
ਈ.ਆਈ.ਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਫਿਤੀ 14.9.2006 ਅਧੀਨ ਿੈਸ: ਬਾਲਾਜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਫ ਿੰ ਡ ਹਿੰ ਬੜਾਂ, ਨੇੜੇ ਿੂਰਤੀ 
ਐਗਰੋ ਿੂਡਜ਼, ਹਿੰ ਬੜਾਂ ਰੋਡ, ਫਜ਼ਲਹਾ ਲੁਫਧਆਣਾ ਵੱਲੋਂ   ਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫਦੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ 
ਫਵਚ ਬੁਲਾਈ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਤੀ 17.9.2019 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ।  

      ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਿੰ ਗ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਅਡਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ:  

1. ਸ. ਜਸਪ੍ਾਲ ਡਸਿੰਘ ਡਗਿੱ ਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., 
ਵਿੀਕ ਡ ਪ੍ਟੀ ਕਡਮਸਨਰ,  
ਖਿੰਨਾ । 

2.  ਾ. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਚੋਹਾਨ, 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਿੰਜੀਨੀਅਰ (ਮੈਗਾ), 
ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰ   
ਪ੍ਡਟਆਲਾ। 

3. ਸ. ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਡਸਿੰਘ,  
ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਿੰਜੀਨੀਅਰ, 
ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰ ,  
ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ-3, ਲੁਡਿਆਣਾ। 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਿੰਜੀਨੀਅਰ (ਮੈਗਾ), ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰ , ਪ੍ਡਟਆਲਾ ਨੇ 17.9.2019 ਨੂਿੰ  ਮੈਸ. 
ਬਾਲਾਜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਡਪ੍ਿੰ   ਹਿੰਬੜਾਂ, ਨੇੜੇ ਮੂਰਤੀ ਐਗਰੋ ਫੂ ਜ਼, ਹਿੰਬੜਾਂ ਰੋ , ਡਜ਼ਲਹਾ ਲੁਡਿਆਣਾ ਵਿੱ ਲੋ ਭਾਰਤ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਿੰ ਗਲਾਤ ਮਿੰਤਰਾਲਾ ਈ.ਆਈ.ਏ ਨੋਟੀਡਫਕੇਸਨ ਡਮਤੀ 14.9.2006 ਦੇ ਤਡਹਤ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਅਤੇ ਡਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਆਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ 
ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਡਵਿੱ ਚ ਹਾਜਰ ਹੇਏ ਨੇੜਲੇ ਡਪ੍ਿੰ  ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਜਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  
ਦਿੱ ਡਸਆ ਡਕ ਇਿੰ  ਸਟਰੀ ਵਿੱ ਲੋ ਡਪ੍ਿੰ   ਹਿੰਬੜਾਂ, ਨੇੜੇ ਮੂਰਤੀ ਐਗਰੋ ਫੂ , ਹਿੰਬੜਾਂ ਰੋ , ਡਜ਼ਲਹਾ ਲੁਡਿਆਣਾ ਡਵਖੇ 

ਪ੍ਰਸਤਾਡਵਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਰਮਲ ੀਹਾਈ  (37%) 100 ਟੀ ਪ੍ੀ  ੀ, ਮੇਲਾਮੀਨ ਫਾਰਮਲ ੀਹਾਈ  
ਰੇਡਸਨ 42.5 ਟੀ ਪ੍ੀ  ੀ, ਡਫਨੋਲ ਫਾਰਮਲ ੀਹਾਈ  ਰੇਡਸਨ 15 ਟੀ ਪ੍ੀ  ੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਫਾਰਮਲ ੀਹਾਈ  

ਰੇਡਸਨ  42.5 ਟੀ ਪ੍ੀ  ੀ ਕੁਿੱ ਲ ਪੈ੍ਦਾਵਾਰ ਮਾਤਰਾ ਡਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਿੱ ਡਸਆ ਡਕ ਇਸ 
ਡਕਸਮ ਦੇ ਯੂਡਨਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋ ਪ੍ਡਹਲਾਂ ਇਿੰ  ਸਟਰੀ ਵਲੋ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਵੀ 

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਆਨ ਡਵਿੱ ਚ ਡਲਆਂਦੀ ਡਕ ਇਿੰ  ਸਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਡਰਪੋ੍ਰਟ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਸਮੇਤ 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰ  ਦੇ ਦਫਤਰ ਡਵਿੱ ਚ ਦਾਡਖਲ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਡਜਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ-
ਇਕ ਕਾਪ੍ੀ ਦਫਤਰ ਡ ਪ੍ਟੀ ਕਡਮਸਨਰ, ਲੁਡਿਆਣਾ, ਡਜਲਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੁਡਿਆਣਾ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਡਜਲਹਾ 
ਉਦਯੌਡਗਕ ਕੇਂਦਰ, ਲੁਡਿਆਣਾ, ਡਰਜਨਲ ਦਫਤਰ ਐਮ.ਓ.ਈ.ਐਫ., ਚਿੰ  ੀਗੜਹ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ-3, ਪ੍ਿੰਜਾਬ 



ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਕਿੰਟਰੋਲ ਬੋਰ , ਲੁਡਿਆਣਾ, ਡਵਿੱ ਚ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱ ਲਕਦਾਰ ਇਹ ਕਾਗਜ 
ਪ੍ਿੱਤਰ ਵੇਖ ਸਕਣ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਕਹਾ ਡਕ ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਦੋ ਮਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਅਖਬਾਰਾਂ 

ਅਰਥਾਤ ਦੀ ਡਟਰਬਯੂਨ (ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਰੋਜਾਨਾ) ਡਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਅਜੀਤ (ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਰੋਜਾਨਾ) ਡਵਿੱ ਚ ਡਮਤੀ 14.8.2019 ਨੂਿੰ  

ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂਿੰ  ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ, ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਿੱ ਗ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ 
ਹੀ ਡਕ ਜਨਤਾ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਤਾ ਲਿੱ ਗ ਜਾਵੇ ਡਕ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਡਰਪੋ੍ਰਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਰਪੋ੍ਰਟ ਦਾ 
ਖੁਲਾਸਾ ਡਕਸ ਦਫਤਰ ਡਵਿੱ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਡਹਲਾਂ ਵੇਡਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਡਪ੍ਿੱ ਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਿੰ  ਸਟਰੀ ਦੇ 
ਨੁਮਾਇਿੰ ਡਦਆਂ ਨੂਿੰ  ਡਕਹਾ ਡਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਡਰਪੋ੍ਰਟ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਡਵਸਥਾਰ ਰੂਪ੍ 

ਡਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸਣ।   
   ਸਰੀ ਆਰ.ਐਸ ਰਾਣਾ ਮੈਸ: ਸੀ.ਪ੍ੀ.ਟੀ.ਲ, ਚਿੰ  ੀਗੜ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋ੍ਨੈਂ ਟ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਸਤਾਡਵਤ ਵਾਿੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਡਵਸਥਾਰ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਬਆਨ ਕੀਤਾ:- 

1. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਂ                                       ਮੈਜਰਸ ਬਾਲਾਜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ 
2. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡਕਸਮ                                  ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਡਨਰਮਾਣ ਇਕਾਈ  (ਨਵਾਂ) 
3 ਸਥਾਨ  ਡਪ੍ਿੰ   ਹਿੰਬੜਾਂ, ਮੂਰਤੀ ਐਗਰੋ ਫੂ ਜ਼, ਹਿੰਬੜਾਂ ਰੋ , ਲੁਡਿਆਣਾ, 

ਪ੍ਿੰਜਾਬ 
4. 5 ਡਕਮੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀਆਂ 

ਡਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ                
i. 
ii. 
iii. 
iv. 
v. 
vi. 

 ਪੁ੍ਰਾਤਿੱ ਤਵ ਮਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਸਥਾਨ      ---                Nil 
 ਜਿੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਅਸਥਾਨ                 ---              Nil 
 ਡਰਜ਼ਰਵ  / ਸੁਰਿੱ ਡਖਅਤ ਜਿੰਗਲ       ---               Nil 
 ਇਡਤਹਾਸਕ ਸਥਾਨ                       ---             Nil                                 
ਨਦੀ / ਨਡਹਰ                      ---      ਸਰਡਹਿੰ ਦ ਨਡਹਰ 
 ਉਦਯੋਗ                                  ---              Nil 

5. ਕੁਿੱ ਲ ਜ਼ਮੀਨ    1.82 ਏਕੜ 
6. ਉਤਪ੍ਾਦ ਅਤ ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 

ਸਮਰਿੱਥਾ                   
 

ਲੜੀ ਨਿੰ . ਉਤਪ੍ਾਦ ਮਾਤਰਾ 

1. ਫਾਰਮਲ ੀਹਾਈ  (37%) 100 TPD 
2. ਮੇਲਾਮੀਨ ਫਾਰਮਲ ੀਹਾਈ  

ਰੇਡਸਨ 
42.50 TPD 

3. ਡਫਨੋਲ ਫਾਰਮਲ ੀਹਾਈ  ਰੇਡਸਨ 15 TPD 
4. ਯੂਰੀਆ ਫਾਰਮਲ ੀਹਾਈ  ਰੇਡਸਨ 42.50 TPD 

7. ਕਿੱਚਾ ਮਾਲ/  ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ                 
ਉਤਪ੍ਾਦ ਕਿੱਚਾ ਮਾਲ ਮਾਤਰਾ ਸਰੋਤ 



ਫਾਰਮਲ ੀਹਾਈ  (37%) 
 

ਮੀਥਾਨੌਲ                          
(T/D) 

45.0 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਪ੍ਾਣੀ                                
(T/D) 

130.0 ਗਰਾਊਂ  ਵਾਟਰ 

ਡਸਲਵਰ 
ਡਮਲਾਨਰ              
(T/D) 

 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਮੇਲਾਮੀਨ ਫਾਰਮਲ ੀਹਾਈ  
ਰੇਡਸਨ 

ਮੇਲਾਮੀਨ                          
(T/D) 

13.00 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਫਾਰਮਲ ੀ
ਹਾਈ               
(T/D) 

30.00 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਕਾਸਡਟਕ                          
(T/D) 

0.22 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਡਫਨੋਲ 
ਫਾਰਮਲ ੀਹਾਈ  ਰੇਡਸਨ 

ਡਫਨੋਲ 
(T/D) 

7.50 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਫਾਰਮਲ ੀ
ਹਾਈ  
(T/D) 

8.50 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਕਾਸਡਟਕ                      
(T/D) 

0.075 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

 ਯੂਰੀਆ ਫਾਰਮਲ ੀਹਾਈ  
ਰੇਡਸਨ 

ਯੂਰੀਆ                            
(T/D) 

13.00 ਆਪ੍ਣੀ ਯੂਡਨਟ ਤੋਂ 

ਫਾਰਮਲ ੀ
ਹਾਈ            
(T/D) 

30.00 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਐਸੀਡਟਕ 
ਐਡਸ              
(T/D) 

0.11 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

ਕਾਸਡਟਕ                      
(T/D) 

0.11 ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 

8. ਕਾਡਮਆਂ ਦੀ ਡਗਣਤੀ                                ਕੁਿੱ ਲ            -  25 



9. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ  (ਰੁਪ੍ਏ)                       ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ -  Rs. 4.00 ਕਰੋੜ 
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰਿੱ ਡਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲਾਗਤ -  Rs.9.00 
ਲਿੱ ਖ 
ਆਵਰਤੀ ਲਾਗਤ / ਈਐਮਪ੍ੀ ਦਾ ਸਾਲ -  Rs. 4.8 ਲਿੱ ਖ 
ਈਐਸਸੀ ਦੀ ਲਾਗਤ -  Rs. 8.00 ਲਿੱ ਖ 
ਓਐਚਐਸ ਅਤੇ ਐਸ ਦੀ ਲਾਗਤ :  Rs. 1.5 ਲਿੱ ਖ 

10. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿੰਟਰੋਲ ਡਸਸਟਮ ਦੀ ਲਾਗਤ 
(ਰੁਪ੍ਏ)    

1.17 ਕਰੋੜ ਅਤ ੇ6.2 ਲਿੱ ਖ (ਆਵਰਤੀ) ਸਲਾਨਾ 
 

11. ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਬਜਲੀ  (KW)                           200 ਡਕਲੋਵਾਟ 
12. ਡਬਜਲੀ ਦਾ ਸਰੋਤ                                              ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪ੍ਾਵਰ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਲਮੀਡਟ      
13. ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਾਣੀ (ਡਕਲੋ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ 

ਡਦਨ)              
ਵੇਰਵਾ ਖਪ੍ਤ 

(KLD) 

ਜਨਰੇਸ਼ਨ 

(KLD) 

ਡ ਸਪੋ੍ਜ਼ਲ 

ਡਨਰਮਾਣ 

ਕਾਰਜ 

83 0 ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਪ੍ਾਣੀ 
ਪੈ੍ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 

ਗਰੀਨਬੈਲ
ਟ 

7 0 ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਪ੍ਾਣੀ 
ਪੈ੍ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 

ਠਿੰ  ਾ 155 8 ਪੁ੍ਨਰ-ਵਰਤੋਂ ਲਈ 

ਵਾਸ਼ਪੋ੍ਰਟਰ ਅਤੇ 
ਸਿੰਘਣੇਸ ਨੂਿੰ  ਭੇਡਜਆ 

ਘਰੇਲ ੂ 2 1.5 ਸੇਪ੍ਡਟਕ ਟੈਂਕ ਨੂਿੰ  
ਭੇਡਜਆ ਡਗਆ ਡਜਸ 

ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੁਕੜ ੇ ਨੂਿੰ  
ਖੋਦਣ ਲਿੱ ਗ ੇ

ਵਾਡਸ਼ਿੰਗ 1 0.9  ਪੁ੍ਨਰ-ਵਰਤੋਂ ਲਈ 

ਵਾਸ਼ਪੋ੍ਰਟਰ ਅਤੇ 
ਸਿੰਘਣੇਸ ਨੂਿੰ  ਭੇਡਜਆ 

 

14. ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਨ  ੇਟਾ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ    : 

ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਅਡਿਐਨ ਖੇਤਰ ਡਵਚ 
ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਡਕ ਗਤੀਡਵਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਡਵਤ ਹੋਣ ਲਈ 
ਡਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 



ਡਲਆ ਡਗਆ ਹੈ । 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ 15 ਜੂਨ, 2019 ਦੇ 
ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਡਿਐਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਸਿੰਬਿੰ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਪੈ੍ਰਾਮੀਟਰ ਸਾਈਟਸ 

ਵਰਣਨ 

ਵੇਰਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ 

ਸੀਮਾ 
ਹਵਾ ਦੀ 
ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ 

8 PM10 - 
72.3g/m3 
and 

82.2g/m3 
PM2.5  - 33.5 

g/m3 to 44.4 

g/m3 
SO2         – 7.1 

g/m3 to 

12.5g/m3 
NO2    –20.2 

g/m3 to 

30.2g/m 

CO  – 

0.42g/m3 to 

0.59 g/m3 

100 µg/ 
m3 

 
 

60 µg/ 
m3 

 
 

80 µg/ 
m3 

80 µg/ 
m3 

 
4.0 mg/ 

m3 

ਗਰਾਊਂ  

ਵਾਟਰ 

ਕੁਆਡਲਟੀ 

8 pH  -   7.48 to 
7.66 
Hardness -   
267.3 to 287.1 
mg/l 
TDS   -  
386.0 to 424.0 
mg/l 

6.5-8.5 
 

200-600 
mg/l 

 
500-
2000 
mg/l 

ਸਤਹ 

ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ 
ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ 

4 pH                   -   
7.34 to 7.40 
Hardness       -   
138.6 to 150.4 
mg/l 
TDS -   210 to 
218 mg/l 
BOD             -   
<2 mg/l8.4 
mg/l 

--- 

ਡਮਿੱ ਟੀ 
ਕੁਆਡਲਟੀ 

8 pH                      
- 7.68 to 8.01 
Nitrogen             
-  2.12 to 6.34 
% 

--- 



Organic 
Matter-  0.66 
% to 1.01%  

ਸੋ਼ਰ ਪ੍ਿੱਿਰ 8 Noise Level 
(Day)     - 44.3 
Leq dB(A) to 
65.5  Leq dB 
(A) 
Noise Level 
(Night)  - 34.2 
Leq dB(A) to 
45.4 Leq dB(A) 

75 Leq 
dB (A) 

 
 
 
 
70 Leq 
dB (A) 

 

15. ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ                               1.5 ਕੇ.ਐਲ. ੀ. ਘਰੇਲੂ ਗਿੰ ਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਸੇਪ੍ਡਟਕ ਟੈਂਕ ਰਾਹੀਂ 
ਟੋਏ ਡਭਿੱ ਜਣ ਲਈ ਛਿੱ ਡ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਖਪ੍ਤ ਨੂਿੰ  
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਨਬੈਲਟ ਡਵਕਾਸ ਲਈ ਵਰਡਤਆ ਜਾਵੇਗਾ 

16. ਠੋਸ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੂੜਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ 
ਅਤੇ ਡਨਪ੍ਟਾਰਾ                                             

• ਬੋਇਲਰ ਐਸ਼ ਨੂਿੰ  ਵਿੱ ਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਟੀਐਸ ੀਐਫ ਦੀ ਸਾਈਟ ਡਨਿੰ ਬੂਆ,  ੇਰਾਬਾਸੀ ਡਵਖੇ 
ਡਨਪ੍ਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਵਰਤੇ ਗਏ ਤੇਲ (0.25 ਡਕਿੱ ਲੋਲੀਟਰ/ਸਾਲ) ਨੂਿੰ  
ਅਡਿਕਾਡਰਤ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਨੂਿੰ  ਵੇਚ ਡਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

•  ੇਰਾਬਾਸੀ ਦੇ ਡਨਿੰ ਬੂਆ ਨੇੜੇ ਸਡਥਤ ਟੀਐਸ ੀਐਫ ਸਾਈਟ 
'ਤੇ ਵੇਸਟ ਲੂਣ ਦਾ ਡਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੀਪ੍ੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿੰਟਰੋਲ ਬੋਰ  ਦੁਆਰਾ 
ਜਾਰੀ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈ੍ਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਠੋਸ 
ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੂੜੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿੱ ਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

17. ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬਿੰ ਿਨ ਸੈੈੱਲ (ਈਐਮਸੀ)               ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬਿੰ ਿਨ ਸੈੈੱਲ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਅਨੂਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ: 
1. ਮਾਲਕ 
2. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਿੰਚਾਰਜ 
3. ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ 

18. ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਟ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜੁਿੰ ਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ 
ਈ ਆਰ)           

ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਟ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਡਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ ਈ ਆਰ) 
ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ 8.0 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪ੍ਏ ਰਾਖਵਾਂ ਰਿੱ ਡਖਆ 
ਹੈ ਜੋ ਡਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਿੰਗਲਾਤ ਤੇ 
ਜਲਵਾਿੂ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਮਿੰ ਨਤਾਰੇ ਦੇ OM ਡਮਤੀ 1 ਮਈ, 
2018 ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੂ੍ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 



ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨਲ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ 
ਡਰਪੋ੍ਰਟ ਡਵਚ ਵੇਰਵੇ ਡਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ| 

 

  ਇਸ ਤੋਂ ਡਪ੍ਿੱ ਛੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਿੰਜੀਨੀਅਰ (ਮੈਗਾ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਿੱ ਡਸਆ ਡਕ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ 
ਨੋਟੀਡਫਕੇਸਨ ਡਮਤੀ 14.9.2006 ਦੇ ਮੁਤਾਡਬਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਮੌਟਰ ਕੋਲੋ ਡਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੁਝਾਓ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਆਨ ਡਵਿੱ ਚ ਡਲਆਂਦਾ ਡਗਆ ਡਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਲੋ ਮਿੰ ਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱ ਲੋ 

ਡਦਿੱ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਾਰਵਾਈ ਡਵਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਆ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਨੂਿੰ  ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਗਲੇਰੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਗੁਜਾਡਰਸ ਕੀਤੀ ਡਕ ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਇਿੱ ਕ ਕਰਕੇ 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਪ੍ਿੱਸਟੀਕਰਣ ਮਿੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਡਸਆ ਡਕ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਡਲਖਤੀ ਰੂਪ੍ ਡਵਿੱ ਚ ਡਟਿੱ ਪ੍ਣੀ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ, ਇਤਰਾਜ ਜਾਂ 
ਰਾਏ ਜਨਤਾ ਵਿੱ ਲੋ ਬੋਰ  ਨੂਿੰ  ਨਹੀ ਡਮਲੇ ਹਨ।  

   ਇਸ ਤੋਂ ਡਪ੍ਿੱ ਛੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱ ਲੇ ਪੁ੍ਿੱ ਛੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਲਗਾਉਣ ਵਾਡਲਆਂ 
ਵਿੱ ਲੋ ਡਦਿੱ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

ਲੜੀ 
ਨਿੰ :  

ਡਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ  ਸਵਾਲ / ਸਟੇਟਮੈਂਟ / 
ਸੂਚਨਾ / ਸਪ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨ 
ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਵਅਕਤੀ 
ਨੇ ਮਿੰਗੀ ਉਸ ਦਾ ਡਵਸਥਾਰ  

ਸਵਾਲ / ਸਟੇਟਮੈਂਟ / ਸੂਚਨਾ / 
ਸਪ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਵਅਕਤੀ ਨੇ 
ਮਿੰਗੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ  

1. ਸ਼ਰੀ ਡਸਕਿੰਦਰ ਡਸਿੰਘ 
ਰਿੰ ਿਾਵਾ, ਪੁ੍ਿੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਡਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ 
ਡਪ੍ਿੰ   ਭਿੱ ਟੀਆਂ, ਡਜ਼ਲਹਾ 
ਲੁਿੀਆਣਾ । 

ਸਿੱਨਅਤ ਨੂਿੰ  ਸਥਾਨਕ 
ਡਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਨਅਤ 
ਕੋਈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈ੍ਦਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਆਸ ਪ੍ਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਡਵਚ 
ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ 
ਛਿੱ  ੇਗਾ। ਜੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂ੍ਰੀਆਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿੇਰੇ 
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱ ਡਸਆ ਡਕ ਸਿੱਨਅਤ 
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂਿੰ  ਕਿੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਪ੍ੀਸੀ ੀ 
ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂਿੰ  ਕਿੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਈਟੀਪ੍ੀ ਲਗਾਇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਡਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 
ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਸੀ.ਪ੍ੀ.ਸੀ.ਬੀ ਅਤੇ 
ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿੰਟਰੋਲ ਬੋਰ  ਦੁਆਰਾ ਇਸ 
ਡਕਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਡਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਇਆਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂਿੰ   
ਆਡਗਆਯੋਗ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਰਿੱ ਖੇਗਾ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਦਯੋਗ ਡਵਚ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਿੰਜੀਨੀਅਰ (ਮੈਗਾ) ਨੇ ਇਿੱ ਥੇ ਇਹ 



ਵੀ ਡਤਆਰ ਹਾਂ। ਵੀ ਦਿੱ ਡਸਆ ਡਕ ਬੋਰ  ਡਕਸੇ ਸਿੱ ਨਅਤ ਨੂਿੰ  ਕੇਵਲ 
ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ 
ਸਾਇਡਟਿੰਗ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਡਚਤ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਬੋਰ  
ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ  ੋਮੇਨ ਡਵਚ 
ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂਿੰ  ਦੇਖ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

2. ਸ. ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਡਸਿੰਘ, 
ਵਾਸੀ ਡਪ੍ਿੰ   ਹਿੰਬੜਾ, 
ਡਜ਼ਲਹਾ ਲੁਿੀਆਣਾ ।  

ਸਿੱਨਅਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ 
ਕਾਨੂਿੰ ਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 
ਕੋਈ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਸ 
ਪ੍ਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰੇਗਾ 
ਡਜਸ ਤਰਹਾ ਦਾ ਬੁਿੱ  ਾ ਨਾਲੇ 
ਡਵਿੱ ਚ ਹੈ। 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱ ਡਸਆ ਡਕ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ 
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਿਾਰਾਵਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਨਅਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ  
ਉਪ੍ਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਾਬਿੰ ਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਡਵਿੱ ਚ 
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿੰਟਰੋਲ 
ਬੋਰ  ਖੁਦ ਡਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ 
ਏਜਿੰ ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱ ਨਅਤ ਡਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ 
ਕਾਨੂਿੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਿੰਜੀਨੀਅਰ, ਖੇਤਰੀ 
ਦਫਤਰ -3, ਲੁਡਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋ, ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਇਿੰਜੀਨੀਅਰ (ਮੈਗਾ) ਨੇ ਦਿੱ ਡਸਆ ਡਕ ਭਾਰਤ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਿੰ ਗਲਾਤ 
ਮਿੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਨੋਟੀਡਫਕੇਸਨ ਨਿੰ ਬਰ 
1533 (ਈ) ਡਮਤੀ 14.9.2006 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 
ਕੁਝ ਸਿੱਨਅਤਾਂ ਡਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨੋਟੀਡਫਕੇਸ਼ਨ 
ਡਵਚ ਡਦਿੱ ਤਾ ਡਗਆ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਸਿੱ ਨਅਤਾਂ ਨੂਿੰ  
ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਡਹਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਡਵਿੱ ਚ ਵਾਿਾ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਪ੍ਡਹਲਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰਐਸਂ ਲੈਣੀ 
ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪ੍ਵੇਗੀ ਜਾਂ 
ਮਿੰ ਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਡਕਸੇ ਡਕਸਮ ਦਾ ਵਾਿਾ ਹੋਣਾ 
ਪ੍ਏਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਡਸਆ ਡਕ ਬੋਰ  ਨੇ 
ਵਿੱ  ੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਡਵਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿੰਟਰੋਲ ਯਿੰ ਤਰਾਂ ਤੇ 
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂਿੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ 
ਡਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਿੰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ 



ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਨਗਰਾਨੀ ਲਈ 
ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਾ ਡਲਿੰ ਕ ਬੋਰ  ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫਤਰ 
ਨਾਲ ਜੁਡੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

3. ਸ. ਗੁਰਮੇਲ ਡਸਿੰਘ, 
ਨਿੰ ਬਰਦਾਰ, ਵਾਸੀ 
ਡਪ੍ਿੰ   ਭਿੱ ਟੀਆਂ, ਡਜ਼ਲਹਾ 
ਲੁਿੀਆਣਾ । 

ਸਿੱਨਅਤ ਖੇਤਰ ਡਵਚ 
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਵਿੀਆ ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਡਨਵਾਸੀਆਂ 
ਨੂਿੰ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰੇਗਾ। 

ਇਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋ੍ਨੈਟ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂਿੰ  ਡਵਸ਼ਵਾਸ਼ 
ਦਵਾਇਆ ਡਗਆ ਡਕ ਉਹ ਪੂ੍ਰਾ ਡਿਆਨ ਰਿੱਖਣਗੇ 
ਡਕ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਡਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ 
ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਵਾਇਆ ਡਕ 
ਰੋਜਗਾਰ ਡਪ੍ਿੰ   ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਡਹਲ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ 
ਡਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 
   ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਿੰਜੀਨੀਅਰ (ਮੈਗਾ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਡਕ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਵਅਕਤੀ ਕੁਝ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਡਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਮਿੰਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ 

ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੋ ਡਪ੍ਿੱ ਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਡਕਹਾ ਡਕ ਉਹ ਡਵਅਕਤੀ ਹਿੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿੰ ਪ੍ਨੀ 
ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਡਵਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੁਿੰ ਗਾਰੇ ਵਜੋ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਡਵਿੱ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਵਾਿੇ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਡਵਿੱ ਚ ਹਿੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁ੍ਸਟੀ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਕਹਾ ਡਗਆ ਡਕ ਜੋ ਇਹ 

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਡਵਿੱ ਚ ਨਹੀ ਹਨ ਉਹ ਹਿੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਿੰ ਤੂ ਡਕਸੇ ਡਵਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱ ਥ ਨਹੀ ਉਠਾਇਆ। 
51  ਡਵਅਕਤੀਆਂ  ਵਿੱ ਲੋ ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਡਵਿੱ ਚ ਡਹਿੱ ਸਾ ਡਲਆ ਡਗਆ। 
   ਸਰਵਜਨਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰਜਾਈਡ ਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹਾਜਰ ਜਨਤਾ ਦੇ 
ਿਿੰ ਨਵਾਦ ਸਡਹਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 

 

 

(ਸ. ਅਸ਼ ਰੀਤ ਫਸਿੰ ਘ),  
ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਇਿੰਜੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 
ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰ , ਖੇਤਰੀ 
ਦਫਤਰ, ਲੁਡਿਆਣਾ। 

(ਡਾ. ਿਨੋਹਰ ਲਾਲ ਚੋਹਾਨ) 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਿੰਜੀਨੀਅਰ (ਮੈਗਾ), 

ਪ੍ੀਪ੍ੀਸੀਬੀ, ਪ੍ਡਟਆਲਾ। 
 

(ਸ. ਜਸ ਾਲ ਫਸਿੰ ਘ ਫਗੱਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ), 
ਵਿੀਕ ਡ ਪ੍ਟੀ ਕਡਮਸਨਰ, 

ਖਿੰਨਾ । 
 


