤੇ ਗੁਆਰ। 

ਪਜਲਹੇ  ਦ਼ੀ ਖੇਤ਼ੀਬਾੜ਼ੀ ਿਰਥਾ ਪਿਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ , ਰਬ਼ੀ ਤੇਲ ਬ਼ੀਜ, ਰਬ਼ੀ ਦਾਲਾਂ ਕਿਾਹ, ਝੋਨਾ ਸਾਉਣ਼ੀ ਦਾਲਾਂ ਦ਼ੀ 
ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਖੇਤ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਿਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਪਿਅਕਤ਼ੀਗਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ 

ਬਜਾਰ ਪਿਚ ਿੇਚ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਖੇਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਖੇਤ਼ੀਬਾੜ਼ੀ ਪਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦ਼ੀਆਂ ਫੋਟ੍ੋਆਂ 
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ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਖੇਤਰ ਦਾ ਫਲੋਰ: 

ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਕਤਾਰਬੰਦ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿੋਰਟ੍ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ  ਫਲੌਰਾ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਕਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਨੈੱਜ਼ੀ ਜਾਂ 
ਿਿਾਰਕ ਿਰਤੋਂ ਲਈ  ਪਲਆਂਦ਼ੀ ਜਾਤ਼ੀ ਪਕਸਮਾਂ ਹਨ।  ਕੁਦਰਤ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਗਣ ਿਾਲ਼ੀਆਂ ਸਿ਼ੀਸ਼ੀਜ ਝਾੜੂ ਜਮ਼ੀਨ ਜਾਂ 
ਕੁਦਰਤ਼ੀ ਨਦ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹ਼ੀ ਸ਼ੀਪਮਤ ਹਨ  ਪਜਥੇ ਖੇਤ਼ੀਬਾੜ਼ੀ ਦੇ ਤਰ਼ੀਕੇ ਗੈਰਹਾਜਰ ਹਨ।  ਫਲੋਰਾ ਦ਼ੀਆਂ ਆਮ  ਪਕਸਮਾਂ 
ਅਜਾਦ਼ੀਰਾਛਟ੍ਾ ਇੰਪਡਕਲ, ਡਲਬਬਪਰਆ ਸ਼ੀਸੂ (ਸ਼਼ੀਸ਼ਮ), ਟ੍ਰਮ਼ੀਨਪਲਆ ਬੇਲਾਪਰਕਾ (ਬਹਾਡਾ), ਿੋਿੂਲਸ 

ਟ੍ਰਾਈਕੋਕਾਰਿਾ, ਪਸਜਜ਼ੀਅਮ ਕਮਨ਼ੀ (ਜਾਮੁਨ), ਯੂਕਲੈਿਟ੍ਸ ਐੈੱਸ., ਅਲਬ਼ੀਪਜਆ ਲੇਬੈਕ (ਸ਼ੀਰ਼ੀਜ), ਅਕਾਸ਼ੀਆ 

ਕਾਸਟ੍ੂ (ਖੈਰ), ਸ਼ੋਰੇ, ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਟ੍ੇਕਟ੍ੋਨਾ ਗਰੈਂਪਡਸ (ਟ਼੍ੀਕ), ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਸ .ਿ਼ੀ. ਅਤੇ ਯੂਕਲੈਿਟ੍ਸ ਐਸ .ਿ਼ੀ. ਦਿੱ ਪਸਆ 

ਪਗਆ ਹੈ । 

ਖੇਤਰ ਦਾ ਿਰਭਾਿਸ਼ਾਲ਼ੀ ਝਾੜ਼ੀ ਐਕਾਸ਼ੀਆ ਐਸਿ਼ੀ, ਮੁਰਰ਼ੀਆ ਕੋਨ਼ੀਗ਼ੀ (ਗੈਂਡੇਲਾ ਕਥਨ਼ੀਮ), ਹੋਲਰਹੇਨਾ ਿਿੱ ਬਸੈਂਸ 

(ਕਚਰ਼ੀ), ਲੈਂਟ੍ਾਨਾ ਕੈਮਾਰਾ (ਕੁਰ਼ੀ), ਜ਼ੀਜ਼ੀਫਸ ਮਾਰੂਟ਼੍ੀਆਨਾ (ਬੇਰ), ਜ਼ੀਜ਼ੀਫਸ ਓਨੋਿਾਲ਼ੀਆ (ਮਕੋਈ), 

ਕੋਲਬਰੂਕਾਇੰਟ੍ੋਿਾਇਪਟ੍ਫੋਲ਼ੀਪਫਯਾ, ਕੈਰ਼ੀਸਾ ਓਿੇਕਾ, ਗਲਾਈਕੋਸਪਮਸ ਅਰਬੋਰ਼ੀਆ (ਗੁਟ੍ਹਾਰੂ), ਅਰਪਡਪਸਆ 

ਸੋਲਾਨੇਸ਼ੀਆ (ਜਲਕੈਮਾ), ਗਰ਼ੀਿ਼ੀਆ ਪਹਰਸੁਤਾ (ਸ਼ੀਤਾਚਬੇਨ਼ੀ), ਗਰ਼ੀਿ਼ੀਆ ਸਬਨੇਕੁਲ਼ੀਸ (ਫੇਰਸਾ), ਕਰੋਟ੍ੋਲਰ਼ੀਆ 

ਜੁਨੇਸ਼ੀਆ (ਬਾਂਸਾਈ), ਐਡਥੋਡਾ ਿਾਪਸਕਾਮ, ਗੋਸੈਿੋਸ, ਗੋਸੈਸ਼ੀਓਪਲਆ (ਤੈਮੂਰ), ਰੁ ਬਸ  ਐਪਲਿਪਟ੍ਕਸ (ਪਹਸਾਲੂ), 

ਬਰਬੇਪਰਸ ਪਲਸ਼ੀਅਮ (ਪਕੰਗਰ) ਆਪਦ। 

ਗਲਾਂ ਦੇ ਜਮ਼ੀਨ਼ੀ ਬਨਸਿਤ਼ੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪਿਚਕਾਰ ਘਾਹ ਦ਼ੀਆਂ ਪਕਸਮਾਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਅਤੇ ਸੈਡੇ ਸਮੇਤ ਸਭ  ਤੋਂ ਆਮ  

HERਸ਼ਧ. ਉਨਹ ਾਂ ਪਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੈਨਾਪਬਸ ਸੇਤ਼ੀਿਾ (ਭੰਗ), ਓਸ਼ੀਮਮ ਬੇਪਸਪਲਪਕਅਮ (ਬੈਂਟ੍ੁਲਾਸ਼ੀ), ਕਸ਼ੀਆ ਤੋਰਾ (ਚਿੱ ਕਿਰ), 

ਲੈਰੋਡੈਂਡਰਨ ਪਿਸਕੋਮ (ਭੈਂਟ੍), ਬੋਅਰਹਾਿ਼ੀਆ ਪਡਫੂਸਾ (ਿੁੰ ਨਰਨਾਿ), ਈਪਚਨੋਿਸ ਈਪਕਨੈਟ੍ਸ, ਮਾਲਿਾਸਟ੍ਰਮ 

ਕੋਰੋਮੇਂਡ਼ੀਅਨ (ਿਰਾਰ਼ੀਆਨ), ਬਰਨਾਰ਼ੀਅਨ ਅਸਿੇਰਾ, ਅਰਗ਼ੀਮੋਨ ਮੈਕਸ਼ੀਕਾਣਾ (ਭਰਭੰਡਾ), ਸੋਲਨਮ ਸਰਟ੍ੇਨਜ 

(ਭਟ੍ਕਟ੍ਾਇਆ), ਪਟ੍ਰਪਬUSਲਸ  ਟ੍ੈਰੇਸਟ੍ਪਰਸ (ਗੋਖਾਰੂ), ਸੇਚਰਮ, ਸਿੋਂਟ੍ੇਨ਼ੀਅਮ (ਕੰਸ), ਡ਼ੀਸੋਮੋਟ੍ਪਸਆ ਪਬਪਿਨਾਿੱਤਾ 
(ਕੁਸ਼), ਐਪਡਅਨਟ੍ਮ ਇਨਸ਼ੀਸਮ ਆਪਦ। 
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ਫੌਨਾ: 

ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਖੇਤਰ ਖੇਤ਼ੀਬਾੜ਼ੀ ਪਨਿਾਸ ਦੇ ਅਧ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਕ ਮਨੁਿੱ ਖ਼ੀ ਿਰੇਪਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਜਰਿ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਜੰਗਲ਼ੀ 
ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ ਰਪਹਣ ਦ਼ੀ ਖਬਰ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਿੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲ਼ੀ ਜਾਨਿਰ ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਮੰਗੂਜ, ਸੁਨਪਹਰ਼ੀ ਫੋਕਸ, 

ਜੰਗਲ਼ੀ ਸੂਰ, ਆਪਦ ਘਰੇਲੂ ਥਣਧਾਰ਼ੀ ਜਾਨਿਰ ਪਰਿੋਰਟ੍ ਕ਼ੀਤੇ ਹਨ। 

7.4 ਸਮਾਪਜਕ-ਆਰਪਥਕ ਸਪਥਤ਼ੀ 

ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦ਼ੀ 

ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਿਰਭਾਪਿਤ ਪਜਪਲਹਆਂ ਦ਼ੀ ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦ਼ੀ ਤਕਰ਼ੀਬਨ 5393029 ਹੈ ਜੋ ਪਕ ਬਹੁਪਗਣਤ਼ੀ ਪਜਲਹਾ ਜਲੰਧਰ 

(40.67%) ਪਿਚ ਰਪਹੰਦੇ ਹਨ , ਇਸ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਪ ੰਡਾ (25.75), ਮੋਗਾ (18.46%), ਕਿੂਰਥਲਾ (15.12%) ਹਨ।  

ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਨੂੰ  ਿਰਭਾਿਤ ਕਰਨ  ਿਾਲੇ  ਪਜਪਲਹਆਂ ਦ਼ੀ ਆਬਾਦ਼ੀ ਿਰਤ਼ੀਸ਼ਤ ਸਾਰਣ਼ੀ ਹੇ ਾਂ ਟ੍ੇਬਲ ਪਿਿੱ ਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ  ਹੈ। 

ਟ੍ੇਬਲ 10 4: ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦ਼ੀ 

ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਪਜਪਲਹਆ ਂਦਾ ਨਾਮ ਆਬਾਦ਼ੀ % 

ਿੰਜਾਬ 

ਜਲੰਧਰ 2193590 40.67 

ਕਿੂਰਥਲਾ 815168 15.12 

ਮੋਗਾ 995746 18.46 

ਬਪ ੰਡਾ 1388525 25.75 

ਕੁਿੱ ਲ 5393029 100 

ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਦ਼ੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰ਼ੀ, 2011 

7.5 ਆਬਾਦ਼ੀ ਘਣਤਾ 

ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਿਰਭਾਪਿਤ ਪਜਪਲਹਆਂ ਦ਼ੀ ਜਨਸੰਪਖਆ ਘਣਤਾ 2011 ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕਪੜਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼਼ੀ ਿਿੱ ਖਰ਼ੀ 
ਹੈ, ਜੋ ਸਿਿੱ ਸ਼ਟ੍ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਪਦੰਦ਼ੀ ਹੈ ਪਕ ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਿਰਭਾਿਤ ਖੇਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਜਨਸੰਪਖਆ ਦ਼ੀ ਘਣਤਾ 1991-2001 

ਦੌਰਾਨ ਿਧ਼ੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ  ਇਕ  ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਿੰਜਾਬ ਦ਼ੀ ਆਬਾਦ਼ੀ ਘਣਤਾ ਪਿਚ ਕੁਿੱ ਲ 3.51% ਦਾ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀ। 

ਆਬਾਦ਼ੀ ਦ਼ੀ ਘਣਤਾ ਪਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਮਹਿੱ ਤਿਿੂਰਨ ਿਾਧਾ ਦੋ ਜਨਸੰਪਖਆ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਪਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦਾ 
ਪਨਰਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਆਬਾਦ਼ੀ ਅਤੇ ਿਰਿਾਸ ਪਿਿੱ ਚ ਕੁਦਰਤ਼ੀ ਿਾਧਾ। ਅਿੱ ਗੇ, ਕੁਦਰਤ਼ੀ ਿਾਧਾ ਜਣਨ  ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਅਤੇ 
ਮੌਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਟ੍ੇਬਲ : ਿਰਭਾਪਿਤ ਪਜਪਲਹਆਂ ਦ਼ੀ ਆਬਾਦ਼ੀ ਘਣਤਾ 

ਆਬਾਦ਼ੀ ਘਣਤਾ ਆਬਾਦ਼ੀ ਘਣਤਾ ਪਿਿੱ ਚ % ਿਾਧਾ 
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ਰਾਜ / ਪਜਲਹੇ  2001 2011 

ਿੰਜਾਬ 484 501 3.51 

ਜਲੰਧਰ 748 836 11.76 

ਕਿੂਰਥਲਾ 462 499 8.01 

ਮੋਗਾ 400 444 11 

ਬਪ ੰਡਾ 353 414 17.28 

ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਦ਼ੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰ਼ੀ, 2011 

7.6 ਪਦਹਾਤ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਪਹਰ਼ੀ ਆਬਾਦ਼ੀ 

ਹੇ ਾਂ ਟ੍ੇਬਲ ਪਿਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਨੇ  ਿੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਪਹਰ਼ੀ ਆਬਾਦ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜ / ਪਜਪਲਹਆਂ ਨੂੰ  ਿਰਭਾਿਤ ਕ਼ੀਤਾ। 
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ਟ੍ੇਬਲ : ਿੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਪਹਰ਼ੀ ਆਬਾਦ਼ੀ 

ਰਾਜ / ਪਜਲਹੇ  ਿੇਂਡੂ ਸ਼ਪਹਰ਼ੀ ਕੁਿੱ ਲ 

ਿੰਜਾਬ 17344192 10399146 2,77,43,338 

ਜਲੰਧਰ 1032419 1161171 21,93,590 

ਕਿੂਰਥਲਾ 532706 282462 8,15,168 

ਮੋਗਾ 768500 227246 9,95,746 

ਬਪ ੰਡਾ 889308 499217 13,88,525 

ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਦ਼ੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰ਼ੀ, 2011 

7.7 ਪਲੰਗ ਅਨੁਿਾਤ 

ਬਪ ੰਡਾ ਪਜਲਹੇ  ਦਾ ਪਲੰਗ ਅਨੁਿਾਤ (ਿਰਤ਼ੀ 1000 ਮਰਦ  868) ਦੂਜੇ ਪਜਲਹੇ  ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ  ਘਿੱ ਟ੍ ਹੈ। ਿਰੋਜੈਕਟ੍ 

ਿਰਭਾਪਿਤ ਪਜਪਲਹਆਂ ਪਿਿੱ ਚੋਂ, ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ / ਪਜਪਲਹਆਂ ਦੇ ਅੰਕਪੜਆਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੇ ਾਂ ਟ੍ੇਬਲ 

ਪਿਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਪਗਆ ਹੈ। 

ਟ੍ੇਬਲ: ਪਲੰਗ ਅਨੁਿਾਤ 

ਰਾਜ / ਪਜਲਹੇ  ਸਮੁਿੱ ਚ ੇਪਲੰਗ ਅਨੁਿਾਤ 

0-6 ਸਾਲ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਪਿਿੱ ਚ 

ਬਿੱ ਪਚਆ ਂਦ਼ੀ ਆਬਾਦ਼ੀ ਦਾ ਪਲੰਗ 

ਅਨੁਿਾਤ 

ਿੰਜਾਬ 895 846 

ਜਲੰਧਰ 915 874 

ਕਿੂਰਥਲਾ 912 871 

ਮੋਗਾ 893 860 

ਬਪ ੰਡਾ 868 854 

 

7.8 ਕਮਜੋਰ ਅਬਾਦ਼ੀ 

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰ਼ੀ 2011 ਦੇ ਅੰਕਪੜਆਂ ਤੋਂ ਿਤਾ ਚਿੱ ਲਦਾ ਹੈ ਪਕ ਜਲੰਧਰ ਪਜਲਹੇ  ਪਿਿੱ ਚ ਅਨੁਸੂਪਚਤ ਜਾਤ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਿਰਤ਼ੀਸ਼ਤਤਾ 
ਿਧੇਰੇ ਹੈ। ਹੇ ਾਂ ਟ੍ੇਬਲ ਇਸ  ਸਬੰਧ ਪਿਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਿਰਭਾਪਿਤ ਪਜਪਲਹਆਂ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
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ਟ੍ੇਬਲ: ਕਮਜੋਰ ਅਬਾਦ਼ੀ 

ਰਾਜ / 

ਪਜਲਹੇ  
ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦ਼ੀ SC 

ਆਬਾਦ਼ੀ 
ਕਬਾਇਲ਼ੀ 
ਆਬਾਦ਼ੀ 

ਕੁਿੱ ਲ ਅਬਾਦ਼ੀ ਪਿਚੋਂ ਐਸ.ਸ਼ੀ. 
ਦਾ% 

ਕੁਿੱ ਲ ਆਬਾਦ਼ੀ ਪਿਚੋਂ ਐਸ.ਟ਼੍ੀ 
ਦਾ% 

ਿੰਜਾਬ 2,77,43,338 8850125 0 31.9 0 

ਜਲੰਧਰ 21,93,590 854444 0 38.95 0 

ਕਿੂਰਥਲਾ 8,15,168 276342 0 33.9 0 

ਮੋਗਾ 9,95,746 230017 0 23.1 0 

ਬਪ ੰਡਾ 13,88,525 4,50,473 0 32.4 0 

ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਦ਼ੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰ਼ੀ, 2011 

7.9 ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ  

ਭਾਪਿਤ ਪਜਪਲਹਆਂ ਦ਼ੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ  ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦ਼ੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ  ਨਾਲੋਂ  ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਿਿੱ ਧ ਹੈ। ਿਰਭਾਪਿਤ 4 

ਪਜਪਲਹਆਂ ਪਿਿੱ ਚੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਿੂਰਥਲਾ ਪਿਿੱ ਚ ਸਭ  ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ  ਕਰਮਿਾਰ 82.48% ਅਤੇ 79.07% ਹੈ, 
ਭਪਟੰ੍ਡਾ ਪਿਿੱ ਚ ਸਭ  ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ੍ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ  68.28% ਹੈ। ਹੇ ਾਂ ਟ੍ੇਬਲ ਤੋਂ ਇਹ  ਿ਼ੀ ਸਿਿੱ ਸ਼ਟ੍ ਹੈ ਪਕ ਦੂਜੇ ਪਜਪਲਹਆਂ ਦ਼ੀ 
ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ  ਰਾਸ਼ਟ੍ਰ਼ੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ  ਨਾਲੋਂ  ਿ਼ੀ ਿਿੱ ਧ ਹੈ। 

ਟ੍ੇਬਲ: ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ  

ਰਾਜ / ਪਜਲਹੇ  7.10 ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ  (%) 

ਿੰਜਾਬ 75.84 

ਜਲੰਧਰ 82.48 

ਕਿੂਰਥਲਾ 79.07 

ਮੋਗਾ 70.68 

ਬਪ ੰਡਾ 68.28 

ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਦ਼ੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰ਼ੀ, 2011 

7.11 ਸੰਭਾਪਿਤ ਿਰਭਾਿ 

ਹੇ ਾਂ ਟ੍ੇਬਲ ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਸੜਕ  ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਿਾਲੇ  ਆਮ  ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੇ ਿਰਭਾਿਾਂ ਦ਼ੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ  ਹੈ। 

ਸਕਰ਼ੀਪਨੰਗ ਤੋਂ ਇਕਿੱ  ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਿਪਹਲੇ  ਹਿੱ ਥ ਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕ਼ੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। 
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ਟ੍ੇਬਲ : ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਗਰ਼ੀਨ ਫ਼ੀਲਡ ਹਾਈਿੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਪਟ੍ਰਕਸ 'ਤੇ ਅਸਰ  

Sl. 
No 

ਗਤ਼ੀਪਿਧ਼ੀਆ ਂ

ਸਰ਼ੀਰਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ੀਿ ਿਾਤਾਿਰਣ ਭੂ-ਪਿਪਗਆਨ 

ਟ੍ੌਿੋਗਰਾਫ਼ੀ 
ਹਿਾ ਿਾਣ਼ੀ ਸ਼ੋਰ ਫਲੋਰਾ ਫੌਨਾ 

ਕੁਦਰਤ਼ੀ 
ਪਨਕਾਸ਼ੀ 

ਪਮਿੱ ਟ਼੍ੀ 

A. ਉਸਾਰ਼ੀ ਦਾ ਿੜਾਅ 

1 
ਲੇਬਰ ਕੈਂਿ ਦ਼ੀਆ ਂ

ਗਤ਼ੀਪਿਧ਼ੀਆ ਂ
 -Ve/T       

2 Quarrying -Ve/T  -Ve/T -Ve/T  -Ve/T -Ve/T -Ve/P 

3 
ਿਦਾਰਥ ਦ਼ੀ 
ਆਿਾਜਾਈ 

-Ve/T  -Ve/T      

4 ਅਰਥਿਰਕ      -Ve/T -Ve/T -Ve/T 

5 ਿੈਿਮੈਂਟ੍ ਿਰਕਸ -Ve/T -Ve/T -Ve/T -Ve/T   -Ve/T -Ve/P 

6 
ਪਨਰਮਾਣ ਉਿਕਰਣਾਂ 
ਦ਼ੀ ਿਰਤੋਂ -Ve/T -Ve/T -Ve/T  -Ve/T    

7 ਿੌਦਾ ਲਗਾਉਣਾ +Ve/P  +Ve/P +Ve/P     

8 ਡਰੇਨੇਜ ਿਰਕਸ      +Ve/P   

9 ਟ੍ੋਲ ਿਲਾਜਾ ਉਸਾਰ਼ੀ -Ve/T  -Ve/T      

10 ਕਲਿਰਟ੍  -Ve/T -Ve/T   +Ve/P   

11 
ਚੋਟ਼੍ੀ ਦ਼ੀ ਪਮਿੱ ਟ਼੍ੀ ਨੰੂ 

ਤੋੜਨਾ       -Ve/T  

12 ਮਲਬੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ      -Ve/T -Ve/T  

13 ਤੇਲ  -Ve/P     -Ve/T  

B. ਕਾਰਜਕਾਰ਼ੀ ਿੜਾਅ 

1 ਿਾਹਨ ਲਪਹਰ +Ve/P  -Ve/P      

2 

ਜੰਗਲ਼ੀ ਜ਼ੀਿਣ 

ਅਪਭਆਨ, ਰਾਸ਼ਟ੍ਰ਼ੀ 
ਿਾਰਕ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲ 

ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਿਰਭਾਿ 

ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਪਿਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕ, ਨਪਹਰ, ਰੇਲਿ ੇਲਾਈਨ ਆਪਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱ ਗਦੇ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ 

ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 26.07 ਹੈਕਟ੍ੇਅਰ ਖੇਤਰ ਪਿਿੱ ਚ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗ.  

ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਦੇ 10 ਪਕਲੋਮ਼ੀਟ੍ਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਪਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਜੰਗਲ਼ੀ ਜ਼ੀਿ ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹ.ੈ   

3 ਰੁਜਗਾਰ 
ਪਨਰਮਾਣ ਿੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 500 ਅਤੇ ਅਿਰਸੇ਼ਨ ਿੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰੁਜਗਾਰ ਿਰਦਾਨ 

ਕਰੇਗਾ। 

 

7.12 ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ 

ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਈ ਐਮ  ਿ਼ੀ) ਪਦਸ਼ਾ ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਰਭਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ, 

ਘਟ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟ੍ਾਉਣ ਲਈ  ਪਸਫਾਰਸ਼ ਕ਼ੀਤੇ ਉਿਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ  ਦ਼ੀ ਪਿਧ਼ੀ ਨਾਲ ਨਪਜਿੱ  ਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ  ਪਿਚ 

ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦ਼ੀ ਗੁਣਿਿੱ ਤਾ ਨੂੰ  ਿਧਾਉਣ ਲਈ  ਸੁਝਾਏ ਗਏ  ਉਿਾਿਾਂ ਦਾ ਿਰਬੰਧਨ ਿ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
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ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਅਧ਼ੀਨ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਿਿਸਥਾ ਿਰੋਜੈਕਟ੍ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਈ ਐਮ  ਿ਼ੀ ਅਤੇ ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ  ਿਾਲ਼ੀਆਂ ਕਈ  ਕਾਨੂੰ ਨ਼ੀ ਸੈਪਟੰ੍ਗਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗ਼ੀ। 

 

7.13 ਿਾਤਾਿਰਣ ਦ਼ੀ ਪਨਗਰਾਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਯੋਜਨਾ 

ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਲਈ  ਪਿਅਕਤ਼ੀਗਤ ਬੁਪਨਆਦ਼ੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਲਈ  ਿਾਤਾਿਰਣ ਦ਼ੀ ਪਨਗਰਾਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ  ਅਪਧਆਇ 6 ਪਿਚ 

ਿੇਸ਼ ਕ਼ੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਿਚ ਨਮੂਨੇ  ਲੈਣ ਿਾਲੇ  ਸਟ੍ੇਸ਼ਨਾਂ, ਪਨਗਰਾਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਲਾਗੂ ਮਾਿਦੰਡਾਂ ਅਤੇ 
ਪਜੰਮੇਿਾਰ ਏਜੰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਪਧਤ ਿਾਤਾਿਰਣ ਮਾਿਦੰਡਾਂ ਦ਼ੀ ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਪਨਗਰਾਨ਼ੀ ਿੇਸ਼ ਕ਼ੀਤ਼ੀ 
ਗਈ  ਹੈ। 

7.14 ਿਾਧੂ ਅਪਧਐਨ 

ਇਸ  ਿੈਕੇਜ ਪਿਿੱ ਚ ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਿੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ , ਪਜਿੱ ਥੇ ਿਰਭਾਿ ਦ਼ੀ ਤ਼ੀਬਰਤਾ ਨੂੰ  
ਗੰਭ਼ੀਰ ਮੰਪਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਪਿਚ ਿ਼ੀਏਿ਼ੀਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਚੁਣੇ ਗਏ  ਿੰਚਾਇਤ ਅਤੇ 
ਪਮਉਂਸਿਲਟ਼੍ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਪਦਿੱ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਇੰਜ਼ੀਨ਼ੀਅਪਰੰਗ ਪਡਜਾਈਨ, ਲੈਂਡ ਐਕੁਆਇਰ, ਰੋਡ 

ਕਰਾਪਸੰਗਜ, ਆਰ .ਓ.ਬ਼ੀਜ, ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰਿਾਸ, ਸਰਪਿਸ ਲੇਨ, ਸੜਕ  ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ, ਪਬਲਟ੍-ਅਿ  ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਬਲਟ੍-

ਅਿ  ਦੋਿਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਿਰਭਾਿ, ਟ੍ੋਲ ਿਸੂਲ਼ੀ, ਤਰ਼ੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਰਿੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ 
ਬੁਪਨਆਦ਼ੀ, ਗਸ਼ਤ ਿਾਲ਼ੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਐਬਂੂਲੈਂ ਸਾਂ, ਰੈਸਟ੍ੋਰੈਂਟ੍ਾਂ, ਕੰਟ਼੍ੀਨ ਅਤੇ ਿੈਟ੍ਰੋਲ ਿੰਿਾਂ ਅਤੇ ਮਕੈਪਨਕ ਦ਼ੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਆਪਦ। ਇਸ  ਅਪਧਆਇ ਨੂੰ  ਅਪਧਆਇ 7 ਪਿਚ ਿੇਸ਼ ਕ਼ੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਇਸ  ਅਪਧਆਇ ਪਿਚ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ, ਆਫ਼ਤ 

ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਪਫਕ ਿਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਿ਼ੀ ਦਿੱ ਪਸਆ ਪਗਆ ਹੈ। 

7.15 ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਰਬੰਧਨ ਲਈ  ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 

EMP ਪਿਿੱ ਚ ਿਰਸਤਾਪਿਤ ਘਟ੍ਾਉਣ ਦੇ ਉਿਾਅ  ੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  ੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣ 

ਿਾਲੇ  ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ  ਿਰਮਾਪਣਤ ਕ਼ੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਪਧਤ ਬ਼ੀ.ਓ.ਪਕਯੂ ਆਈਟ੍ਮਾਂ ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਧਰਤ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਬੰਨਹ  ਦ਼ੀ 
ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ, ਆਿਾਜ ਦ਼ੀਆਂ ਰੁਕਾਿਟ੍ਾਂ, ਸੜਕ  ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ ਦ਼ੀਆਂ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ, ਅਤੇ ਝਾੜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟ੍ੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ  
ਸ਼ਾਮਲ ਕ਼ੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਿਾਧੂ ਉਿਾਿਾਂ ਲਈ  ਿਾਧੂ ਆਈਟ੍ਮਾਂ ਨੂੰ  ਿ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕ਼ੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਪਜਨਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਉਸਾਰ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 

ਿਛਾਣ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸਲਟ੍ ਿਾੜਨਾ ਜੋ  ੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਰ਼ੀਪਕਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ੍ ਦੇ ਪਟ੍ਕਾਪਣਆਂ 'ਤੇ 
ਪਨਰਭਰ ਕਰੇਗ਼ੀ। ਿਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਿ਼ੀ ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਉਿਾਿਾਂ ਲਈ  ਸ਼ਾਮਲ ਕ਼ੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ।  ੇਕੇਦਾਰ 

ਦੁਆਰਾ ਿਾਲਣ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ  ਿਧੇਰੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਰਬੰਧਨ ਉਿਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਪਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕ਼ੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹ  ਈ.ਐੈੱਮ.ਿ਼ੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦ਼ੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਿਰਾਜੈਕਟ੍ ਰੋਡ ਲਈ  ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਰਬੰਧਨ ਲਈ  23,12,90,021 ਕਰੋੜ ਰੁਿਏ ਅਲਾਟ੍ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ  ਹਨ। 
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