Disclaimer:- In case of any discrepancy between the translated version of the draft notification and the Draft Notification (English version),
published vide S.O.1199(E) dated the 23rd March, 2020 in the official gazette on 11th April,2020, the provisions contained in the English version,
published vide S.O 1199(E) dated 23rd March, 2020 shall prevail.

ਵਾਤਾਵਯਣ, ਜੰ ਗਰਾਤ ਅਤ ਭਭ ਤਫਦੀਰੀ ਭੰ ਤਯਾਰਾ
ਅਧਧੂਚਨਾ
ਨਵੀਂ ਧਦਿੱ ਰੀ, 23 ਭਾਯਚ, 2020
. . 1199 (ਈ). - ਵਾਰਾਂਕਏ, ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਨੇ ਲਾਤਾਲਯਣ (ੁਯੱਕਐਆ) ਏਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਯਾ 3 ਦੀ
ਉ-ਧਾਯਾ (1), ਅਤ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉ-ਧਾਯਾ (2) ਦ ਉ-ਕਨਮਭ (v) ਦੁਆਯਾ ਕਦੱ ਤੀਆ ਈਆ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ
ਏਯਕਦਆਂ ਵਠ ਕਦੱ ਤੀ ਅਕਧੂਚਨਾ ਕਜ ਕਲੱ ਚ ਬਾਯਤ ਦ ਕਏ ਲੀ ਕਵੱ  ਕਲਚ ਏੁਝ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਕਲਏਾ ਜਾਂ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ
ਭਜੂਦਾ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਕਲਥਾਯ ਜਾਂ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਉਵਨਾਂ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ ਨੂੂੰ ਤਯਏ-ਰਭਾਕਣਤ ਏਯਨਾ ਜਾਂ
ਲਾਧਾ ਏਯਨ ਉੱਤ ਯਏ ਜਾਂ ਭਨਾਵੀ ਰਾਉਣ ਦ ਵੁਏਭ ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਦਾ ਰਤਾਲ ਕਦੱ ਤਾ ਵ, ਜ ਕਏ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਭਾਵ
ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਕਧੂਚਨਾ ਨੂੰਫਯ . ਓ. 1533(ਈ) ਕਭਤੀ 14 ਤੂੰ ਫਯ, 2006 ਯਾਵੀਂ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤ ਇ ਤੋਂ
ਫਾਅਦ ਦੀਆਂ ਧਾਂ ਦ ਅਕਧਰੂੰਣ ਦ ਦਏਾ ਜ ਕਏ ਲਾਤਾਲਯਣ (ੁਯੱਕਐਆ) ਕਨਮਭਾਂ, 1986 ਦ ਕਨਮਭ 5 ਦ ਉ-ਕਨਮਭ
(3) ਦ ਅਨੁਾਯ ਰਏਾਸ਼ਤ ਏੀਤੀਆਂ ਈਆਂ ਵਨ, ਕਜ ਨਾਰ ਜਨਤਾ ਦ ਰਬਾਕਲਤ ਵਣ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਈ ਅਤ ਨਕਟ
ਇੱ ਥ ਕਦੱ ਤਾ ਕਆ ਵ ਕਏ ਉਏਤ ਐਯੜਾ ਅਕਧੂਚਨਾ ਨੂੂੰ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਲਾਰ ਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਏਾੀਆਂ ਜਨਤਏ ਤਯ
'ਤ ਉਰੱਫਧ ਵਣ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤੋਂ ੱ ਠ ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਕਭਆਦ ਦ ਫਾਅਦ ਜਾਂ ਫਾਅਦ ਕਲਚ ਕਲਚਾਕਯਆ ਜਾਲਾ ;
ਐਯੜਾ ਅਕਧੂਚਨਾ ਕਲਚ ਦਯਜ ਰਤਾਲ 'ਤ ਏਈ ਇਤਯਾਜ਼ ਜਾਂ ੁਝਾਅ ਦਣ ਕਲਚ ਕਦਰਚੀ ਯੱ ਐਣ ਲਾਰਾ ਏਈ
ਲੀ ਕਲਅਏਤੀ ਏੇਂਦਯੀ ਲਾਤਾਲਯਣ, ਜੂੰ ਰਾਤ ਅਤ ਭਭ ਤਫਦੀਰੀ ਭੂੰ ਤਯਾਰਾ, ਇੂੰ ਦਯਾ ਕਯਆਲਯਣ ਬਲਨ, ਜਯ ਫਾ ਯਡ,
ਅਰੀੂੰ ਜ, ਨਲੀਂ ਕਦੱ ਰੀ-110 003 ਨੂੂੰ ਕਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤੀ ਈ ਕਭਆਦ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਦ ਕਲਚਾਯ ਰਈ ਕਰਐਤੀ
ਯੂ ਕਲਚ ਅੱ  ਬਜ ਏਦਾ ਵ, ਜਾਂ eia2020-moefcc@gov.in 'ਤ ਈ-ਭਰ ਲੀ ਏਯ ਏਦਾ ਵ।
ਖਯੜਾ ਅਧਧੂਚਨਾ
ਜਦਕਏ ਬਾਯਤ ਯਏਾਯ ਦ ਲਾਤਾਲਯਣ ਅਤ ਜੂੰ ਰਾਤ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦੀ ਅਕਧੂਚਨਾ . ਉ. 1533 (ਈ) 14
ਤੂੰ ਫਯ, 2006 (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇ ਨੂੂੰ 'ਈ.ਆਈ.. ਅਕਧੂਚਨਾ, 2006' ਕਏਵਾ ਗਿਆ ਹੈ), ਬਾਯਤ ਯਏਾਯ ਲੱ ਰੋਂ
ਬਾਯਤ ਦ ਕਏ ਲੀ ਕਵੱ  ਕਲੱ ਚ ਏੁਝ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਕਲਏਾ ਜਾਂ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ ਭਜੂਦਾ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਕਲਥਾਯ ਜਾਂ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ
ਉੱਤ ਏੁਝ ਲ਼ਯਤਾਂ ਅਤ ਰਬਾਲ-ੀਭਾ ਰਾਈ ਈ ਵ, ਜ ਕਏ ਈ.ਆਈ.. ਅਕਧੂਚਨਾ, 2006 ਦੀ ੂਚੀ ਕਲੱ ਚ ੂਚੀਫੱ ਧ ਵ
ਜਦੋਂ ਤੱ ਏ ਕਏ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਜਾਂ ਯਾਜ ੱ ਧਯੀ ਜਾਂ ਕਜ਼ਰਹਾ ੱ ਧਯੀ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਬਾਲ ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਥਾਕਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਲਾਤਾਲਯਣ
ਰਲਾਨੀ ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ , ਲੱ ਰ ਰਲਾਨੀ ਨਵੀ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਈ.ਆਈ.. ਅਕਧੂਚਨਾ, 2006 ਕਲਚ ਕਨਯਧਾਯਤ
ਕਲਧੀ ਅਤ ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੀਆਂ ਧਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ;
ਅਤ ਕਜਥ ਲੀ, ਈ.ਆਈ.. ਅਕਧੂਚਨਾ, 2006 ਨੂੂੰ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ, ਅਦਾਰਤਾਂ ਅਤ ਨੈਸ਼ਨਰ ਰੀਨ ਕਟਰਕਫਉਨਰ ਦੀਆਂ
ਵਦਾਇਤਾਂ ਤ, ਕਲਏੇਂਦਯੀਏਯਣ ਅਤ ਰਾੂ ਏਯਨ ਰਈ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ, ਏਈ ਧਾਂ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀਆਂ ਈਆਂ ਵਨ। ਵਾਰਾਂਕਏ
ਈ.ਆਈ.. ਅਕਧੂਚਨਾ, 2006 ਨੇ ਰਤਾਕਲਤ ਰਾਜਏਟਾਂ ਏਾਯਨ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਰਬਾਲਾਂ ਫਾਯ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯਏ ਲਾਤਾਲਯਣ
ਦੀ ੁਯੱਕਐਆ ਰਈ ਰ ੜੀਂਦੀਆਂ ਵਦਾਇਤਾਂ ਨੂੂੰ ਭਝਣ ਕਲਚ ਵਾਇਤਾ ਏੀਤੀ ਵ, ਕਜ ਕਾਰਨ ਮਜਨਾਫੂੰ ਦੀ ਦ ੜਾਅ 'ਤੋਂ
ਕਵਰਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਦੀ ਰ ੜ ਵੁੂੰ ਦੀ ਵ, ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਆਨਰਾਈਨ ਕਟਭ ਦਾ ਰਾੂ ਏਯਨ, ਵਯ ਅਕਧਏਾਯ
ੁਯਦੀ, ਕਲਕਆਨੀਏਯਨ, ਭਾਨਏੀਏਯਨ ਆਕਦ ਦੁਆਯਾ, ਰਕਏਕਯਆ ਨੂੂੰ ਲਧਯ ਾਯਦਯਸ਼ੀ ਅਤ ਲਧੀਆ ਫਣਾਉਣ ਦੀ
ਏਕਸ਼ਸ਼ ਏਯਦੀ ਵ;
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ਅਤ ਜਦਕਏ, ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਨੇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਨੂੰਫਯ .ਉ 804 (ਈ), ਕਭਤੀ 14 ਭਾਯਚ, 2017 ਯਾਵੀ ਉਰੂੰਣਾ ਲਾਰ
ਏਾਂ ਦਾ ਛ ਭਵੀਨੇ ਦ ਭੇਂ ਕਲੱ ਚ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਰਈ ਕਲਧੀ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀ। ਉਏਤ ਅਕਧੂਚਨਾ ਕਲੱ ਚ ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਉਰੂੰਣਾ
ਦੀ ਕਯਬਾਸ਼ਾ ਕਦੱ ਤੀ ਈ ਵ ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ ਉਾਯੀ ਦਾ ਏੂੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ ਕਦੱ ਤਾ ਵ, ਜਾਂ ਕਲਥਾਯ ਜਾਂ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਏੀਤਾ ਵ ਜਾਂ
ਕਫਨਾਂ ਕਏ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਦ ਉਤਾਦ-ਕਭਸ਼ਯਣ ਕਲੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ ਏੀਤੀ ਵ।
ਵਾਰਾਂਕਏ, ਕਨਮਭਾਂ ਦੀਆਂ ਉਰੂੰਨਾ ਜ ਏੁਦਯਤ ਕਲੱ ਚ ਫਾਯ ਫਾਯ ਵ ਯਵੀਆਂ ਵਨ, ਭੁਰਾਂਏਣ ਜਾਂ ਕਨਯਾਨੀ ਜਾਂ
ਕਨਯੀਐਣ ਦੀ ਰਕਏਕਯਆ ਦ ਦਯਾਨ ਕਧਆਨ ਕਲੱ ਚ ਆ ਏਦੀਆਂ ਵਨ। ਇ ਰਈ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਨੇ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਰੂੰਣਾ ਲਾਰ
ਰਾਜਏਟਾਂ ਨੂੂੰ ਕਨਮਭਾਂ ਦ ਤਕਵਤ ਜਰਦੀ ਤੋਂ ਜਰਦੀ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਕਵੱ ਤ ਕਲੱ ਚ ਕਰਆਉਣ ਦੀ ਕਲਧੀ ਨੂੂੰ ਕਨਯਧਾਯਤ ਏਯਨ ਦੀ
ਜ਼ਯੂਯਤ ਭਝੀ, ਨਾ ਕਏ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਅਕਨਮਕਭਤ ਅਤ ਅਕਨਮੂੰ ਕਤਰਤ ਦੀ, ਜ ਲਾਤਾਲਯਣ ਨੂੂੰ ਲਧਯ ਨੁਏਾਨ ਵੁੂੰ ਚਾੀ ;
ਅਤ ਜਦਕਏ, ਝਾਯਐੂੰ ਡ ਦੀ ਭਾਨਮ ਵਾਈ ਏਯਟ ਲੱ ਰ ਕਭਤੀ 28 ਨਲੂੰ ਫਯ, 2014 ਨੂੂੰ WP (C) ਨੂੰ 2364, 2014,
ਕਵੂੰ ਦੁਤਾਨ ਏਾਯ ਕਰਭਕਟਡ ਫਨਾਭ ਮੂਨੀਅਨ ਆਪ ਬਾਯਤ, ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ ਕਏਵਾ ਕਏ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਦ ਰਤਾਲ
ਦੀ ੁਣਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਕਨਯੱ ਐ ਜਾਂਚ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ ਜ ਲਾਤਾਲਯਣ ਏਾਨੂੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਰੂੰਣਾ ਉੱਤ ਵਣ ਲਾਰੀ
ਰਤਾਕਲਤ ਏਾਯਲਾਈ ਤੋਂ ੁਤੂੰਤਯ ਵਲੀ:
ਅਤ ਕਜਥ, ਭਾਨਮ ਨੈਸ਼ਨਰ ਰੀਨ ਕਟਰਕਫਉਨਰ ਲੱ ਰ ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰਫਯ 837/2018 ਦ ੂੰ ਦੀ ਕਭੱ ਤਰ ਫਨਾਭ
ਲਾਤਾਲਯਣ, ਜੂੰ ਰਾਤ ਅਤ ਭਭ ਤਫਦੀਰੀ ਅਤ ਵਯ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦ ਭੁੱ ਦ 'ਤ ਕਏਵਾ ਵ ਕਏ ਭੂੰ ਤਯਾਰਾ ਰਾਥਕਭਏ ਲਾਤਾਲਯਣ
ਰਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਰਈ ਕਨਯਾਨੀ ਕਲਧੀ ਨੂੂੰ ਵਯ ਭਜ਼ਫੂਤ ਫਣਾਾ:
ਅਤ ਕਜਥ ਲੀ, ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਇ ਐਯੜਾ ਅਕਧੂਚਨਾ ਨੂੂੰ ਉ-ਧਾਯਾ(1) ਅਤ ਉ-ਧਾਯਾ(2) ਦੀ ਧਾਯਾ 3 (2) ਅਤ
ਲਾਤਾਲਯਣ (ੁਯੱਕਐਆ) ਏਟ 1986, ਦੀ ਧਾਯਾ 23 ਦੁਆਯਾ ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਕਦਆਂ ਰਏਾਸ਼ਤ ਏਯਦੀ ਵ,
ਕਜ ਨੂੂੰ ਉ-ਕਨਮਭ (3) ਦੀ ਧਾਯਾ (ਡੀ) ਜਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣ (ੁਯੱਕਐਆ) 1986 ਕਨਮਭਾਂ ਦ ਕਨਮਭ 5 ਨਾਰ, ਅਤ
ਅਕਧੂਚਨਾ ਨੂੰਫਯ .. 1533 (ਈ) ਕਭਤੀ 14 ਤੂੰ ਫਯ, 2006 ਦ ਅਕਧਰੂੰਣ ਫਾਅਦ ਕਲੱ ਚ ਧਾਂ, ਅਕਧੂਚਨਾ ਨੂੰਫਯ
.. 190 (ਈ) ਨੇ 20 ਜਨਲਯੀ, 2016 ਨੂੂੰ .. 4307 (ਈ) ਕਭਤੀ 29 ਨਲੂੰ ਫਯ, 2019, .. 750 (ਈ) ਕਭਤੀ,
17 ਪਯਲਯੀ, 2020 ਕਲਾ ਇ ਅਕਧਰੂੰਣ ਤ ਕਵਰਾ ਏੀਤ ਏੁਝ ਏੂੰ ਭ ਏੀਤ ਜਾਂ ਏੂੰ ਭ ਏਯਏ ਛੱ ਡ ਕਦੱ ਤ ਦ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲਚ
ਕੜਹਆ ਜਾਲ;
1. ਛਟਾ ਧਯਰ ਖ ਅਤ ਰਾਯੰ ਬ: i.

ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਨੂੂੰ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਬਾਲ ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਕਧੂਚਨਾ, 2020 ਕਏਵਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ("ਈਆਈ
ਅਕਧੂਚਨਾ, 2020" ਲਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਲਾ ।

ii.

ਇਵ ਅਕਧੂਚਨਾ ਅਕਧਏਾਯਤ ਜ਼ਟ ਕਲਚ ਅੂੰ ਕਤਭ ਅਕਧੂਚਨਾ ਰਏਾਸ਼ਤ ਵਣ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤੋਂ ਰਾੂ ਵ
ਜਾਲਾ।

2. ਅਧਧੂਚਨਾ ਦੀ ਵਯਤੋਂ- : ਇਵ ਅਕਧੂਚਨਾ ਐਤਯੀ ਾਣੀਆਂ ਭਤ ੂਯ ਬਾਯਤ ਕਲੱ ਚ ਰਾੂ ਵ।
3. ਧਯਬਾਸਾਵਾਂ: - ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਕਲੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਏ ਕਏ ਵਯ ਰੂੰ ਦੀ ਰ ੜ ਨਵੀਂ, ਸ਼ਯਤਾਂ ਵਠ ਕਰਐ ਅਨੁਾਯ
ਕਯਬਾਸ਼ਤ ਵਨ:
(1) “ ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਬਾਵ ਭੁਰਾਂਕਣ ਰਾਸਕਾਯ ੰ ਗਠਨ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ “ੀ” ਲਜੋਂ ਜਾਕਣਆ
ਜਾਲਾ) ਇਏ ੂੰ ਠਨ ਵ ਕਜ ਨੂੂੰ ਏੁਆਕਰਟੀ ਏਾਉਂਕਰ ਆਫ਼ ਇੂੰ ਡੀਆ (ਏਉੀਆਈ) ਦ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਕੱ ਕਐਆ
ਅਤ ਕਐਰਾਈ ਭਾਨਤਾ ਫਯਡ (ਨਾਫਟ) ਲੱ ਰ ਜਾਂ ਕਏ ਵਯ ਜੂੰ ੀ, ਕਜ ਫਾਯ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦੁਆਯਾ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ
ੂਕਚਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਲੱ ਰ ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਵ;
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(2) “ ਕਟ ” ਤੋਂ ਬਾਲ ਲਾਤਾਲਯਣ (ੁਯੱਕਐਆ) ਏਟ, 1986 (ਏਟ ਨੂੰਫਯ 29 1986);
(3) "ਭੁਰਾਂਕਣ ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਕਏ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਦੀ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਤ ਕਵਰਾ ਕਨਯਧਾਯਤ ਪਾਯਭਾਂ ਭਤ ਾਯ
ਦਤਾਲਜ਼ ਕਲਚ ਅਯਜ਼ੀਆਂ ਅਤ ਅੂੰ ਕਤਭ ਈ.ਆਈ. ਕਯਯਟ ਦੀ ਕਲਥਾਯਤ ੜਤਾਰ ਅਤ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ
ਦੁਆਯਾ ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਦ ਨਤੀਜ;
(4) "ਭੁਰਾਂਕਣ ਕਭਟੀ ” ਦਾ ਅਯਥ ਏੇਂਦਯੀ ੱ ਧਯ ਦੀ ਭਾਵਯ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਜਾਂ ਯਾਜ ੱ ਧਯੀ ਭਾਵਯ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ
ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ੱ ਧਯ ਦ ਭਾਵਯ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਜਾਂ ਕਜ਼ਰਹਾ ੱ ਧਯੀ ਭਾਵਯ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਵ, ਕਜਵ
ਕਜਵਾ ਏ ਵਲ;
(5) “ਅਧਾਯੀ ਅਕੰ ੜਾ'' (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ “ਫੀਰਡੀ” ਲਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਲਾ )” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਰਤਾਕਲਤ ਰਾਜਏਟ ਦ
ਥਾਨ ਦ ਅਕਧਨ ਐਤਯ ਕਲੱ ਚ ਵਲਾ, ਾਣੀ, ਜ਼ਭੀਨ, ਫਨਤੀ, ਜੀਲ-ਜੂੰ ਤੂ, ਭਾਜ-ਅਯਥ, ਆਕਦ ਨਾਰ ਜੁੜ
ਅੂੰ ਏਕੜਆਂ ਭਤ ਰੀ-ਰਾਜਏਟ ਜਾਂ ਅਤਯ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਕਦਰਸ਼ ਨੂੂੰ ਦਯਾਉਂਦ ਅਏੂੰ ੜ;
(6) “ਯਸਿੱ ਦੀ ਖਤਯ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਉਵ ਐਤਯ ਕਜਵੜਾ ਬਾਯਤ ਦ ਯਵੱ ਦੀ ਦਸ਼ਾਂ ਨਾਰ ਅਰ ਏੂੰ ਟਯਰ ਯਐਾ ਤੋਂ 100
ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਦੀ ਵਲਾਈ ਵੱ ਦ ਕਲੱ ਚ ੈਂਦਾ ਵ;
(7) “ ਛਿੱ ਧਤਆ ਸਇਆ ਖਤਯ ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਾਯੀਆਂ ਭੂੰ ਜ਼ਰਾਂ ਉੱਤ ਫਣਾਇਆ ਵਇਆ ਜਾਂ ਛੱ ਤ ਵ ਐਤਯ ਕਜ ਕਲੱ ਚ
ਇ ਦ ਤਕਵਐਾਣਾ ਅਤ ਵਯ ਲਾ ਐਤਯ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ, ਜ ਕਏ ਇਭਾਯਤਾਂ ਜਾਂ ਕਨਯਭਾਣ ਰਾਜਏਟਾਂ ਕਲੱ ਚ ਰਤਾਕਲਤ
ਵ ;
(8) “ ਕੀਟਰ ਡਯਧਜੰ ਗ ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਤਕਵ ਤੋਂ ਾਪ ਦਾਯਥਾਂ ਨੂੂੰ ਵਟਾਉਣ ਜਾਂ ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਜਵਾਜ਼ਾਂ ਦ
ਰਾਂ ਦੀ ਡੂੂੰ ਾਈ ਨੂੂੰ ਲਧਾਉਣ ਰਈ ਇਏ ਭੇਂ ਦੀ ਰਕਏਰਆ। ਇਵਨਾਂ ਕਲੱ ਚ ਯਟਾਂ ਜਾਂ ਫੂੰ ਦਯਾਵਾਂ ਅਤ ਚਨਰਾਂ
ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਅਤ ਫਾਵਯ ਡਯਕਜੂੰ  ਤੀਕਲਧੀ ਸ਼ਾਭਰ ਵ;
(9) ਸਰਣੀ '' ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਏਾਯਜਏਰਭ ਦਾ ਏਾਰਭ (3) ਕਲੱ ਚ ੂਚੀਫੱ ਧ ਰਜਏਟਾਂ ਜਾਂ
ਤੀਕਲਧੀਆਂ;
(10) ਸਰਣੀ 'ਫੀ 1' ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਏਾਯਜਏਰਭ ਦਾ ਏਾਰਭ (4) ਕਲੱ ਚ ੂਚੀਫੱ ਧ ਰਜਏਟਾਂ ਜਾਂ
ਤੀਕਲਧੀਆਂ;
(11) ਸਰਣੀ 'ਫੀ 2' ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਏਾਯਜਏਰਭ ਦਾ ਏਾਰਭ (5) ਕਲੱ ਚ ੂਚੀਫੱ ਧ ਰਜਏਟਾਂ ਜਾਂ
ਤੀਕਲਧੀਆਂ;
(12) “ਕੇਂਦਯੀ ਰਦੂਸਣ ਕੰ ਟਯਰ ਫਯਡ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ“ ੀੀੀਫੀ ”ਲਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਲਾ )” ਇਏ ਫਯਡ ਜ ਕਏ
ਜਰ (ਰਦੂਸ਼ਣ ਯਏਥਾਭ ਅਤ ਕਨਮੂੰ ਤਯਣ) ਏਟ, 1974 (1974 ਦਾ 6) ਦ ਅਧੀਨ ਕਠਤ ਏੀਤਾ ਕਆ ਵ;
(13) “ਗਯੀਨ ਧਫਰਧਡੰ ਗ ਦਾ ਯਟੀਧਪਕਟ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਰੀਨ ਯਕਟੂੰ  ਏੀਕਏਰਤ ਕਨਲਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਰ
 ਯਾਭਾਂ ਤਕਵਤ
ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਯਟੀਕਪਏਟ (ਜੀ.ਆਯ.ਆਈ...); ਇੂੰ ਡੀਅਨ ਰੀਨ ਕਫਰਕਡੂੰ  ਏੌਂ ਰ (ਆਈਜੀਫੀੀ); ਰੀਡਯਕਸ਼
ਂ ਇਨਲਾਯਨਭੈਂਟਰ ਕਡਜ਼ਾਈਨ (ਰਈਈਡੀ) ਇੂੰ ਡੀਆ, ਏੀਰੈਂ  ਇਨ ਕਡਜ਼ਾਈਨ ਪਾਯ ਰਟ
ਇਨ ਨਯਜੀ ਡ
 ਯ
ਏੁਸ਼ਰਤਾ (ਈਡੀਜੀਈ) ਜਾਂ ਏਈ ਵਯ ਤੀਜੀ-ਕਧਯ ਦੀ ਰੀਨ ਕਫਰਕਡੂੰ  ਯਕਟੂੰ  ਰਣਾਰੀ, ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਲੱ ਰ ਭੇਂ
ਭੇਂ ਤ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ;
(14) “ਝੁੰ ਡ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਯਾ 24 ਦ ਉ-ਯਾਰਾਪ (3) ਕਲੱ ਚ ਕਦੱ ਤ ਭਾਦੂੰ ਡਾਂ ਅਨੁਾਯ ਐਾਣਾਂ
ਦ ਭੂਵਾਂ ਜਾਂ ਟਾ ਧਾਯਏਾਂ ਦ ਭੂਵ ਦੁਆਯਾ ਫਣਾਇਆ ਇੱ ਏ ਐਤਯ;
(15) “ਝੁੰ ਡ ਯਟੀਧਪਕਟ” ਉਵ ਯਟੀਕਪਏਟ ਵ ਜ ਕਏ ਐਾਣਾਂ ਜਾਂ ਟਾ ਧਾਯਏਾਂ ਦ ਭੂਵ ਰਈ ਐਾਣਾਂ ਅਤ ਬੂਕਲਕਆਨਏ ਕਲਬਾ ਦ ਡਾਇਯਏਟਯ ਜਾਂ ਕਏ ਵਯ ਭਯੱ ਥ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ;

Page | 3

(16) 'ਕਾਯਯਟ ਵਾਤਾਵਯਣ ਧ ੰ ਭਵਾਯੀ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 'ੀ.ਈ.ਆਯ' ਲੱ ਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਲਾ)" ਈਭੀ ਦਾ ਕਵੱ ਾ
ਵ ਕਜ ਕਲਚ ਰਤਾਕਲਤ ਰਾਜਏਟ ਲੱ ਰ ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਅਤ / ਜਾਂ ਈਆਈ ਅਕਧਨ ਦਯਾਨ ਏੀਤੀ
ਈ ਭਾਜਏ ਜ਼ਯੂਯਤਾਂ ਤ ਅਧਾਯਤ ਭੁਰਾਂਏਣ ਕਲੱ ਚ ਉਠਾ  ਭੁੱ ਕਦਆਂ ਤ ਅਧਾਯਤ ਰਤਾਕਲਤ ਰਾਜਏਟ ਦ
ਨਾਰ ਰੱਦ ਐਤਯ ਕਲੱ ਚ ਲਾਤਾਲਯਣ ਯੱ ਕਐਆ ਦ ਰਈ ਏੁਝ ਏੂੰ ਭ ਏਯਨੇ ਰਾਜ਼ਭੀ ਵਣ;
(17) “ਕਟਰ ਯਗੂਰਟਯੀ

ਨ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ“ ੀਆਯਜ਼ਡ ”ਲਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਲਾ )" ਉਵ ਜ਼ਨ ਵ ਕਜ ਨੂੂੰ

ਏਟਰ ਯੂਰਟਯੀ ਜ਼ਨ ਅਕਧੂਚਨਾ, 2019 ਅਤ ਫਾਅਦ ਕਲੱ ਚ ਅਤ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਵਈਆ ਧਾਂ ਤਕਵਤ
ਅਕਧੂਕਚਤ ਏੀਤਾ ਕਆ ਵ;
(18) "ਨਾ ੁਕ ਰਦਧੂ ਸਤ ਖਤਯ” ਦਾ ਅਯਥ ਉਵ ਉਦਮਕਏ ਭੂਵ ਜਾਂ ਐਤਯ ਕਜ ਨੂੂੰ ਏੇਂਦਯੀ ਰਦੂਸ਼ਣ ਏੂੰ ਟਯਰ ਫਯਡ
ਦੁਆਯਾ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਛਾਕਣਆ ਜਾਲਾ;
(19) “ਧ ਰਹਾ ਜਾਂ ਭੰ ਡਰ ਿੱ ਧਯੀ ਭਾਸਯ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕਭਟੀ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਡੀਈੀ ਦ ਤਯ ਤ ਕਜ਼ਏਯ ਏੀਤਾ
ਜਾਲਾ)" – ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਭਏਦ ਨਾਰ ਇਵ ਇੱ ਏ ਭਾਵਯਾਂ ਦੀ ਏਭਟੀ ਵ ਜ ਕਏ ਕਜ਼ਰਹਾ ਅਤ ਭੂੰ ਡਰ ੱ ਧਯ
ਤ .ਆਈ... ਜਾਂ ਮੂ.ਟੀ.ਆਈ... ਲੱ ਰ ਏਟ ਦੀ ਧਾਯਾ 23 ਤਕਵਤ ਕਦੱ ਤ ਅਕਧਏਾਯਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਕਦਆਂ,
ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਰਫੂੰਧਏ ਦੀ ਕਪਾਯਸ਼ ਤ ਫਨਾਈ ਜਾਲੀ ਜ ਇ ਨੂੂੰ ਬਜ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ
ਲਾਤਾਲਯਣ ਫਾਯ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰ ਣ ਅਤ ਢੁਏਲੀਆਂ ਕਪਾਯਸ਼ਾਂ ਦਣ ਰਈ ਫਣਾਈ ਈ ਵ;
(20) “ਧ ਰਹਾ ਯਵਖਣ ਧਯਯਟ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਇੱ ਏ ਇਵ ਕਜਵੀ ਕਯਯਟ ਜ ਕਜ਼ਰਹ ਦ ਬੂ-ਕਲਕਆਨਏ ਕਲਬਾ ਜਾਂ
ਕੂੰ ਜਾਈ ਕਲਬਾ ਜਾਂ ਜੂੰ ਰਾਤ ਕਲਬਾ ਜਾਂ ਰ ਏ ਕਨਯਭਾਣ ਕਲਬਾ ਜਾਂ ਬੂ-ਜਰ ਫਯਡਾਂ ਜਾਂ ਕਯਭਟ ੈਂਕੂੰ  ਕਲਬਾ
ਜਾਂ ਐਣਨ ਕਲਬਾ ਦੁਆਯਾ ਫਣਾਈ ਜਾਲੀ ਜ ਕਏ ਕਜਰ ਕਲੱ ਚ ਉਵਨਾਂ ਐਤਯਾਂ ਦੀ ਕਵਚਾਣ, ਕਜੱ ਥ ਵਭਰਾ ਜਾਂ ਜਭਾਂ
ਏੀਤਾ ਜਾ ਕਯਵਾ ਵਲ ਅਤ ਕਜਥ ਐਣਨ ਦੀ ਆਕਆ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ ਅਤ ਐਤਯਾਂ ਦ ਐੁਯਣ ਅਤ ਫੁਕਨਆਦੀ
ਫਨਤਯ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤ ਇੂੰ ਟਾਰ ਸ਼ਨ ਕਜੱ ਥ ਐਣਨ ਦੀ ਭਨਾਵੀ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ, ਉ ਐਤਯ ਕਲਚ ਦੁਫਾਯਾ ਬਯਨ
ਦੀ ਾਰਾਨਾ ਦਯ ਦੀ ਣਨਾ ਅਤ ਐਣਨ ਦ ਫਾਅਦ ਭੁੜ ਬਯਨ ਰਈ ਭਾਂ ਦੀ ਆਕਆ ਕਦੱ ਤੀ ਵਲ;
(21) “ਵਾਤਾਵਯਣ-ੰ ਵਦਨਸੀਰ ਖਤਯ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ“ ਈ ”ਲਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਲਾ)" ਉਵ ਐਤਯ ਜ
ਲਾਤਾਲਯਣ (ੁਯੱਕਐਆ) ਏਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਯਾ 3 ਦ ਉ-ਧਾਯਾ (2) ਅਤ ਫਾਅਦ ਕਲੱ ਚ ਭ ਭ ਜਾਯੀ ਧਾਂ,
ਅਧੀਨ ੂਕਚਤ ਏੀਤ  ਵਨ;
(22) "ਈਕ-ੰ ਵਦਨਸੀਰ

ਨ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 'ਈਜਡ' ਦ ਤਯ ਤ ਕਰਐਆ ਜਾਲਾ)" ਉਵ ਜ਼ਨ ਵਨ ਜ

ਲਾਤਾਲਯਣ (ੁਯੱਕਐਆ) ਏਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਯਾ 3 ਦ ਉ-ਧਾਯਾ (2) ਅਤ ਫਾਅਦ ਕਲੱ ਚ ਭ ਭ ਜਾਯੀ ਧਾਂ,
ਅਧੀਨ ੂਕਚਤ ਏੀਤ  ਵਨ;
(23) “ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਬਾਵ ਭੁਰਾਂਕਣ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 'ਈਆਈ' ਦ ਤਯ ਤ ਜਾਕਣਆ ਜਾਲਾ ) ਕਯਯਟ ਇੱ ਏ
ਦਤਾਲਜ ਵ ਕਜ ਨੂੂੰ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਨੇ ਯਰ
ੂ  ਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਕਨਯਧਾਯਤ ਯਪਯੈਂ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਯਤਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਅਤ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਅੂੰ ਕਤਏਾ-X ਕਲਚ ਕਦੱ ਤ  ਆਭ ਫਣਤਯ ਦ ਅਨੁਾਯ ੀ
ਦੁਆਯਾ ਕਤਆਯ ਏਯਲਾਨਾ ਵਲ ਵਨ;
a) “ਈ.ਆਈ.. ਧਯਯਟ ਦਾ ਖਯੜਾ” ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ ਜਾਂ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦ
ਕਦਸ਼ਾ ਕਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਕਤਆਯ ਏੀਤੀ ਈ ਈਆਈ ਕਯਯਟ ਵ;
b) “ਅੰ ਧਤਭ ਈ.ਆਈ.. ਧਯਯਟ ” ਉਵ ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਵ ਜ ਕਏ ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਤੋਂ ਫਾਅਦ
ਕਤਆਯ ਏੀਤੀ ਈ ਵ, ਕਜ ਕਲੱ ਚ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਨਾਰ, ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲਏ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤ ਲਾਕਦਆ
ਰਈ ਫਜਟ ਕਲਲਥਾ, ਭਾਂਫੱ ਧ ਏਾਯਜਾਂ ਅਤ ਰ ਏਾਂ ਦੁਆਯਾ ਉਠਾਈਆਂ ਕਚੂੰ ਤਾਲਾਂ ਨੂੂੰ ਵੱ ਰ ਏਯਨਾ ਸ਼ਾਭਰ ਵ;
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(24) “ਈਆਈ ਕਆਯਡੀਨੇਟਯ” ਇਏ ਏਟਯਰ ਭਾਵਯ ਅਤ ਪੂੰ ਏਸ਼ਨਰ ਯੀਆ ਭਾਵਯ ਦਾ ਏਆਯਡੀਨੇਟਯ
ਅਤ ੀ ਦੁਆਯਾ ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ;
(25) “ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਫੰਧਨ ਮਜਨਾ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 'ਈਭੀ' ਦ ਤਯ ਤ ਜਾਣੀ ਜਾਲੀ)" ਕਯਯਟ ਇੱ ਏ ਇਵ
ਕਜਵਾ ਦਤਾਲਜ਼ ਵ ਕਜ ਨੂੂੰ ਰਜ
 ਏਟ ਰਤਾਲਏ ਲੱ ਰ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਅੂੰ ਕਤਏਾ-11 ਕਲੱ ਚ ਕਦੱ ਤੀ ਆਭ ਫਣਤਯ
ਦ ਅਨੁਾਯ ਰਤਾਕਲਤ ਰਜਏਟ ਰਈ ੀ ਦੁਆਯਾ ਕਤਆਯ ਏੀਤਾ ਕਆ;
(26) "ਧਵਥਾਯ " ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਐਣਨ ਟਾ ਐਤਯ ਜਾਂ ਕਯਮਜਨਾ ਐਤਯ ਜਾਂ ਕਬਆਚਾਯਏ ਏਭਾਂਡ ਐਤਯ ਜਾਂ
ਉਾਕਯਆ ਐਤਯ ਜਾਂ ਰੂੰਫਾਈ ਜਾਂ ੂੰ ਕਐਆ ਜਾਂ ਉਤਾਦਨ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ ਜਾਂ ਏੱ ਚੀ ਕਜਣ ਦਾ ਕਨਲ ਜਾਂ ਰਫੂੰਧਨ
ਭਯੱ ਥਾ ਆਕਦ ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਕਯਮਜਨਾ ਤ ਰਾੂ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵਲ, ਫੂੰ ਧਤ ਰਾਜਏਟ ਰਈ ਕਨਯਧਾਯਤ ੀਭਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ
ਭਯੱ ਥਾ ਕਲੱ ਚ ਲਾਧਾ, ਅਨੁੂਚੀ ਜਾਂ ੂਯਲ-ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਜਾਂ ੂਯਲ-ਈੀ ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਏ ਵ ਏਦਾ ਰਾਤ
ਏਯਨਾ। ਐਣਨ ਰਾਜਏਟਾਂ ਜਾਂ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ, ਐਣਨ ਟਾ ਐਤਯ ਅਤ ਉਤਾਦਨ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ
ਕਲੱ ਚ ਏਈ ਲੀ ਲਾਧਾ ਕਲਥਾਯ ਭੂੰ ਕਨਆ ਜਾਲਾ;
(27) “ਭਾਸਯ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕਭਟੀ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ "ਈ..ੀ" ਲਜੋਂ ਕਰਕਐਆ ਵ)" ਭਾਵਯਾਂ ਦੀ ਇੱ ਏ ਏਭਟੀ ਕਜ ਨੂੂੰ
ਏੇਂਦਯੀ ੱ ਧਯ ਤ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦੁਆਯਾ ਕਠਤ ਏੀਤਾ ਕਆ ਵ ਜ ਉ ਨੂੂੰ ਬਜ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਤ ਉਕਚਤ
ਕਪਾਯਸ਼ਾਂ ਏਯੀ;
(28) “ਪਾਯਭ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਉਵ ਪਾਯਭ (ਜ਼) ਜ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਕਲਚ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ;
(29) "ਕਾਯਜਸੀਰ ਖਤਯ ਭਾਸਯ ( ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 'ਪ..ਈ' ਦ ਤਯ ਤ ਕਰਕਐਆ ਕਆ ਵ)" ਇੱ ਏ ਭਾਵਯ " ਜ ਕਏ
ੀ ਦੁਆਯਾ ਰਲਾਕਨਤ ਵ ਅਤ ਉ ਨਾਰ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦਾ ਵ ਜਾਂ ੂਚੀਫੱ ਧ ਵ;
(30) “ਆਭ ਸਾਰਾਤ" (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ„ ਜੀੀ ‟ਲਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਲੀ) ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਕਏ ਸ਼ਰਣ
 ੀ „ਫੀ 1’ ਕਲੱ ਚ ਦਯਾਇਆ
ਕਆ ਏਈ ਲੀ ਰਾਜਏਟ ਜਾਂ ਤੀਕਲਧੀ ਕਜ ਕਲੱ ਚ ਏਈ ਤਫਦੀਰੀ ਏੀਤ ਫਯ ਏੇਂਦਯੀ ੱ ਧਯ ਤ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏੀਤਾ
ਜਾਾ, ਜ ਭੁੱ ਚ ਐਤਯਾਂ ਕਲੱ ਚ ਜਾਂ ਏੁੱ ਝ ਕਵੱ  ਕਲੱ ਚ ਕਥਤ ਵ ਕਜ ਦਾ ਵਠਾਂ (a) ਜਾਂ (b), ਕਲਚ ਕਜ਼ਏਯ ਏੀਤਾ
ਕਆ ਵ: a. ਏਾਯਜ - ਏਰਭ ਦ ਭੱ ਦ ਨੂੰਫਯ ਅਨੁਾਯ 10 ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਦ ਅੂੰ ਦਯ 3, 5, 32, 33 ਆਇਟਭ ਨੂੰਫਯ ਦ ਫੂੰ ਧ
ਕਲੱ ਚ ਅਤ ਵਯ ਭੱ ਦਾਂ ਦ ਵਠ ਕਰੱਐੀਆਂ ੀਭਾਲਾਂ ਦ 5 ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਦ ਅੂੰ ਦਯ
i. ੁਯੱਕਐਅਤ ਐਤਯ; ਜਾਂ
ii. ਨਾਜ਼ੁਏ ਰਦੂਕਸ਼ਤ ਐਤਯ; ਜਾਂ
iii. ਈਏ-ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰ ਐਤਯ; ਜਾਂ
iv. ਅੂੰ ਤਯ ਯਾਜ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼
b. ੀਭਾ ਦ ਅੂੰ ਦਯi. ਫੁਯੀ ਤਯਹਾਂ ਰਦੂਕਸ਼ਤ ਐਤਯ; ਜਾਂ
ii. ਈਏ-ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰ ਜ਼ਨ
(31) “ਆਈਰੈਂ ਡ ਕਟਰ ਯਗੂਰਟਯੀ

ਨ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 'ਆਈੀਆਯ ਜ਼ਡ' ਲਜੋਂ ਕਰਕਐਆ ਜਾਲਾ )” ਉਵ ਜ਼ਨ

ਵ ਕਜ ਨੂੂੰ ਆਈਰੈਂ ਡ ਏਟਰ ਯੂਰਟਯੀ ਜ਼ਨ ਅਕਧੂਚਨਾ, 2019 ਅਤ ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭੇਂ- ਭੇਂ 'ਤ ਏੀਤੀਆਂ
ਧਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਅਕਧੂਕਚਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ;
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(32) “ਭਨਟਨੈਂ ਡਯਧਜੰ ਗ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਕਏ ਭਜੂਦਾ ਜਵਾਜਯਾਵੀ ਯਕਤਆ ਜਾਂ ਰੂੰਯ ਥਾਂਨਾ ਜਾਂ ਜਵਾਜਾਂ ਨੂੂੰ ਫੂੰ ਨਣ
ਦੀ ਥਾਂ ਆਕਦ ਕਲੱ ਚ ਭੇਂ-ਭੇਂ 'ਤ ਫਯਤੀ ਜਾਂ ਕਤਰਛੱ ਟਾਂ ਨੂੂੰ ਵਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜ ਜਵਾਜਯਾਨੀ, ਕਨਯਭਾਣ ਜਾਂ
ਏਾਯਜਸ਼ੀਰ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ ਾਣੀ ਦੀ ਉਕਚਤ ੁਯੱਕਐਅਤ ਡੂੂੰ ਾਈ ਯੱ ਐੀ ਜਾ ਏ;
(33) “ਛਟ, ਰਘੂ ਅਤ ਦਯਧਭਆਨੇ ਉੱਦਭ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਉਵ ਕਯਮਜਨਾ ਜ ਛਟ, ਰੂ ਅਤ ਦਯਕਭਆਨੇ ਉੱਦਭ
ਕਲਏਾ ਏਟ, 2006 (2006 ਦਾ ਏਟ ਨੂੰਫਯ 27) ਅਤ ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੀਆਂ ਧਾਂ ਕਲੱ ਚ ਕਯਬਾਕਸ਼ਤ ਏੀਤਾ
ਕਆ ਵ;
(34) “ਖਧਣਜ ਰਾਬ-ਗਰਾਸੀ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਉਵ ਰਕਏਕਯਆ ਕਜ ਦੁਆਯਾ ਧਾਤ ਦ ਏੀਭਤੀ ਕਵੱ  ਬਕਤਏੀ ਜਾਂ ਬਕਤਏ –
ਯਾਇਣੀ ਲੱ ਐ ਏਯਨ ਦੀ ਰਕਏਕਯਆ ਦ ਜ਼ਯੀ ਇੱ ਏਠੇ ਵੁੂੰ ਦ ਵਨ;
(35) “ਭੰ ਤਯਾਰ ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਬਾਯਤ ਯਏਾਯ ਕਲੱ ਚ ਲਾਤਾਲਯਣ, ਜੂੰ ਰਾਤ ਅਤ ਭਭ ਤਫਦੀਰੀ ਦਾ ਭੂੰ ਤਯਾਰਾ;
(36) "ਆਧੁਧਨਕੀਕਯਨ" ਇੱ ਏ ਇਵ ਜਵੀ ਰਕਏਰਆ ਜਾਂ ਤਏਨਾਰ ਜੀ ਕਲਚ ਤਫਦੀਰੀ ਜਾਂ ਏੱ ਚ ਦਾਯਥ ਦ ਕਭਸ਼ਯਣ ਜਾਂ
ਉਤਾਦਾਂ ਦ ਕਭਸ਼ਯਣ ਕਲਚ ਤਫਦੀਰੀ ਜਾਂ ਏੂੰ ਭ ਕਲਚ ਆਉਣ ਲਾਰ ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ ਕਲਚ ਲਾਧਾ ਜਾਂ ਮੂੰ ਤਯ ਅਤ
ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਕਲਚ ਲਾਧਾ ਭਤ ਭਜੂਦਾ ਐਕਣਜ ਟਾਈ ਐਤਯ, ਆਕਦ ਕਲੱ ਚ ਐੁਦਾਈ ਦੀ ਦਯ
ਕਲੱ ਚ ਲਾਧਾ ਸ਼ਾਭਰ ਵ, ਕਜ ਰਈ ਰੀ-ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਰੀ-ਈ.ੀ., ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ, ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ
ਕਦੱ ਤਾ ਕਆ ਵ;
(37) "ਨੋਨ ਕੰ ਰਾਂਇ" ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਕਨਮਕਭਤ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਰਾਜਏਟ ਨੂੂੰ ਰਾਥਕਭਏ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਜਾਂ
ਰਾਥਕਭਏ ਲਾਤਾਲਯਣ ਅਨੁਭਤੀ ਕਲਚ ਦਯਾਈ ਕਨਫੂੰ ਧਨ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਾ ਏਯਨਾ;
(38) “ਨੋਟੀਪਾਈਡ ਇੰਡਟਯੀਅਰ ਅਟਟ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਕਏ ਇੱ ਏ ਇਵ ਕਜਵੀ ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ ਕਜ ਕਲੱ ਚ
ਾਯਏ; ਏੂੰ ਰ ਏ; ਐਤਯ; ਦਯਾਭਦ ਰਕੂੰ  ਜ਼ਨ (ਈ.ੀ.ਜ਼ਡ); ਕਲਸ਼ਸ਼ ਆਯਕਥਏ ਜ਼ਨ (SEZs); ਜੀਲ
ਤਏਨਾਰ ਜੀ ਾਯਏ; ਚਭੜਾ ਏੂੰ ਰ ਏ; ਤਟਲਯਤੀ ਆਯਕਥਏ ਜ਼ਨ (ੀ.ਈ.ਜ਼ਡ); ਕਲਸ਼ਸ਼ ਕਨਲਸ਼ ਐਤਯ
(.ਆਈ.ਆਯ); ਯਾਲ਼ਟਯੀ ੂੂੰ ਜੀ ਕਨਲ ਅਤ ਉਤਾਦਏ ਐੂੰ ਡ (ਕਨਭਜ਼); ਉਦਮਕਏ ਭੂਵ; ਟਯਰੀਅਭ,
ਯਾਇਣ ਅਤ ਟਯਯਾਇਣ ਕਨਲਸ਼ ਐਤਯ (PCPIRs) ਵ, ਜ ਕਏ ਏਦਯ ਯਏਾਯ, ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਅਤ ਏਦਯੀ
ਲ਼ਾਤ ਯਾਜ ਰਸ਼ਾਨ ਲੱ ਰ 14.09.2006 ਤੋਂ ਕਵਰਾ ਕਲ਼ਤ ਏੀਤਾ ਏੀਤਾ ਕਆ ਵ ਜਾਂ ਉਵ ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ
ਕਜਵਨਾ ਲੱ ਰ ਕਭਤੀ 14.09.2006 ਦੀ ਈ.ਆਈ.. ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਤਕਵਤ ਲਾਤਾਲਯਣ ਫੂੰ ਧੀ ਰਲਾਨੀ ਰਾਤ
ਏਯ ਰਈ ਵ;
(39) "ੁਯਿੱਧਖਅਤ ਖਤਯਾਂ" ਦਾ ਅਯਥ ਉਵ ਐਤਯ ਵਨ ਜ ਕਏ ਜੂੰ ਰੀ ਜੀਲ (ੁਯੱਕਐਆ) ਏਟ, 1972 (1972 ਦਾ 53)
ਅਤ ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੀਆਂ ਧਾਂ ਦ ਅਕਧਨ ਕਲ਼ਤ ਏੀਤਾ ਵਇਆ ਵ;
(40) “ਅਗਾਊ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਵਾਨਗੀ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ' ਅਾਊ -ਈੀ ' ਲਜੋਂ ਕਰਕਐਆ ਵ)" ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਸ਼ਰਣ
 ੀ '',
ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 1' ਅਤ ਸ਼ਰਣ
 ੀ 'ਫੀ 2' ਕਯਮਜਨਾ ਜ ਕਏ ੂਚੀ ਕਲਚ ੂਚੀਫੱ ਧ ਵਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਲੱ ਰ
ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਜਾਂ ਕਵਭਤੀ ਜ ਕਏ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੀ ਕਪਾਯਸ਼ ਦ ਤਕਵਤ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ;
(41) “ਅਗਾਊ ਵਾਤਾਵਯਣ ਦੀ ਆਧਗਆ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ “ ਅਾਊ -ਈੀ ” ਲਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਲਾ)” ਦਾ ਅਯਥ ਵ
ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 2' ਰਜਏਟਾਂ ਜ ਕਏ ੂਚੀ ਕਲਚ ੂਚੀਫੱ ਧ ਵਨ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਲੱ ਰ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਜਾਂ
ਕਵਭਤੀ ਦਣ ਰਈ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦ ਾਵਭਣ ਯੱ ਕਐਆ ਜਾਣਾ ਅਤ ਏਭਟੀ ਦੀ ਕਪਾਯਸ਼ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਨਵੀ ਵ;
(42) “ਅਗਾਊ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਵਾਨਗੀ ਸਯਤਾਂ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਰਾਜਏਟ ਰਈ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਕਨਯਧਾਯਤ
ਸ਼ਯਤਾਂ, ਕਜ ਰਈ ਅਾਊ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਜਾਂ ਅਾਊ ਲਾਤਾਲਯਣ ਆਕਆ ਦੀ ਭੂੰ  ਏੀਤੀ ਈ ਵ;
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a. “ਖਾ ਸਯਤਾਂ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਰਾਜਏਟ ਦੀਆਂ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਯਤਾਂ ਜਾਂ ਥਾਨ ਦੀਆਂ ਐਾ ਸ਼ਯਤਾਂ, ਏ ਦ ਅਧਾਯ
ਤ, ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੁਆਯਾ ਕਨਯਧਾਯਤ ਜ ਏਈ ਵ ਅਤ;
b. "ਧਭਆਯੀ ਸਯਤਾਂ" ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦੁਆਯਾ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਏੀਤੀਆਂ ਕਨਯਧਾਯਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਕਜਵਨਾਂ ਨੂੂੰ ਰੀਈ.ੀ. ਜਾਂ ਰੀ-ਈ.ੀ ਦਣ ਭੇਂ ਕਨਯਧਾਯਤ ਏਯਨ ਰਈ, ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਏ ਵ ਏਦ ਵਨ। ਵਾਰਾਂਕਏ, ਅਕਜਵੀਆਂ
ਯਤਾਂ ਨੂੂੰ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦ ਦਯਾਨ, ਏ ਦ ਅਧਾਯ ਤ, ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੁਆਯਾ (ਅਾਊ-ਈ.ੀ ਦ ਭਾਭਰ
ਕਲੱ ਚ) ਅਤ ਯਰ
ੂ  ਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ (ਅਾਊ-ਈ.ੀ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ) ਕਧਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ;
(43) "ਧਯਮਜਨਾ" ਦਾ ਅਯਥ ਕਯਮਜਨਾ ਜਾਂ ਇੱ ਏ ਤੀਕਲਧੀ ਵ;
(44) "ਧਯਮਜਨਾ ਦੀ ਧਜੰ ਦਗੀ" ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦੀ ਜ ੜਾਅਲਾਯ ਲੀ ਵ ਏਦੀ ਵ (i) ਕਨਯਭਾਣ ਜਾਂ
ਥਾਨਾ ਜਾਂ ਥਾਨਾ ਜਾਂ ਏਕਭਸ਼ਕਨੂੰ ਦ ੜਾਲਾਂ ਭਤ; (ii) ਏਾਯਲਾਈ; ਅਤ (iii) ਯੀਡੂੰ ਡਨੀ ਜਾਂ ਫੂੰ ਦ ਏਯਨਾ
ਜਾਂ ਖ਼ਤਭ ਏਯਨਾ;
(45) "ਧਯਮਜਨਾ ਰਤਾਵਕ" ਦਾ ਅਯਥ ਇੱ ਏ ਕਲਅਏਤੀਤ ਜਾਂ ਜਨਤਏ ਜਾਂ ਕਨਜੀ ੂੰ ਥਾ ਵ, ਕਜਦਾ ਰਾਜਏਟ ਦ
ਭਾਭਕਰਆਂ 'ਤ ਅੂੰ ਕਤਭ ਕਨਮੂੰ ਤਯਣ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵ ਅਤ ਏੂੰ ਨੀ ਦ ਫਯਡ ਆਪ ਡਾਇਯਏਟਯਜ਼ ਦੁਆਯਾ ਅਕਧਏਾਯਤ ਜਾਂ
ਕਨਮੁਏਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਜਾਂ ਅਕਜਵੀ ਏਈ ੂੰ ਥਾ ਜਾਂ ਪਯਭ ਜਾਂ ਟਯੱ ਟ ਜਾਂ ੀਕਭਤ ਦਣਦਾਯੀ ਬਾਈਲਾਰੀ ਜਾਂ
ੂੰ ਮੁਏਤ ਉੱਦਭ ਜਾਂ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਉਦਸ਼ ਲਾਵਨ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯੀ ਜਾਂ ਯਾਜ ਜਾਂ ਥਾਨਏ ਯਏਾਯ ਦਾ ਭਯੱ ਥ ਅਕਧਏਾਯੀ
ਕਜ ਨੂੂੰ ਰਾਜਏਟ ਦ ਏਾਯਜਾਂ ਦਾ ਰਫੂੰਧਨ ਏਯਨ ਰਈ ਅਤ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਉਦਸ਼ ਦ ਤਕਵਤ ਯੂਰਟਯੀ
ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਅੱ  ਦਤਾਲਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ੂੰ ਚਾਕਰਤ ਅਤ ਚਰਾਉਣ ਰਈ;
(46) “ਜਨਤਕ ਰਾਸ-ਭਸਵਯਾ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਉਵ ਰਕਏਕਯਆ ਕਜ ਦੁਆਯਾ ਥਾਨਏ ਰਬਾਕਲਤ ਕਲਅਏਤੀਆਂ ਅਤ
ਵਯਾਂ ਦੀਆਂ ਕਚੂੰ ਤਾਲਾਂ, ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਏਟ ਦ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਬਾਲ ਉੱਤ ਕਧੀ ਕਵੱ ਦਾਯੀ ਵ, ਦਾ ਤਾ ਰਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਵ ਤਾਂ ਕਏ ਇ ਤਯਹਾਂ ਕਯਮਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਡਜ਼ਾਇਨ ਏਯਨ ਲਰ ਅਕਜਵੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਦੁਕਨਆਲੀ ਕਚੂੰ ਤਾਲਾਂ ਨੂੂੰ
ਉਕਚਤ ਤਯ ਤ ਕਧਆਨ ਕਲੱ ਚ ਯੱ ਕਐਆ ਜਾ ਏ;
(47) "ਧਨਮੰ ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ" ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਜਾਂ ਯਾਜ ੱ ਧਯੀ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਬਾਲ ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਥਾਯਟੀ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ
ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ੱ ਧਯ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਬਾਲ ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਥਾਯਟੀ;
(48) “ਕਾਯਜ- ੂਚੀ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਨਾਰ ਨੱਥੀ ਏਾਯਜ ੂਚੀ;
(49) “ਕਧੰ ਗ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਰਾਜਏਟ ਜ ਅਾਊ -ਈ.ੀ. ਦੀ ਬਾਰ ਕਲੱ ਚ ਵ, ਉ ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਈ.ਆਈ..
ਕਯਯਟ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਵਲਾਰ ਦੀ ਸ਼ਯਤਾਂ ਕਨਯਧਾਯਤ ਏਯਨ ਦੀ
ਰਕਏਕਯਆ;
(50) “ਕੰਡਯੀ ਧਾਤੂ ਰਧਕਰਆਵਾਂ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਉਵ ਉਤਾਦਨ ਰਕਏਕਯਆਲਾਂ ਜ ਕਏ ਧਾਤ ਦੀ ਏਟਤੀ ਰਕਏਕਯਆ ਦ
ਉਤਾਦਨ ਨਾਰ ਅਯੂੰ ਬ ਵੁੂੰ ਦੀਆਂ ਵਨ, ਜਦ ਉਦਮ ਨੂੂੰ ਯਕਵੂੰ ਦ- ਐੂੂੰ ਵਦ, ਏਾਯਥਤਾ ਅਤ ਕੱ ਏ ਨੂੂੰ ਕਨਲਲ਼ ਦ ਤਯ
ਤ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਇਦ ਉਤਾਦ ਅਯਧ-ਕਤਆਯ ਉਤਾਦ ਜਾਂ ਕਤਆਯ ਉਤਾਦ ਵਨ;
(51) “ਗੰ ਬੀਯ ਰਦਧੂ ਸਤ ਖਤਯ” ਦਾ ਅਯਥ ਉਵ ਉਦਮਕਏ ਭੂਵ ਜਾਂ ਐਤਯ ਵ ਕਜ ਨੂੂੰ ਏੇਂਦਯੀ ਰਦੂਸ਼ਣ ਏੂੰ ਟਯਰ
ਫਯਡ ਦੁਆਯਾ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਤ ੂੰ ਬੀਯ ਰਦੂਕਸ਼ਤ ਐਤਯ ਲਜੋਂ ਛਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਵ;
(52) “ਯਾਜ ਿੱ ਧਯੀ ਭਾਸਯ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕਭਟੀ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ“ ਈੀ” ਕਰਕਐਆ ਵ)” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਇ
ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਉਦਸ਼ ਰਈ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦੁਆਯਾ ਯਾਜ ੱ ਧਯ ਤ ਕਠਤ ਏੀਤੀ ਭਾਵਯਾਂ ਦੀ ਏਭਟੀ, ਜ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦਾ
ਲਾਤਾਲਯਣ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯੀ ਅਤ ਉਕਚਤ ਕਪਾਯਸ਼ਾਂ ਦਲੀ;
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(53) “ਯਾਜ ਰਦੂਸਣ ਕੰ ਟਯਰ ਫਯਡ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ“ ੀੀਫੀ” ਕਰਕਐਆ ਕਆ ਵ) ਤ ਬਾਲ ਵ

ਲਾਟਯ

(ਰਦੂਸ਼ਣ ਯਏਥਾਭ ਅਤ ਕਨਮੂੰ ਤਯਣ) ਏਟ, 1974 (1974 ਦਾ 6) ਅਧੀਨ ਕਠਤ ਇੱ ਏ ਫਯਡ ਵ;
(54) “ਯਾਜ ਿੱ ਧਯੀ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਬਾਵ ਭੁਰਾਂਕਣ ਅਥਾਯਟੀ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ “.ਈ.ਆਈ...” ਕਰਕਐਆ ਵ)” ਤੋਂ
ਬਾਲ ਵ ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਲਾਤਾਲਯਣ (ੁਯੱਕਐਆ) ਏਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਯਾ 3 ਦੀ ਉ-ਧਾਯਾ (3) ਦ ਅਧੀਨ
ਕਠਤ ਏੀਤੀ ਈ ਅਥਾਯਟੀ;
(55) “ਅਧਧਨ ਖਤਯ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਸ਼ਰਣੀ '' ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਵੱ ਦ ਦ 10 ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਦ
ਅੂੰ ਦਯ ਦਾ ਆ ਾ ਦਾ ਇਰਾਏਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ' ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦ ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਵੱ ਦ ਦ 5 ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਦੀ
ਦੂਯੀ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਦਾ ਆ ਾ ਦਾ ਇਰਾਏਾ ਕਜਵ ਕਜਵਾ ਲੀ ਏ ਵਲ;
(56) “ਸਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਯਤਾਂ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 'ਟੀਆਯ' ਕਰਕਐਆ ਵ) ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਕਏ ਕਯਮਜਨਾ ਰਈ
ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ ਕਨਮੂੰ ਤਰਣ ਲ਼ਏਤੀ ਦੁਆਯਾ ਕਨਯਧਾਯਤ ਕਲਕਤਰਤ ਉਦਲ਼;
a. “ਧਵਸਸ ਸਵਾਧਰਆਂ ਦੀਆਂ ਸਯਤਾਂ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਕਯਮਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਜਾਂ ਥਾਨ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ਐਾ
ਸ਼ਯਤਾਂ, ਜ ਕਏ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੁਆਯਾ ਕਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤੀਆਂ ਈਆਂ ਵਨ, ਇਵਨਾਂ ਯਤਾ ਨੂੂੰ ਈਆਈ
ਕਯਯਟ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਭਝੀਆ ਜਾਂਦਾ ਵ; ਅਤ
b. "ਯਫ਼ਯੈਂ ਦੀਆਂ ਧਭਆਯੀ ਸਯਤਾਂ" ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਭਾੂਚੀ ਕਲੱ ਚ ਕਦੱ ਤ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦੀ ਈਆਈ ਕਯਯਟ
ਕਤਆਯ ਦ ਫੂੰ ਧ ਕਲੱ ਚ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦੁਆਯਾ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਜਾਯੀ ਏੀਤ ਕਭਆਯੀ ਕਨਮਭ;
(57) “ਕੇਂਦਯ ਸਾਤ ਿੱ ਧਯੀ ਭਾਸਯ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕਭਟੀ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ “ਮੂਟੀਈੀ” ਕਰਕਐਆ ਵ)” ਦਾ ਅਯਥ ਵ
ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਉਦਸ਼ ਰਈ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦੁਆਯਾ ਯਾਜ ੱ ਧਯ ਤ ਕਠਤ ਏੀਤੀ ਭਾਵਯਾਂ ਦੀ ਏਭਟੀ, ਜ
ਰਾਜਏਟਾਂ ਦਾ ਲਾਤਾਲਯਣ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯੀ ਅਤ ਉਕਚਤ ਕਪਾਯਸ਼ਾਂ ਦਲੀ;
(58) “ਕੇਂਦਯ ਸਾਤ ਰਦਸ ਿੱ ਧਯੀ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਬਾਵ ਭੁਰਾਂਕਣ ਅਥਾਯਟੀ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ“ ਮੂਟੀਆਈ ”
ਕਰਕਐਆ ਵ)” ਦਾ ਅਯਥ ਲਾਤਾਲਯਣ (ੁਯੱਕਐਆ) ਏਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਯਾ 3 ਦੀ ਉ-ਧਾਯਾ (3) ਅਧੀਨ ਭੂੰ ਤਯਾਰ
ਦੁਆਯਾ ਕਠਤ ਏੀਤੀ ਈ ਅਥਾਯਟੀ ਵ;
(59) “ਕੇਂਦਯ ਸਾਤ ਰਦਸ ਰਦੂਸਣ ਕੰ ਟਯਰ ਕਭਟੀ (ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ“ ਮੂਟੀੀੀੀ” ਕਰਕਐਆ ਵ)” ਜਰ (ਰਦੂਸ਼ਣ
ਯਏਥਾਭ ਅਤ ਕਨਮੂੰ ਤਯਣ) ਏਟ, 1974 (1974 ਦਾ ਏਟ ਨੂੰਫਯ 6) ਅਧੀਨ ਕਠਤ ਏਭਟੀ ਵ; ਅਤ
(60) “ਉਰੰਘਣਾ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਕਏ ਰਾਜਏਟਾਂ ਨੇ ਥਾਨ ਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਾਯੀ ਦਾ ਏੂੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ ਕਦੱ ਤਾ ਵ ਜਾਂ ਥਾਨਾ
ਏੀਤੀ ਵ ਜਾਂ ਐੁਦਾਈ ਏੀਤੀ ਵ, ਜ ਲੀ ਕਵਰਾਂ ਵਲ, ਜਾਂ ਉਤਾਦਨ ਕਲੱ ਚ ਲਾਧਾ ਏੀਤਾ ਵ ਅਤ / ਜਾਂ ਰਾਜਏਟ ਐਤਯ
ਦਾ ਕਲਤਾਯ ਅਾਊ -ਈ.ੀ. ਕਲੱ ਚ ਦਯਾਈ ਕਨਯਧਾਯਤ ੀਭਾ ਤੋਂ ਅਾਊ -ਈ.ੀ ਜਾਂ ਅਾਊ -ਈ.ੀ ਰ ਕਫਨਾ
ਏਯ ਕਰਆ ਵ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ।
4. ਅਗਾਊ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਅਗਾਊ ਵਾਤਾਵਯਣ ਆਧਗਆ ਦੀ ਜਯੂਯਤ:(1) ਨਲੇਂ ਕਯਮਜਨਾ ਜਾਂ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਭਤ ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਕਲਥਾਯ ਜਾਂ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਜ ਏਾਯਜਏਰਭ ਕਲੱ ਚ ਸ਼ਰਣੀ
' ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 1'; ਅਤ ਸ਼ਰਣ
 ੀ 'ਫੀ 2' ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ; ਕਜਵਨਾਂ ਨੂੂੰ ਭਾੂਚੀ ਅਨੁਾਯ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਅੱ 
ਯੱ ਕਐਆ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਉਵਨਾਂ ਰਜਏ
 ਟਾਂ ਨੂੂੰ ਰਜਏਟ ਥਾਨ ਉੱਤ ਉਾਯੀ ਏਾਯਜ ਜਾਂ ਥਾਨਾ ਜਾਂ ਐੁਦਾਈ ਜਾਂ
ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ, ਜ ਲੀ ਕਵਰਾਂ ਵਲ, ਦਾ ਏੂੰ ਭ ੁਯੂ ਏਯਨ ਤੋਂ ਕਵਰਾਂ ਫੂੰ ਧਤ ਕਨਮੂੰ ਤਰਣ ਅਥਾਯਟੀ ਤੋਂ ਲਾਤਾਲਯਣ
ਰਲਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਵੀ ਜਾਂ ਉਵ ਕਯਮਜਨਾ ਕਜਵਨਾਂ ਨੂੂੰ ਕਵਰਾ ਈ.ੀ ਕਭਰ ਈ ਵ ਤ ਵੁਣ ਉਵ
ਉਤਾਦਨ ਕਲੱ ਚ ਲਾਧਾ ਏਯਨਾ ਜਾਂ ਰਾਜਏਟ ਐਤਯ ਦਾ ਕਲਤਾਯ ਅਾਊ -ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ -ਈ.ੀ ਕਲੱ ਚ
ਦਯਾਈ ਕਨਯਧਾਯਤ ੀਭਾ ਤ ਲੱ ਧ ਏਯਨਾ ਚਾਵੁੂੰ ਦ ਵਨ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ।
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(2) ਨਲੇਂ ਕਯਮਜਨਾ ਜਾਂ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਭਤ ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਕਲਥਾਯ ਜਾਂ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਜ ਏਾਯਜਏਰਭ ਕਲੱ ਚ ਸ਼ਰਣੀ
'ਫੀ 2' ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ; ਕਜਵਨਾਂ ਨੂੂੰ ਭਾੂਚੀ ਅਨੁਾਯ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਅੱ  ਯੱ ਕਐਆ ਜਾਣਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਨਵੀਂ
ਵ, ਨੂੂੰ ਕਏ ਲੀ ਕਨਯਭਾਣ ਏਾਯਜ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਜਾਂ ਥਾਨਾ ਜਾਂ ਐੁਦਾਈ ਜਾਂ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਣ ਤੋਂ ਕਵਰਾਂ ਫੂੰ ਧਤ
ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਤੋਂ ਕਵਰਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੀ ਆਕਆ ਦੀ ਰ ੜ ਵਲੀ, ਜ ਲੀ ਕਵਰਾਂ ਵਲ, ਜਾਂ ਉਵ
ਕਯਮਜਨਾ ਕਜਵਨਾਂ ਨੂੂੰ ਕਵਰਾ ਈ.ੀ ਕਭਰ ਈ ਵ ਤ ਵੁਣ ਉਵ ਉਤਾਦਨ ਕਲੱ ਚ ਲਾਧਾ ਏਯਨਾ ਜਾਂ ਰਾਜਏਟ
ਐਤਯ ਦਾ ਕਲਤਾਯ ਅਾਊ -ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ -ਈ.ੀ ਕਲੱ ਚ ਦਯਾਈ ਕਨਯਧਾਯਤ ੀਭਾ ਤ ਲੱ ਧ ਏਯਨਾ
ਚਾਵੁੂੰ ਦ ਵਨ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ।
(3) ਵਾਰਾਂਕਏ, ਇਵ ੱ ਸ਼ਟ ਏੀਤਾ ਕਆ ਵ ਕਏ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਉਦਸ਼ ਰਈ 'ਉਾਯੀ ਏਾਯਜ' ਕਲਚ ਏੂੰ ਕਡਆਰੀ
ਤਾਯ ਜਾਂ ਏੂੰ ਾਉਂਡ ਦੀ ਏੂੰ ਧ ਨਾਰ ਜ਼ਭੀਨ ਨੂੂੰ ੁਯੱਕਐਅਤ ਏਯਨਾ; ੁਯੱਕਐਆ ਾਯਡਾਂ ਰਈ ਆਯਜ਼ੀ ਸ਼਼ੈੱਡ; ਕਏ
ਦਯੱ ਐਤ ਦੀ ਏਟਾਈ ਤ ਕਫਨਾਂ ਜ਼ਭੀਨ ਨੂੂੰ ੱ ਧਯ ਏਯਨਾ; ਬੂ-ਤਏਨੀਏੀ ੜਤਾਰ ਜ ਕਯਮਜਨਾ ਰਈ ਏਈ ਜਯੂਯੀ
ਵ, ਸ਼ਾਭਰ ਨਵੀਂ ਵਨ;
5. ਰਾਜਕਟਾਂ ਅਤ ਗਤੀਧਵਧੀਆਂ ਦਾ ਸਰਣੀਕਯਨ: (1) ਾਯ ਰਾਜਏਟਾਂ, ਜ ੂਚੀਫੱ ਧ ੂਚੀ ਕਲੱ ਚ ਵਨ, ਨੂੂੰ ਇਨਹਾਂ ਦ ੂੰ ਬਾਕਲਤ ਭਾਕਜਏ ਅਤ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਬਾਲਾਂ ਅਤ
ਥਾਨਏ ਰਬਾਲਾਂ ਦ ਵੱ ਦਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਕਤੂੰ ਨ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਕਲੱ ਚ ਲੂੰ ਕਡਆ ਕਆ: ਸ਼ਰਣੀ '', ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 1', ਅਤ ਸ਼ਰਣ
 ੀ 'ਫੀ
2';
(2) ੂਚੀਫੱ ਧ ੂਚੀ ਕਲੱ ਚ ਸ਼ਰਣ
 ੀ '' ਅਧੀਨ ਦਯਾ ਾਯ ਰਾਜਏਟਾਂ ਭਤ ਕਲਥਾਯ ਅਤ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ
ਨੂੂੰ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਤੋਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਵੀ।
(3) ੂਚੀਫੱ ਧ ੂਚੀ ਕਲੱ ਚ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 1' ਅਧੀਨ ਦਯਾ ਾਯ ਰਾਜਏਟਾਂ ਭਤ ਕਲਥਾਯ ਅਤ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ, ਯ
ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਧਾਯਾ 3 ਦੀ ਉ-ਧਾਯਾ (30) ਦ ਅਨੁਾਯ ਆਭ ਸ਼ਯਤਾਂ ੂਯੀਆਂ ਏਯਨ ਲਾਕਰਆਂ ਨੂੂੰ ਛੱ ਡ
ਏ, ਨੂੂੰ ਈਆਈ ਜਾਂ ਮੂਟੀਆਈ ਤੋਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਵੀ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ;
(4) ੂਚੀਫੱ ਧ ੂਚੀ ਕਲੱ ਚ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 1' ਅਧੀਨ ਦਯਾ ਾਯ ਰਾਜਏਟਾਂ ਭਤ ਕਲਥਾਯ ਅਤ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਅਤ
ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਧਾਯਾ 3 ਦੀ ਉ-ਧਾਯਾ (30) ਦ ਅਨੁਾਯ ਆਭ ਸ਼ਯਤਾਂ ੂਯੀਆਂ ਏਯਨ ਲਾਰ ਰਜਏਟਾਂ,
ਨੂੂੰ ਸ਼ਰਣੀ ਕਲਚ ਏਈ ਤਫਦੀਰੀ ਏੀਤ ਫਯ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਤੋਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਵੀ, ਕਜਲੇਂ ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ
ਏ ਵਲ;
(5) ੂਚੀਫੱ ਧ ੂਚੀ ਕਲੱ ਚ ਸ਼ਰਣ
 ੀ 'ਫੀ 2' ਅਧੀਨ ਦਯਾ ਾਯ ਰਾਜਏਟਾਂ ਕਜਵਨਾਂ ਨੂੂੰ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦ ਾਵਭਣ
ਯੱ ਕਐਆ ਜਾਣਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਵ, ਨੂੂੰ ਈਆਈ ਜਾਂ ਮੂਟੀਆਈ ਤੋਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਵੀ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ
ਲੀ ਏ ਵਲ;
(6) ੂਚੀਫੱ ਧ ੂਚੀ ਕਲੱ ਚ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 2' ਅਧੀਨ ਦਯਾ ਫਾਏੀ ਾਯ (ਰਾਜਏਟਾਂ ਯ ਉਯਏਤ ਉ-ਧਾਯਾ (5) ਦ
ਅਨੁਾਯ ਕਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤ ਰਾਜਏਟਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ) ਨੂੂੰ ਈਆਈ ਜਾਂ ਮੂਟੀਆਈ ਤੋਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਦੀ
ਜ਼ਯੂਯਤ ਵੀ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ ਰੂੰ ਤੂ ਇਵਨਾਂ ਨੂੂੰ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦ ਾਵਭਣ ਯੱ ਕਐਆ ਜਾਣਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਨਵੀ
ਵ,;
(7) ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਯੱ ਕਐਆ ਅਤ ੁਯੱਕਐਆ ਨਾਰ ਜੁੜ ਵ ਾਯ ਰਾਜਏਟ ਜਾਂ ਵਯ ਯਣਨੀਤਏ ਧਾਯਨਾਲਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਦ
ਵਨ, ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਕਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਨੂੂੰ ਸ਼ਰਣੀ ਕਲਚ ਕਫਨਾਂ ਕਏ ਕਏਭ ਦੀ
ਤਫਦੀਰੀ ਤ ਫਯ, ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਤੋਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਜਾਂ ਅਾਊ -ਈੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਵੀ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਇਵ
ਭਾਭਰਾ ਵਲ, ਅਕਜਵ ਰਾਜਏਟਾਂ ਨਾਰ ਫੂੰ ਧਤ ਏਈ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਨਤਏ ਐਤਯ ਕਲਚ ਨਵੀਂ ਯੱ ਐੀ ਜਾਲੀ।
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6. ਭਾਸਯ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕਭਟੀ (ਈ..ੀ.): (1) ਈ  ੀ ਕਲਚ ਕਯਪ ਵਠ ਕਦੱ ਤ ਮਤਾ ਦ ਭਾਦੂੰ ਡਾਂ ਨੂੂੰ ੂਯਾ ਏਯਨ ਲਾਰ ਭਾਵਯ ਸ਼ਾਭਰ ਵਣ :
a. ਮਗਤਾ : ਕਲਅਏਤੀ ਏਰ ੱ ਟ ੱ ਟ ਕਲਕਆਨ ਜਾਂ ਏਭਯ ਜਾਂ ਆਯਟ ਜਾਂ ਏਾਨੂੂੰਨ ਜਾਂ ਲਾਯ ਰਫੂੰਧ ਜਾਂ
ਐਤੀਫਾੜੀ ਜਾਂ ਫਾਫਾਨੀ ਜਾਂ ਅਯਥ ਸ਼ਾਤਯ ਕਲਚ ਟ ਰਜੂਟ ਕਡਯੀ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ; ਜਾਂ ਕਏ ਲੀ
ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਮੂਨੀਲਯਕਟੀ ਤੋਂ ਤਏਨਾਰ ਜੀ ਜਾਂ ਇੂੰ ਜੀਨੀਅਕਯੂੰ  ਜਾਂ ਆਯਏੀਟਏਚਯ ਕਲੱ ਚ ਰਜੂਟ
ਕਡਯੀ ਜਾਂ ਸ਼ਲਯ ਰਭਾਣੀਏਯਣ (ੀ., ੀ., ਅਤ ੀ.ਭ.)।
b. ਉਭਯ: ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਰਈ ਨਾਭਜ਼ਦੀ ਦੀ ਕਭਤੀ ਲਰ 70 ਾਰ ਤੋਂ ੱ ਟ।
c. ਤਜਯਫਾ: ਵਠਾਂ ਕਦੱ ਤ ਐਤਯਾਂ ਕਲੱ ਚ 15 ਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਯਫਾ:
i.

ਵਾਤਾਵਯਣ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ: ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੀ ੁਣਲੱ ਤਾ ਦ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲਚ ਅੂੰ ਏਕੜਆਂ ਨੂੂੰ ਭਾਣ, ਕਨਯਾਨੀ
ਏਯਨ, ਕਲਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਏਯਨ ਅਤ ਕਲਆਕਐਆ ਏਯਨ ਕਲਚ ਭਾਵਯ;

ii.

ਧਵਰਤ- ਖੰ ਡ ਧਯਮਜਨਾ ਰਫੰਧਨ: ਕਯਮਜਨਾ ਰਫੂੰਧਨ ਜਾਂ ਰਕਏਕਯਆ ਦ ਰਫੂੰਧਨ ਜਾਂ ਐਤਯ ਕਲੱ ਚ
ਏਾਯਜਾਂ ਜਾਂ ਵੂਰਤਾਂ ਦ ਰਫੂੰਧਨ ਕਲੱ ਚ ਭਾਵਯ ਅਯਥਾਤ ਐਣਨ, ਏੁਦਯਤੀ ਯਤਾਂ ਦੀ ਕਨਲ਼ਏਯਲ਼ਣੀ
ਕੂੰ ਜਾਈ, ਕਫਜਰੀ ਉਤਾਦਨ, ਰਭਾਣੂ ਉਯਜਾ, ਰਾਇਭਯੀ ਰਕਏਕਯਆ, ਦਾਯਥਾਂ ਦਾ ਉਤਾਦਨ,
ਦਾਯਥਏ ਰਕਏਕਯਆ, ਕਨਯਭਾਣ, ਭਨੜਤ, ਬਕਤਏੀ ਫੁਨੀਆਦੀ ਢਾਂਚ ਭਤ ਲਾਤਾਲਯਣ ਲਾਲਾਂ।

iii.

ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਬਾਵ ਭੁਰਾਂਕਣ ਰਧਕਧਯਆ : ਈ.ਆਈ.. ਨੂੂੰ ਏਯਾਉਣ ਅਤ ਇ ਨੂੂੰ ੂਯਾ ਏਯਨ ਕਲਚ
ਭਾਵਯ ਅਤ ਈ ਭ ੀ ਅਤ ਵਯ ਰਫੂੰਧਨ ਮਜਨਾਲਾਂ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਅਤ ਕਜਨਹਾਂ ਏਰ
ਈਆਈ ਰਕਏਕਯਆ ਕਲਚ ਲਯਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਕਲੱ ਐੀ ਤਏਨੀਏਾਂ ਅਤ ੂੰ ਦਾਂ ਦੀ ਕਲਆਏ ਭੁਵਾਯਤ
ਅਤ ਕਆਨ ਵਲ;

iv.

ਜਐਭ ਭੁਰਾਂਏਣ ਜਾਂ ਕਏੱ ਤਾਭੁਐੀ ਅਯਤਾ;

v.

ਜੀਲਨ ਕਲਕਆਨ (ਪੁੱ ਰਾਂ ਦੀ ਅਤ ਜੀਲ-ਜੂੰ ਤੂਈ ਰਫੂੰਧਨ) ਜਾਂ ਲਣ ਜਾਂ ਜੂੰ ਰੀ ਜੀਲ ਜਾਂ
ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਕਲਕਆਨ;

vi.

ਰਾਜਏਟ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦ ਤਜ਼ਯਫ ਲਾਰ ਲਾਤਾਲਯਣ ਅਯਥ ਸ਼ਾਤਯ ;

vii.

ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਯਏਥਾਭ ਅਤ ਟਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣ ਕਲਕਆਨ;

viii.

ਜਨਤਏ ਰਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਰਫੂੰਧਨ ਲੱ ਐ-ਲੱ ਐ ਕਲਏਾ ਏਟਯਾਂ ਅਤ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਭੁੱ ਕਦਆਂ ਨੂੂੰ ਏਲਯ
ਏਯਦਾ ਵ;

ix.

ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ਏਾਨੂੂੰਨ; ਅਤ

x.

ਭਾਕਜਏ ਰਬਾਲ ਭੁਰਾਂਏਣ ਜਾਂ ਭੁੜ ਲਫਾ ਅਤ ੁਨਯ-ਲਾ;

(2) ਈ..ੀ. ਦਾ ਏਾਯਜਏਾਰ ਕਤੂੰ ਨ ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਨਵੀਂ ਵਲਾ।
(3) ਈ..ੀ. ਦੀ ਫਣਤਯ ਚਅਯਭਨ ਜਾਂ ਚਅਯਯਨ ਅਤ ਏਟਯੀ ਭਤ 15 ਕਨਮਭਤ ਭੈਂਫਯਾਂ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਨਵੀਂ ਵ
ਏਦੀ। ਵਾਰਾਂਕਏ, ਚਅਯਭਨ ਜਾਂ ਚਅਯਯਨ ਏਭਟੀ ਦੀ ਕਏ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਫਠਏ ਰਈ ੂੰ ਫੂੰ ਕਧਤ ਐਤਯ ਕਲੱ ਚ
ਭਾਵਯ (ਭੈਂਫਯਾਂ) ਦ ਯੂ ਕਲੱ ਚ ਕਵ-ਕਲਏਰ ਚੁਣ ਏਦ ਵਨ।
(4) ਚਅਯਭਨ ਜਾਂ ਚਅਯਯਨ ਇੱ ਏ ਉੱ ਕਲਅਏਤੀ ਵਣ ਜ ਲਾਤਾਲਯਣ ਨੀਤੀ ਨਾਰ ਜੁੜ ਭਕਰਆਂ, ਰਫੂੰਧਨ ਜਾਂ
ਜਨਤਏ ਰਸ਼ਾਨ ਕਲੱ ਚ ਲੱ ਐ-ਐ ਕਲਏਾਲੱ - ਐਤਯਾਂ ਨਾਰ ਨਕਜੱ ਠਣ ਕਲੱ ਚ ਤਜਯਫਾ ਯੱ ਐਦਾ ਵ।

(5) ਚਅਯਭਨ ਜਾਂ ਚਅਯਯਨ ਇੱ ਏ ਭੈਂਫਯ ਨੂੂੰ ਉ-ਚਅਯਭਨ ਜਾਂ ਚਅਯਯਨ ਲਜੋਂ ਨਾਭਜ਼ਦ ਏਯਨ ਜ
ਚਅਯਭਨ ਜਾਂ ਚਅਯਯਨ ਦੀ ਯਵਾਜ਼ਯੀ ਕਲਚ ਈ..ੀ. ਦੀ ਰਧਾਨੀ ਏਯਾ ।
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(6) ਚਅਯਭਨ ਜਾਂ ਚਅਯਯਨ ਣ ਕਏ ਭੈਂਫਯ ਦਾ ਲੱ ਧ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਏਾਯਜਏਾਰ ਦ ਲਾਯੀ ਵਯ ਕਤੂੰ ਨ ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਦਾ
ਕਵੱ ਾ ਕਏ ਲੀ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਜਾਂ ਅਥਾਯਟੀ ਕਲੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਵਣ ਰਈ ਵਲਾ। ਚਅਯਭਨ ਜਾਂ ਚਅਯਯਨ ਅਤ
ਭੈਂਫਯ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਤਕਵਤ ਕਠਤ ਇਏ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਅਥਾਯਟੀ ਜਾਂ ਏਭਟੀ ਕਲਚ ਇੱ ਏ ਭੇਂ ਲਾ ਨਵੀਂ
ਏਯਨ।
(7) ਚਅਯਭਨ ਜਾਂ ਚਅਯਯਨ ਅਤ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦ ਏਾਯਜਏਾਰ ਦੀ ਕਭਆਦ ਖ਼ਤਭ ਵਣ ਤੋਂ ਕਵਰਾਂ ਕਫਨਾਂ ਕਏ ਏਾਯਨ,
ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤੀ ਈ ਅਤ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਫਨਾਂ, ਭਨਭਾਨੇ ਢੂੰ  ਨਾਰ ੱ ਟ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ।
(8) ਕਜਲੇਂ ਲੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਭਕਝਆ ਜਾਲ, ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦੁਆਯਾ ਇਏ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਭਾਵਯ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀਆਂ ਦਾ ਠਨ ਏੀਤਾ ਜਾ
ਏਦਾ ਵ।

(9) ਫੂੰ ਧਤ ਈੀ ਦ ਅਕਧਏਾਯਤ ਭੈਂਫਯ ਕਯਮਜਨਾ ਨਾਰ ਜੁੜ ਕਏ ਲੀ ਾਈਟ ਕਜ ਨੂੂੰ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੀ ਰਲਾਨੀ
ਦੀ ਜਯੂਯਤ, ਦਾ ਏਕੂੰ  ਜਾਂ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦ ਉਦਸ਼ ਰਈ ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲਏ ਨੂੂੰ ੱ ਟ ੱ ਟ ੱ ਤ ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਅਾਊ
ੂਚਨਾ ਦ ਏ ਭੁਆਇਨਾ ਏਯ ਏਦ ਵਨ ਅਤ ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲਏ ਭੈਂਫਯ ਕਨਯੀਐਣ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਕਵਮ
ਰਦਾਨ ਏਯਾ।
(10) ਈ..ੀ. ਭੂਕਵਏ ਕਜ਼ੂੰ ਭਲਾਯੀ ਦ ਕਧਾਂਤ 'ਤ ਏੂੰ ਭ ਏਯੀ। ਚਅਯਭਨ ਜਾਂ ਚਅਯਯਨ ਵਯ ਭਾਭਰ ਕਲਚ
ਕਵਭਤੀ ਤ ਵੁੂੰ ਚਣ ਦੀ ਏਕਸ਼ਸ਼ ਏਯਨ ਅਤ ਜ ਕਵਭਤੀ ਨਵੀਂ ਵ ਏਦੀ ਤਾਂ, ਫਵੁਕਣਤੀ ਦ ਕਲਚਾਯ
ਭਨਣਮ ਵਣ ਅਤ ਜ ਏਈ ਪਰਾ ਫਵੁਭਤ ਕਲਚਾਯਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਕਰਆ ਜਾਦਾਂ ਵ ਤਾਂ ਪਰ ਦ ੱ ਐ ਅਤ
ਕਲਯਧ ਦ ਕਲਚਾਯ ਏਾਯਲਾਈ ਦੀ ੂੰ ਐ ਕਯਯਟ ਕਲੱ ਚ ਅੂੰ ਕਏਤ ਏੀਤ ਜਾਣ।
(11) ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦਾ ਰਤੀਕਨਧ ਜ ਕਨਯਦਸ਼ਏ ਜਾਂ ਕਲਕਆਨੀ ‘ਈ’ ਜਾਂ ਇ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦ ਅਵੁਦ ਤ ਵਠਾਂ ਨਾ ਵਲ, ਉਵ
ਏਭਟੀ ਦ ਭੈਂਫਯ-ਏਟਯੀ ਦ ਤਯ ਤ ਏੂੰ ਭ ਏਯਾ।
(12) ਈੀ ਵਯ ਭਵੀਨੇ ੱ ਟ ੱ ਟ ਇਏ ਲਾਯ ਕਭਕਰਆ ਏਯੀ।
(13) ਭੂੰ ਤਯਾਰਾ ਈੀ ਦ ਠਨ ਰਈ ਅਣਾ ਜਾਣ ਲਾਰੀ ਕਲਧੀ ਨੂੂੰ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਜਾਯੀ ਏਯਾ।
7. ਯਾਜ ਿੱ ਧਯੀ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਬਾਵ ਭੁਰਾਂਕਣ ਅਥਾਯਟੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਯ ਸਾਤ ਰਦਸ ਿੱ ਧਯ ਦ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਬਾਵ ਭੁਰਾਂਕਣ
ਅਥਾਯਟੀ- :
(1) .ਈ.ਆਈ... ਜਾਂ ਮੂ.ਟੀ.ਈ... ਕਲਚ ਚਅਯਭਨ ਜਾਂ ਚਅਯਯਨ ਅਤ ਇਏ ਭੈਂਫਯ-ਏਟਯੀ ਭਤ
ਕਤੂੰ ਨ ਭੈਂਫਯ ਸ਼ਾਭਰ ਵਣ। ਭੈਂਫਯ-ਏਟਯੀ ਫੂੰ ਧਤ ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਰਸ਼ਾਨ ਦਾ ਲਾ
ਕਨਬਾਉਣ ਲਾਰਾ ਅਕਧਏਾਯੀ ਵਲ
 ਾ, ਅਤ ਉ ਦਾ ਅਵੁਦਾ ਡਾਇਯਏਟਯ ਦ ਅਵੁਦ ਜਾਂ ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ
ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਕਲੱ ਚ ਇ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਵਲਾ। ਭੈਂਫਯ-ਏੱ ਤਯ ਤੋਂ ਉਭੀਦ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਕਏ ਉਵ ਲਾਤਾਲਯਣ
ਏਾਨੂੂੰਨ ਨਾਰ ਜਾਣੂ ਵਲ।
(2) ਈਆਈ ਜਾਂ ਮੂਟੀਆਈ ਦਾ ਏਾਯਜਏਾਰ ਕਤੂੰ ਨ ਾਰ ਦਾ ਵਲਾ। ਵਾਰਾਂਕਏ ਅਤ ਕਜਥ ਲੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਅਤ
ਭੁਨਾਕਫਾ ਵਲ, ਭੂੰ ਤਯਾਰਾ ਭਜੂਦਾ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਏਾਯਜਏਾਰ ਦੀ ਕਭਆਦ ਕਤੂੰ ਨ ਭਵੀਨੇ ਤ ਲੱ ਧ ਨਵੀਂ ਲਧਾ ਏਦਾ।
(3) ਚਅਯਭਨ ਜਾਂ ਚਅਯਯਨ ਇੱ ਏ ਉੱ ਕਲਅਏਤੀ ਵਣ ਜ ਲਾਤਾਲਯਣ ਨੀਤੀ ਨਾਰ ਜੁੜ ਭਕਰਆਂ ਜਾਂ ਰਫੂੰਧਨ
ਕਲੱ ਚ ਜਾਂ ਜਨਤਏ ਰਸ਼ਾਨ ਕਲੱ ਚ ਲੱ ਐ ਲੱ ਐ ਕਲਏਾ ਐਤਯਾਂ ਨਾਰ ਨਕਜੱ ਠਣ ਦਾ ਤਜਯਫਾ ਯੱ ਐਦਾ ਵਲਾ। ਮਤਾ,
ਉਭਯ ਅਤ ਤਜ਼ੁਯਫਾ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਧਾਯਾ 6 ਦੀ (ਉ ਧਾਯਾ-1) ਕਲੱ ਚ ਕਦੱ ਤ ਭਾਦੂੰ ਡ ਦ ਅਨੁਾਯ
ਵਲਾ।
(4) ਯ-ਯਏਾਯੀ ਭੈਂਫਯ ਭਤ ਚਅਯਭਨ ਜਾਂ ਚਅਯਯਨ ਦਾ ਲੱ ਧ ਲੱ ਧ ਏਾਯਜਏਾਰ ਦ ਲਾਯੀ ਵਯ ਕਤੂੰ ਨ ਾਰਾਂ
ਜਾਂ ਇਦਾ ਕਵੱ ਾ ਕਏ ਲੀ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਜਾਂ ਅਥਾਯਟੀ ਕਲੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਵਣ ਰਈ ਵਲਾ। ਚਅਯਭਨ ਜਾਂ
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ਚਅਯਯਨ ਅਤ ਭੈਂਫਯ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਤਕਵਤ ਕਠਤ ਇਏ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਅਥਾਯਟੀ ਜਾਂ ਏਭਟੀ ਕਲਚ ਇੱ ਏ ਭੇਂ
ਲਾ ਨਵੀਂ ਏਯਨ।
(5) ਚਅਯਭਨ ਜਾਂ ਚਅਯਯਨ ਅਤ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦ ਏਾਯਜਏਾਰ ਦੀ ਕਭਆਦ ਖ਼ਤਭ ਵਣ ਤੋਂ ਕਵਰਾਂ ਕਫਨਾਂ ਏਾਯਨ,
ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤੀ ਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਫਨਾਂ, ਭਨਭਾਨੇ ਢੂੰ  ਨਾਰ ੱ ਟ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ।
(6) ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਰਸ਼ਾਨ ਭੈਂਫਯਾਂ ਅਤ ਚਅਯਭਨ ਦ ਨਾਭ ਭਜੂਦਾ ਅਥਾਯਟੀ ਦ
ਏਾਯਜਏਾਰ ਦੀ ਕਭਆਦ ਐਤਭ ਵਣ ਤੋਂ ੱ ਟ ੱ ਟ 45 ਕਦਨ ਕਵਰਾ, ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਨੂੂੰ ਬਜਾ ਅਤ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਲੱ ਰ ਇ
ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਭਏਦ ਰਈ ਇੱ ਏ ਅਕਧਏਾਯ ਦ ਤਯ ਤ, ਈਆਈ ਜਾਂ ਮੂਟੀਆਈ ਦਾ ਠਨ ਭਜੂਦਾ
ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਏਾਯਜਏਾਰ ਦੀ ਕਭਆਦ ਐਤਭ ਵਣ ਤੋਂ ਕਵਰਾ ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ।
(7) ਜ ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਰਸ਼ਾਨ ਲੱ ਰ ਭਜੂਦਾ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਏਾਯਜਏਾਰ ਦੀ ਕਭਆਦ ਐਤਭ
ਵਣ ਤੋਂ ੱ ਟ ੱ ਟ 45 ਕਦਨ ਕਵਰਾ, ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਨੂੂੰ ਭੈਂਫਯ ਅਤ ਚਅਯਭਨ ਦ ਨਾਭ ਬਜਣ ਕਲਚ ਅਪਰ ਯਕਵੂੰ ਦਾ
ਵ, ਤਾਂ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਲੱ ਰ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਭਏਦ ਰਈ ਇੱ ਏ ਅਕਧਏਾਯ ਦ ਤਯ ਤ, ਈਆਈ ਜਾਂ
ਮੂਟੀਆਈ ਦਾ ਠਨ ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼
 ਰਸ਼ਾਨ ਨੂੂੰ ਏਈ ਵਲਾਰਾ ਕਦੱ ਤ ਫਯ ਏਯ
ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਲਾ।
(8) ਈਆਈ ਜਾਂ ਮੂਟੀਆਈ ਦ ਾਯ ਪਰ ਇੱ ਏ ਭੀਕਟੂੰ  ਕਲੱ ਚ ਰ ਜਾਣ ਅਤ ਆਭ ਤਯ ਤ ਯਫੂੰ ਭਤੀ
ਨਾਰ ਵਣ। ਫਸ਼ਯਤ, ਜ ਏਈ ਪਰਾ ਫਵੁਕਣਤੀ ਦੁਆਯਾ ਕਰਆ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਵਾਂ ੱ ਐੀ ਅਤ ਨਾਵ ੱ ਐੀ ਕਲਚਾਯਾਂ
ਦਾ ਲਯਲਾ ਏਾਯਲਾਈ ਦੀ ੂੰ ਐ ਕਯਯਟ ਕਲੱ ਚ ਾਪ ਾਪ ਦਯਜ ਵਲਾ ਅਤ ਇ ਦੀ ਇਏ ਏਾੀ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਨੂੂੰ
ਬਜੀ ਜਾਲੀ।
(9) ਈਆਈ ਜਾਂ ਮੂਟੀਆਈ ਵਯ ਭਵੀਨੇ ੱ ਟ ੱ ਟ ਇਏ ਲਾਯ ਕਭਕਰਆ ਏਯੀ।
8. ਯਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਯ ਸਾਤ ਰਦਸ ਜਾਂ ਧ ਰਹਾ ਿੱ ਧਯੀ ਭਾਸਯ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕਭਟੀ- :
(1) ਈੀ, ਮੂਟੀਈੀ ਜਾਂ ਡੀਈੀ ਦ ਚਅਯਭਨ ਜਾਂ ਚਅਯਯਨ ਜਾਂ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਮਤਾ, ਉਭਯ ਅਤ
ਤਜਯਫਾ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਧਾਯਾ 6 ਦੀ ਉ-ਧਾਯਾ (1) ਕਲੱ ਚ ਕਦੱ ਤ ਭਾਦੂੰ ਡ ਦ ਅਨੁਾਯ ਵਲ
 ਾ।
(2) ਈੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀਈੀ ਜਾਂ ਡੀਈੀ ਦ ਵਯ ਭਾਦੂੰ ਡ ਅਤ ਏਾਯਜ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਧਾਯਾ 6 ਦੀ ਉਧਾਯਾ (2) ਨੂੂੰ ਉ-ਧਾਯਾ (2) ਕਲਚ ਦੱ  ਭਾਦੂੰ ਡ ਅਨੁਾਯ ਵਣ।
(3) ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਰਸ਼ਾਨ ਦਾ ਰਤੀਕਨਧ ਦਾ ਅਵੁਦਾ ਡਾਇਯਏਟਯ ਜਾਂ ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ
ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਕਲੱ ਚ ਇ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦ ਦਯਜ ਤੋਂ ੱ ਟ ਨਵੀਂ ਵਲਾ ਅਤ ਉਵ ਈੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀਈੀ
ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ ਏਭਟੀ ਦ ਏੱ ਤਯ ਲਜੋਂ ਏੂੰ ਭ ਏਯਨ।
(4) ਯਾਜ ਰਦੂਸ਼ਣ ਏੂੰ ਟਯਰ ਫਯਡ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਰਦੂਸ਼ਣ ਏੂੰ ਟਯਰ ਏਭਟੀ ਦਾ ਇੱ ਏ ਅਕਧਏਾਯੀ ਡੀਈੀ ਦ
ੱ ਏਤਯ ਦ ਤਯ ਏੂੰ ਭ ਏਯਾ।
(5) ਡੀਈੀ ਦਾ ੁਨਯ ਠਨ ਵਯ ਕਤੂੰ ਨ ਾਰਾਂ ਫਾਅਦ ਕਜ਼ਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼
ਦੁਆਯਾ ਬਜ  ਨਾਭ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਈ ਜਾਂ ਮੂਟੀਆਈ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ।
(6) ਈੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀਈੀ ਦਾ ੁਨਯ ਠਨ ਵਯਏ ਕਤੂੰ ਨ ਾਰਾਂ ਫਾਅਦ ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜ਼ਟ
ਅਕਧੂਚਨਾ ਯਾਵੀ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ। ਵਾਰਾਂਕਏ ਅਤ ਕਜਥ ਲੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਅਤ ਭੁਨਾਕਫ ਵਲ, ਭੂੰ ਤਯਾਰਾ ਭਜੂਦਾ ਏਭਟੀ
ਦ ਏਾਯਜਏਾਰ ਦੀ ਕਭਆਦ ਕਤੂੰ ਨ ਭਵੀਨੇ ਤ ਲੱ ਧ ਨਵੀਂ ਲਧਾ ਏਦਾ।
(7) ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਰਸ਼ਾਨ ਭੈਂਫਯਾਂ ਅਤ ਚਅਯਭਨ ਦ ਨਾਭ ਭਜਦ
ੂ ਾ ਈੀ ਜਾਂ
ਮੂਟੀਈੀ ਦ ਏਾਯਜਏਾਰ ਦੀ ਕਭਆਦ ਐਤਭ ਵਣ ਤੋਂ ੱ ਟ ੱ ਟ 45 ਕਦਨ ਕਵਰਾ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਨੂੂੰ ਬਜਾ ਅਤ
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ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਲੱ ਰ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਭਏਦ ਰਈ ਇੱ ਏ ਅਕਧਏਾਯ ਦ ਤਯ ਤ, ਈੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀਈੀ ਦਾ
ਠਨ ਭਜੂਦਾ ਏਭਟੀ ਦ ਏਾਯਜਏਾਰ ਦੀ ਕਭਆਦ ਐਤਭ ਵਣ ਤੋਂ ਕਵਰਾ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ।
(8) ਜ ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਰਸ਼ਾਨ ਲੱ ਰ ਭਜਦ
ੂ ਾ ਏਭਟੀ ਦ ਏਾਯਜਏਾਰ ਦੀ ਕਭਆਦ ਐਤਭ ਵਣ
ਤੋਂ ੱ ਟ ੱ ਟ 45 ਕਦਨ ਕਵਰਾ, ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਨੂੂੰ ਭੈਂਫਯ ਅਤ ਚਅਯਭਨ ਦ ਨਾਭ ਬਜਣ ਕਲਚ ਅਪਰ ਯਕਵੂੰ ਦਾ ਵ, ਤਾਂ
ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਲੱ ਰ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਭਏਦ ਰਈ ਇੱ ਏ ਅਕਧਏਾਯ ਦ ਤਯ ਤ, ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਕਜਲ ਕਏ
ਈੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀਈੀ ਦਾ ਠਨ ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਰਸ਼ਾਨ ਨੂੂੰ ਵਲਾਰਾ ਕਦੱ ਤ ਫਯ
ਏਯ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਲਾ।
(9) ਜ ਕਜ਼ਰਹਾ ਰਲ਼ਾਨ ਜਾਂ ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਰਸ਼ਾਨ ਲੱ ਰ ਭਜਦ
ੂ ਾ ਡੀੀ ਦ ਏਾਯਜਏਾਰ ਦੀ
ਕਭਆਦ ਐਤਭ ਵਣ ਤੋਂ ੱ ਟ ੱ ਟ 45 ਕਦਨ ਕਵਰਾ, ਈ ਜਾਂ ਮੂਟੀਆਈ ਨੂੂੰ ਭੈਂਫਯ ਅਤ ਚਅਯਭਨ ਦ
ਨਾਭ ਬਜਣ ਕਲਚ ਅਪਰ ਯਕਵੂੰ ਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਈ ਜਾਂ ਮੂਟੀਆਈ ਲੱ ਰ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਭਏਦ ਰਈ
ਇੱ ਏ ਅਕਧਏਾਯ ਦ ਤਯ ਤ, ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਕਜਲ ਕਏ ਡੀੀ ਦਾ ਠਨ ਨੂੂੰ ਵਲਾਰਾ ਕਦੱ ਤ ਫਯ ਯਾਜ ਯਏਾਯ
ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਰਸ਼ਾਨ ਨੂੂੰ ਵਲਾਰਾ ਕਦੱ ਤ ਫਯ ਏਯ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਲਾ।
(10) ਜ ਈ ਜਾਂ ਮੂਟੀਆਈ ਲੱ ਰ ਡੀੀ ਦਾ ੁਨਯ ਠਨ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਲੱ ਰ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਕਦੱ ਤੀ
ਭਾਂ ਅਲਧੀ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਏਯਨ ਕਲਚ ਅਪਰ ਯਕਵੂੰ ਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਲੱ ਰ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਭਏਦ ਰਈ
ਇੱ ਏ ਅਕਧਏਾਯ ਦ ਤਯ ਤ, ਡੀੀ ਦਾ ਠਨ (ੱ ਟ ਤ ੱ ਟ 6 ਭਕਵਨੇ) ਲਾਤ ਏਯ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਲਾ, ਜਦ ਤੱ ਏ
ਈ ਜਾਂ ਮੂਟੀਆਈ ਲੱ ਰ ਡੀੀ ਦਾ ੁਨਯ ਠਨ ਨਵੀ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
(11) ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਲੱ ਰ ਰਫੂੰਧਏੀ ਵੂਰਤਾਂ ਅਤ ਰਤਾਲਾਂ ਦ ਜਰਦੀ ਕਨਟਾਯ ਦ ਲਾਤ ਯਾਜ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼
ਰਈ ਇਏ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਈੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀਈੀ ਦਾ ਠਨ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ।
(12) ਈੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀਈੀ ਜਾਂ ਡੀਈੀ ਵਯ ਭਵੀਨੇ ਕਲੱ ਚ ੱ ਟ ੱ ਟ ਇੱ ਏ ਲਾਯ ਕਭਕਰਆ ਏਯੀ।
9. ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸਯ ਕਭਟੀ: (1) ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਲਾਤਾਲਯਨ (ੁਯੱਕਐਆ) ਏਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਯਾ 3 ਦੀ (ਉ ਧਾਯਾ-3) ਅਧੀਨ ਇੱ ਏ
ਤਏਨੀਏੀ ਭਾਵਯ ਏਭਟੀ ਦਾ ਠਨ ਏੀਤਾ ਜਾਾ ਕਜ ਕਲੱ ਚ ਚਅਯਭਨ ਜਾ ਚਅਯਯਨ ਅਤ ਭੈਂਫਯ ਏਟਯੀ ਣ ਲੱ ਧ ਤੋਂ ਲੱ ਧ 10 ਭੈਂਫਯ ਵਣ।
(2) ਤਏਨੀਏੀ ਭਾਵਯ ਏਭਟੀ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਰਈ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦੁਆਯਾ ਏਭਟੀ ਨੂੂੰ
ੌਂ  ਏਾਯਜਾਂ ਨੂੂੰ ੁਚਾਯੂ ਫਣਾਉਣ ਭਤ ਵਯ ਏਾਯਜਾਂ ਭਤ ਕਲਕਆਨਏ ਕਧਾਂਤਾਂ 'ਤ ਰਜਏਟਾਂ ਦਾ
ਲਯੀਏਯਣ ਜਾਂ ਭੁੜ ਸ਼ਰਣੀਏਯਨ ਏਯੀ।
(3) ਏਭਟੀ ਦਾ ਏਾਯਜਏਾਰ ੂੰ ਜ ਾਰ ਦਾ ਵਲਾ।
(4) ਤਏਨੀਏੀ ਭਾਵਯ ਏਭਟੀ ਦ ਅਕਧਏਾਯਤ ਭੈਂਫਯ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦੁਆਯਾ ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲਏ ਨੂੂੰ ੱ ਟ ੱ ਟ ੱ ਤ ਕਦਨਾ ਦ
ਨਕਟ ਨਾਰ ਰਾਜਏਟ ਕਲਚ ਸ਼ਾਭਰ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਬਾਲਾਂ ਦ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ ਕਏ ਲੀ ਰਾਜਏਟ ਜਾਂ
ਤੀਕਲਧੀ ਨਾਰ ਜੁੜੀ ਕਏ ਲੀ ਥਾਨ ਦਾ ਦਯਾ ਏਯ ਏਦ ਵਨ।
10. ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਧਸਰਾਂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਯਣ ਦੀ ਆਧਗਆ ਰਧਕਧਯਆ ਦ ਧਸਰ ੜਾਅ: (1) ਸ਼ਰਣੀ '' ਜਾਂ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 1' ਰਈ ਕਵਰਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਰਕਏਕਯਆ ਕਲੱ ਚ ਲੱ ਧ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਛ ੜਾਅ
ਵਣ। ਵਾਰਾਂਕਏ, ਖ਼ਾ ਏਾਂ ਜਾਂ ਏਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ
 ੀ ਰਈ ਅਕਜਵ ੜਾਲਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਕਲੱ ਚ ਦਯਾਈ
ਈ ਵ। ਏਰਭ ਅਨੁਾਯ ਇਵ ਛ ੜਾਅ ਵਨ:
ੜਾਅ (1): ਏਕੂੰ ;
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ੜਾਅ (2): ਡਯਾਪਟ ਈਆਈ ਕਯਯਟ ਦੀ ਕਤਆਯੀ;
ੜਾਅ (3): ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯਾ;
ੜਾਅ (4): ਅੂੰ ਕਤਭ ਈਆਈ ਦੀ ਕਤਆਯੀ;
ੜਾਅ (5): ਭੁਰਾਂਏਣ; ਅਤ
ੜਾਅ (6): ਭੂੰ ਜੂਯੀ ਜਾਂ ਅਾਊ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਨੂੂੰ ਯੱ ਦ ਏਯਨਾ।
(2) ਸ਼ਰਣੀ ‘ਫੀ 2’ ਰਈ ਕਵਰਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਰਕਏਕਯਆ ਕਜ ਨੂੂੰ ਲ਼ਕਡਮੂਰ ਕਲੱ ਚ ਦਯਾ ਅਨੁਾਯ ਭੁਰਾਂਏਣ
ਏਭਟੀ ਏਰ ਯੱ ਐਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ, ਉਵ ਰਕਏਕਯਆ ਲੱ ਧ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਕਤੂੰ ਨ ੜਾਲਾਂ ਦੀ ਵਲੀ। ਵਠਰ ਕਤੂੰ ਨ ੜਾਅ ਏਰਭ
ਅਨੁਾਯ ਵਨ:
ੜਾਅ (1): ਲਾਤਾਲਾਯਣ ਰਫੂੰਧਨ ਮਜਨਾ (ਈ.ਭ.ੀ) ਦੀ ਕਯਯਟ ਕਤਆਯ ਏਯਨਾ;
ੜਾਅ (2): ਭੁਰਾਂਏਣ;
ੜਾਅ (3): ਭੂੰ ਜੂਯੀ ਜਾਂ ਅਾਊ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਨੂੂੰ ਯੱ ਦ ਏਯਨਾ।
(3) ਸ਼ਰਣੀ ‘ਫੀ 2’ ਰਈ ਕਵਰਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਰਕਏਕਯਆ ਕਜ ਨੂੂੰ ਲ਼ਕਡਮੂਰ ਕਲੱ ਚ ਦਯਾ ਅਨੁਾਯ ਭੁਰਾਂਏਣ
ਏਭਟੀ ਏਰ ਯੱ ਐਣਾ ਰਾਜਭੀ ਨਵੀ ਵ, ਉਵ ਰਕਏਕਯਆ ਲੱ ਧ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਦ ੜਾਲਾਂ ਦੀ ਵਲੀ। ਦ ੜਾਅ ਏਰਭ
ਅਨੁਾਯ ਵਨ:
ੜਾਅ (1): ਲਾਤਾਲਾਯਣ ਰਫੂੰਧਨ ਮਜਨਾ ਦੀ ਕਯਯਟ ਕਤਆਯ ਏਯਨਾ;
ੜਾਅ (2): ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਅਯਜ਼ੀ ਦੀ ੂਯਨਤਾ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ; ਅਤ
ੜਾਅ (3): ਭੂੰ ਜੂਯੀ ਜਾਂ ਅਾਊ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਨੂੂੰ ਯੱ ਦ ਏਯਨਾ।
ਫਸ਼ਯਤ ੀਉ ਲੱ ਰ ਕਤਆਯ ਏੀਤੀ ਜਾਣ ਲਾਰੀ ਲਾਤਾਲਾਯਣ ਰਫੂੰਧਨ ਮਜਨਾ ਅਤ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ,
ਲਾਤਾਲਾਯਣ ਰਫੂੰਧਨ ਮਜਨਾ ਦੀ ਉਮੁਏਤਤਾ ਰਈ ਕਜ਼ੂੰ ਭਲਾਯ ਵਲ
 ਾ।
(4) ਅੱ  ਇਵ ਲੀ ਦੱ ਕਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਕਏ ਲਾਤਾਲਾਯਣ ਰਫੂੰਧਨ ਮਜਨਾ ਕਯਯਟ ਨੂੂੰ ਕਯਏਾਯਡ 'ਤ ਯੱ ਕਐਆ ਜਾਲਾ ਅਤ
ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਕਯਮਜਨਾ ਰਈ ਅਕਤਕਯਏਤ ਉਾਅ ਦੱ ਣ ਦ ਅਕਧਏਾਯ ਯੱ ਐਦੀ ਵ।
11. ਅਗਾਊ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਅਗਾਊ ਵਾਤਾਵਯਣ ਅਧਧਕਾਯ ਫੰ ਧੀ ਅਯ ੀ ਦੀ ਧਵਿੱ ਧੀ, ਧਜਵ ਦਾ ਵੀ ਕ
ਸਵ: (1) ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਭਾੂਚੀ ਕਲੱ ਚ ਦਯਾ ਕਯਮਜਨਾ ਰਈ ਰੀ-ਈ.ੀ ਜਾਂ ਰੀ-ਈੀ ਦੀ ਭੂੰ  ਏਯ ਕਯਵਾ ਵ,
ਕਜਲ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ, ਤਾਂ ਉਵ ਨਟੀਪਾਈਡ ਆਨਰਾਈਨ ਯਟਰ ਦ ਵਯ ੜਾਅ ਤਕਵਤ ਕਜ਼ਏਯ ਏੀਤ ਪਾਯਭ
(ਜ਼) ਦ ਕਲੱ ਚ ਅਯਜ਼ੀ ਦਲਾ। ਏਈ ਲੀ ਆਪ ਰਾਈਨ ਅਯਜ਼ੀ ਨਵੀਂ ਰਈ ਜਾਲੀ।
ੜਾਅ / ਪਾਯਭਜ਼

ੂਯਏ ਰਾਉਣਾ

ਰਾੂ

ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ

ਤਯਜੀਵ ਕਯਯਟ

ਸ਼ਰਣੀ '' ਅਤ ਸ਼ਰਣੀ ਭੂੰ ਤਯਾਰਾ: ਸ਼ਰਣੀ '' ਅਤ ਸ਼ਰਣੀ

ਉਦਸ਼
ਏਕੂੰ 

ਪਾਯਭ -1

'ਫੀ 1' ਦ ਅਧੀਨ 'ਫੀ 1' ਦ ਅਧੀਨ ਰਾਜਏਟਾਂ
ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ।

ਰਈ (ਕਜਵੜ ਜਯਨਰ ਲ਼ਯਤਾਂ

ਅਧੀਨ ਆਉਂਦ ਵਨ); ਅਤ
ਈਆਈ

ਜਾਂ

ਮੂਟੀਆਈ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ

ਏ ਵਲ ਰਜਏਟਾਂ ਰਈ ਸ਼ਰਣੀ
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'ਫੀ 1' (ਉਵ ਕਜਵੜ ਜਯਨਰ

ਲ਼ਯਤਾਂ

ਅਧੀਨ

ਨਵੀਂ

ਆਉਂਦ) ਅਤ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 2'
ਅਧੀਨ।
ਜਨਤਏ

ਧਾਯਨ

ਰਾਵ-

ੱ ਤਯ ਯਾਵੀ

ਭਸ਼ਲਯ

(i) ਅੂੰ ਯਜ਼ੀ ਕਲਚ ਡਯਾਪਟ ਈ.ਆਈ..
ਕਯਯਟ ਦੀਆਂ ਕਤਆਯ ਏੀਤੀਆਂ ੱ ਟ ਤ
ੱ ਟ

10 ਵਾਯਡ

ਏਾੀਆਂ

ਅਤ

ਇੱ ਏ ਪਟ ਏਾੀ (ਇਰ ਏਟਰਾਕਨਏ) ਅਤ

ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਫੂੰ ਧਤ

ੀੀਫੀ

ਧਾਯਾ 14 ਦੀ ਉ- ਮੂਟੀੀੀੀ

ਦ

/
ਭੈਂਫਯ

ਧਾਯਾ (1) ਕਲਚ ਕਦੱ ਤ ੱ ਏਤਯ।
ਅਨੁਾਯ

ਾਯ

(ii) ਅੂੰ ਯਜ਼ੀ ਕਲਚ ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਦੀ ਕਯਮਜਨਾ
ੂੰ ਐ ਦੀਆਂ ਕਤਆਯ ਏੀਤੀਆਂ ੱ ਟ ਤ ੱ ਟ
10 ਵਾਯਡ

ਏਾੀਆਂ ਅਤ ਏਾੀ ਯਾਜ /

ਮੂਨੀਅਨ ਟਯੀਟਯੀ ਦੀ ਯਏਾਯੀ ਬਾਸ਼ਾ ਕਲਚ
ਜਾਂ ਐਤਯੀ ਬਾਸ਼ਾ ਕਲੱ ਚ।
ਭੁਰਾਂਏਣ

ਪਾਯਭ -1

ਾਯ

(i) ਪਾਯਭ -1 ; ਅਤ

ਰਾਜਏਟ ਈਆਈ

ਜਾਂ

ਸ਼ਕਡਉਰ ਦ ਇਏਾਈ ਮੂਟੀਆਈ, ਕਜਲ ਦਾ ਲੀ

(ii) ੂੰ ਏਰਏ ਮਜਨਾ

42

ਅਤ

43

ਦ ਏ ਵਲ

ਤਕਵਤ ਏਾਰਭ (5)
ਤ ਦੱ   ਵਨ।
ਪਾਯਭ -1

(i) ਪਾਯਭ -1 ਫੀ 2;

ਾਯ

(ii) ਈ ਭ ੀ;

ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 2' ਅਧੀਨ ਮੂਟੀਆਈ, ਕਜਲ ਦਾ ਲੀ
ਆਉਂਦ ਵਨ।

(iii) ਅੂੰ ਕਤਭ ਕਲਉਂਤ ਐਾਏਾ ;
(iv) ਐਣਨ ਰਜਏਟਾਂ

ਕਯਮਜਨਾ ਈਆਈ

ਦ ਭਾਭਰ

ਜਾਂ

ਏ ਵਲ

ਕਲਚ

ਤਯਜੀਵ ਕਯਯਟ ਜਾਂ ਐਣਨ ਮਜਨਾ ;
(v) ਭਾਭੂਰੀ ਐਕਣਜਾਂ ਦੀ ਐੁਦਾਈ

ਦ ਭਾਭਰ

ਕਲਚ ਕਜ਼ਰਹਾ ਯਲ ਕਯਯਟ ; ਅਤ
(vi) ਝੁਯਭਟ ਦੀ ਕਥਤੀ ਦ ਭਾਭਰ 'ਚ ਝੁਯਭਟ
ਯਟੀਕਪਏਟ।
ਪਾਯਭ -2

(i) ਅੂੰ ਕਤਭ ਈਆਈ ਕਯਯਟ;
ਤਯਜੀਵ ਕਯਯਟ ਜਾਂ ਰਲਾਨਤ ਐਣਨ

ਕਯਮਜਨਾ ਭੂੰ ਤਯਾਰਾ: ਸ਼ਰਣੀ '' ਅਤ
ਸ਼ਰਣੀ '' ਜਾਂ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 1' ਦ ਅਧੀਨ
ਰਈ
1' ਅਧੀਨ ਆਉਂਦ ਰਾਜਏਟਾਂ

ਮਜਨਾ।

ਵਨ।

(ii) ਐਣਨ ਰਜਏਟਾਂ

ਾਯ

ਦ ਭਾਭਰ

ਕਲਚ

(iii) ਅੂੰ ਕਤਭ ਕਲਉਂਤ ਐਾਏਾ ਦੀ ਨਏਰ ;
(iv) ਜਨਤਏ ਰਾਵ ਭਸ਼ਲਯ ਦੀ ਏਾਯਲਾਈ;
(v) ਭਾਭੂਰੀ ਐਕਣਜਾਂ ਦੀ ਐੁਦਾਈ

ਦ ਭਾਭਰ

ਕਲਚ ਕਜ਼ਰਹਾ ਯਲ ਕਯਯਟ ; ਅਤ
(vi) ਝੁੂੰ ਡ ਦੀ ਕਥਤੀ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ ਝੁੂੰ ਡ

(ਕਜਵੜ ਜਯਨਰ

ਲ਼ਯਤਾਂ

ਅਧੀਨ

ਵਨ);

ਆਉਂਦ

ਈਆਈ

ਜਾਂ

ਮੂਟੀਆਈ, ਏ ਵ ਏਦਾ
ਵ ਦ ਯੂ ਕਲੱ ਚ: ਸ਼ਰਣੀ 'B1'
ਅਧੀਨ

ਰਾਜਏਟ

(ਕਜਵੜ
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ਯਟੀਕਪਏਟ ; ਅਤ
(vii) ਭਯੱ ਥ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਕਲਥਾਯ ਜਾਂ
ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਦ ਰਤਾਲਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ
ਜਾਯੀ ਏੀਤੀ ਈ ਰਇਯ ਈ.ੀ ਜਾਂ ਰਇਯ ਈ.
ੀ ਦੀਆਂ ਯਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਦਾ ਯਟੀਕਪਏਟ

ਜਯਨਰ ਲ਼ਯਤਾਂ ਅਧੀਨ
ਨਵੀਂ

ਆਉਂਦ

ਅਤ

ਸ਼ਰਣੀ 'B2'

,

ਕਜਲ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ
(vii) ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਯਾ 17 ਦ (ਉਯਾ) 'ਤ ਦਯਾਈਆਂ ਈਆਂ ਵਯ ਜ਼ਯੂਯੀ
ਜ਼ਯੂਯਤਾਂ.

(2) ਅਾਊ-ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ-ਈ.ੀ. ਦ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲੱ ਚ ਰਕਏਕਯਆ ਦੀ ਮਜਨਾਫੱ ਧ ਨੁਭਾਇੂੰ ਦੀ, ਕਜਲ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ,
ਅੂੰ ਕਤਏਾ- XIV ਤ ਕਦੱ ਤਾ ਕਆ।
12. ਕਧੰ ਗ- :
(1) ਭਾੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣ
 ੀ ਫੀ"2" ਦ ਅਧੀਨ ੂਚੀਫੱ ਧ ਾਯ ਰਜਏਟਾਂ ਨੂੂੰ ਏਕੂੰ  ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਨਵੀਂ ਵਲੀ।
(2) ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਦੀ ਵੂਰਤ ਰਈ ਟਯ ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ. ੀ ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਦੀ ਭੂੰ ਜੂਯੀ ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ
ਦਾਇਯ ਏਯਨ ਤੋਂ ਕਵਰਾਂ, ਰਾਇਭਯੀ ਜਾਂ ਏੂੰਡਯੀ ਡਾਟਾ ਇੱ ਏਠਾ ਏਯਏ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਭਾਭਰਾ ਵਲ, ਭੂੰ ਤਯਾਰ
ਦੁਆਯਾ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਕਤਆਯ ਏੀਤ ਏਟਯ-ਲਾਈਡ ਟੈਂਡਯਡ ਵਲਾਕਰਆ ਦੀ ਲ਼ਯਤਾ ਨੂੂੰ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦੀ ਲਫਾਈਟ
ਤ ਰਦਯਸ਼ਤ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ।
(3) ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਵਠਾਂ ਕਦੱ ਤ ਰਾਜਏਟਾਂ ਨੂੂੰ ਆਨਰਾਈਨ ਭਡ ਦੁਆਯਾ ਅਯਜ਼ੀ ਲੀਏਾਯ ਏਯਨ ਤ 7
ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਨੂੂੰ ਵਲਾਰਾ ਕਦੱ ਤ ਫਯ, ਟੈਂਡਯਡ ਟੀ.ਆਯ. ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ
ਜਾਲਾ;
a. ਯਵੱ ਦੀ ਐਤਯਾਂ ਦ ਾਯ ਯਾਜਭਾਯ ਰਾਜਏਟ ਏਾਰਭਜ਼ (3) ਅਤ (4) ਦ ਦਾਐਰ (i) ਅਤ (ii) ਅਧੀਨ
ਆਉਂਦ ਵਨ, ਅਨੁੂਚੀ ਦੀ ਇਏਾਈ 38 ਦ ਅਨੁਾਯ;
b. ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ, ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ੂਕਚਤ ਉਦਮਕਏ ਅਟਟਾਂ ਕਲਚ ਕਥਤ ਵਣ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਵ ਅਤ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ
ਇ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਅਕਧੂਚਨਾ ਕਲਚ ਭਨਹਾ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ;
c. ਭਜੂਦਾ ਰਾਜਏਟਾਂ ਕਜਨਾਂ ਨੇ ਅਾਊ ਈ. ੀ ਰਈ ਵਈ ਵ, ਦ ਾਯ ਕਲਤਾਯ ਰਤਾਲ,
d. ਾਯ ਕਫਰਕਡੂੰ  ਕਨਯਭਾਣ ਅਤ ਐਤਯ ਕਲਏਾ ਰਾਜਏਟ ਸ਼ਕਡਉਰ ਦ ਆਈਟਭ 42 ਅਤ 43 ਦ ਏਾਰਭ (4)
ਦ ਦਾਐਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦ ਵਨ।
ਫਸ਼ਯਤ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਨੂੂੰ ਕਏ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਜਾਯੀ ਏੀਤ ਟੈਂਡਯਡ ਟੀ.ਉ.ਆਯ ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਣਾ
ਜਯੂਯੀ ਵ। ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਲੱ ਰ ਟੈਂਡਯਡ ਵਲਾਕਰਆ ਦੀ ਲ਼ਯਤਾ ਜਾਯੀ ਵਣ ਤ 30 ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ, ਜ ਕਏ
ਕਯਮਜਨਾ ਰਈ ਜਯੂਯਤ ਭਝੀ ਜਾਂਦੀ ਵ, ਤਾਂ ਟੈਂਡਯਡ ਵਲਾਕਰਆ ਦੀ ਲ਼ਯਤਾ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਵਲਾਕਰਆ
ਦੀ ਲ਼ਯਤਾ ਦੀ ਕਪਾਯਸ਼ ਏਯ ਏਦੀ ਵ।

(4) ਉਯਏਤ ਉ ਯਾਰਾਪ (3) ਕਲੱ ਚ ਕਦੱ ਤ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਾਯ ਨਲੇਂ ਰਜਏਟਾਂ ਨੂੂੰ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਕਫਨੈ
ਏਯਨ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤੋਂ 30 ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ, ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਨੂੂੰ ਬਕਜਆ ਜਾਲਾ ਤਾਂ ਜ ਏਭਟੀ, ਜ ਜ਼ਯੂਯੀ ਭਝ
ਤਾਂ ਟੈਂਡਯਡ ਵਲਾਕਰਆ ਦੀ ਲ਼ਯਤਾ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਵਲਾਕਰਆ ਦੀ ਲ਼ਯਤਾ ਦੀ ਕਪਾਯਸ਼ ਏਯ ਏਦੀ ਵ।
ਜਏਯ ਏ ਕਲੱ ਚ, ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਲੱ ਰ ਪਾਯਭ -1 ਕਲਚ ਅਯਜ਼ੀ ਦ 30 ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਅੂੰ ਦਯ ਭੁਰਾਂਏਣ
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ਏਭਟੀ ਨੂੂੰ ਨਵੀਂ ਬਜਦੀ ਵ, ਤਾਂ ਏਟਯ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਟੈਂਡਯਡ ਵਲਾਕਰਆ ਦੀ ਲ਼ਯਤਾਆਨਰਾਈਨ ਭਡ ਦੁਆਯਾ 30 ਲੇਂ
ਕਦਨ, ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਲੱ ਰ ਜਾਯੀ ਏਯ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਲੀ।
(5) ਵਲਾਕਰਆ ਦੀ ਲ਼ਯਤਾ ਰਈ ਅਯਜ਼ੀਆਂ ਫੂੰ ਧਤ ਯਰ
ੂ  ਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੀ ਕਪਾਯਸ਼ 'ਤ
ਯੱ ਦ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾ ਏਦੀਆਂ ਵਨ। ਅਕਜਵੀ ਯੱ ਦ ਵਣ ਦੀ ਕਥਤੀ ਕਲੱ ਚ, ਪਕਰਆਂ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਅਲੀਏਾਯ
ਏਯਨ ਦ ਏਾਯਨ, ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਨੂੂੰ ਅਯਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦ ੱ ਠ ਕਦਨ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਕਨਜੀ ੁਣਲਾਈ ਤੋਂ
ਫਾਅਦ ਕਰਐਤੀ ਤਯ ਤ ੂਕਚਤ ਏੀਤ ਜਾਣ।
(6) ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਲੱ ਰ ਏਟਯ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਟੈਂਡਯਡ ਵਲਾਕਰਆ ਦੀ ਲ਼ਯਤਾਅਤ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਵਲਾਕਰਆ ਦੀ ਲ਼ਯਤਾਜ
ਕਏ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਲੱ ਰ ਜਾਯੀ ਏੀਤ  ਵਨ, ਜ ਏਈ ਵਨ, ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਵੀ ਈ.ਆਈ. ਕਯਯਟ ਕਤਆਯ
ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ।
(7) ਫੂੰ ਧਤ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਏੀਤ ਦਕਯਆ ਾਟੀ ਰਾਜਏਟਾਂ ਨੂੂੰ ਛੱ ਡ ਏ ਫਾਏੀ ਰਜਏਟਾਂ ਰਈ
ਟੀ.ਉ.ਆਯ, ਦੀ ਜਾਯੀ ਵਣ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤੋਂ ਚਾਯ ਾਰ ਦੀ ਲਧਤਾ ਵਲੀ। ਦਕਯਆ ਾਟੀ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ
ਕਲਚ, ਲਧਤਾ ੂੰ ਜ ਾਰਾਂ ਰਈ ਵਲੀ।
(8) ਕਜ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਫੂੰ ਧਤ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਟੀ.ਉ.ਆਯ ਜਾਯੀ ਏੀਤ  ਵਨ ਅਤ ਉ
ਕਯਮਜਨਾ ਕਲਚ ਕਏ ਲੀ ਤਫਦੀਰੀ ਦੀ ੁੂੰ ਜਾਇਸ਼ ਵ ਤਾ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਲੱ ਰ ਟੀ.ਉ.ਆਯ ਦੀ ਲਧਤਾ ਦ
ਭ ਯਕਵੂੰ ਦ ਅਤ ਜਨਤਏ ਰਾਵ ਭਲਯ ਤ ਕਵਰਾ ਆਨਰਾਈਨ ਭਡ ਯਾਵੀ ਪਾਯਭ-3 ਕਲੱ ਚ ਟੀ.ਉ.ਆਯ ਦ ਧ
ਰਈ ਇੱ ਏ ਅਯਜ਼ੀ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਲੀ। ਇਵ ਾਯ ਰਤਾਲਾਂ ਨੂੂੰ ਅਯਜੀ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤ 30 ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਅੂੰ ਦਯ, ਜ
ਰ ੜ ਵ ਤਾ, ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਨੂੂੰ ਬਕਜਆ ਜਾਲਾ। ਵਾਰਾਂਕਏ ਧ ਵ ਟੀ.ਉ.ਆਯ ਦੀ ਲਧਤਾ ਨੂੂੰ ੁਯਾਣ ਜਾਯੀ
ਏੀਤ ਟੀ.ਉ.ਆਯ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤ ਵੀ ਭੂੰ ਕਨਆ ਜਾਲਾ।
(9) ਜਏਯ, ਇਏ ਜ਼ਭੀਨ ਰਈ ਇਏ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਰਤਾਲ ਰਾਤ ਏੀਤ ਜਾਂਦ ਵਨ ਜਾਂ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਏੁਝ ਵਯ ਕਯਮਜਨਾ
(ਜ਼) ਨਾਰ ਯਰਭੱ ਡਤਾ ਵ, ਅੂੰ ਸ਼ਏ ਯੂ ਕਲੱ ਚ ਜਾਂ ੂਯ ਕਜ ਰਈ, ਅਤ ਕਏ ਵਯ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਟੀ.ਆਯ. ਜਾਂ
ਅਾਊ-ਈ.ੀ ਜਾਂ ਅਾਊ-ਈ.ੀ ਕਵਰਾਂ ਵੀ ਦ ਕਦੱ ਤ  ਵਨ, ਇ ਕਥਤੀ ਕਲੱ ਚ ਅਕਜਵ ਾਯ ਭਾਭਕਰਆਂ ਨੂੂੰ
ਯਏ ਏ ਯੱ ਕਐਆ ਜਾਲਾ। ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਫੂੰ ਧਤ ਯਾਜ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਦ ਭੁੱ ਐ ਏੱ ਤਯ
ਨੂੂੰ ਕਰਐਤੀ ਯੂ ੱ ਤਯ ਬਕਜਆ ਜਾਲਾ ਅਤ ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਰਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਵ ਦ
ਅਧਾਯ 'ਤ ਪਰ ਕਰਆ ਜਾਲਾ।
13. ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਬਾਵ ਭੁਰਾਂਕਣ ਧਯਯਟ ਧਤਆਯ ਕਯਨਾ- :
(1) ਆਧਾਯ-ਯਐਾ ਅੂੰ ਏਕੜਆਂ ਨੂੂੰ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਲੱ ਰ ਜਾਯੀ ਏੀਤ ਜਾਂ ੀ ੀ ੀ ਫੀ ਲੱ ਰ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਦਯਾ  ਏਟਯ
ਦ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਈਆਈ ਾਈਡੈਂ ਭਨੂਅਰ ਕਲੱ ਚ ਕਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤ  ਰਟਏਰ ਦ ਅਨੁਾਯ ਇਏੱ ਤਯ ਏੀਤਾ
ਜਾਲਾ।
(2) ਦਕਯਆ ਾਟੀ ਦ ਰਾਜਏਟਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਵਯ ਾਯ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਫੂੰ ਧ ਕਲੱ ਚ ਈਆਈ ਕਯਯਟ ਰਈ ਭਨੂਨ ਤੋਂ
ਇਰਾਲਾ ਇੱ ਏ ੀਜ਼ਨ ਰਈ ਆਧਾਯ-ਯਐਾ ਅੂੰ ਏੜ ਇਏੱ ਤਯ ਏੀਤ ਜਾਣ। ਵਾਰਾਂਕਏ, ਭਨੂਨ ਦ ਭਭ ਦਾ ਆਧਾਯਯਐਾ ਅੂੰ ਏੜ ਲੀ ਇਏੱ ਤਯ ਏਯਨਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਵ, ਜਏਯ ਅਕਜਵੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਨੂੂੰ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੁਆਯਾ ਤਜਲੀਜ਼ਾਂ ਦਣ
ਭੇਂ ਕਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤਾ ਕਆ ਵਲ।

(3) ਦਕਯਆ ਾਟੀ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲੱ ਚ ਈਆਈ ਕਯਯਟ ਰਈ ਭਾਨੂਨ ਭਤ ਇੱ ਏ ਾਰ ਰਈ ਆਧਾਯ-ਯਐਾ
ਅੂੰ ਏਕੜਆਂ ਇਏੱ ਤਯ ਏੀਤ ਜਾਣ।
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(4) ਆਧਾਯ-ਯਐਾ ਅੂੰ ਏਕੜਆਂ ਨੂੂੰ ਇੱ ਏਠਾ ਏਯਨ ਅਤ ਕਲਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਦਾ ਏੂੰ ਭ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਮਸ਼ਾਰਾ ਜ ਕਏ ਲਾਤਾਲਯਣ
ਏਟ (ੁਯੱਕਐਆ), 1986 ਏਟ ਦ ਅਧੀਨ ਨਟੀਪਾਇਡ਼ ਏੀਤੀ ਈ ਵ, ਦੁਆਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ।
(5) ਉਰਫਧ ਏੂੰਡਯੀ ਅੂੰ ਏੜ ਨੂੂੰ 12 ਨਟੀਏਰ ਭੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱ  ਦ ਰਤਾਕਲਤ ਰਾਜਏਟਾਂ ਰਈ ਲੀ ਆਧਾਯ-ਯਐਾ
ਭੂੰ ਕਨਆ ਜਾਲਾ।
(6) ਉਧਾਯਾ (1 ਤੋਂ 5) ਧਾਯਾ ਕਲਚ ਦਯਾ ਆਧਾਯ-ਯਐਾ ਅੂੰ ਏਕੜਆਂ ਨੂੂੰ ਏਕੂੰ  ਰਈ ਅਯਜੀ ਤੋਂ ਯ ਕਏ ਲੀ
ੜਾਅ ਤ ਇਏੱ ਤਕਯਤ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। ਵਾਰਾਂਕਏ, ਅਕਜਵ ਆਧਾਯ-ਯਐਾ ਅੂੰ ਏਕੜਆਂਜਨਤਏ ਰਾਵਭਸ਼ਲਯ ਰਈ ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਨੂੂੰ ਡਯਾਪਟ ਈਆਈ ਕਯਯਟ ਸ਼ ਏਯਨ ਲਰ, ਕਤੂੰ ਨ ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱ ਧ
ੁਯਾਣ ਨਵੀਂ ਵਣ ਚਾਵੀਦ।

(7) ਲਾਤਾਲਯਣ ਏਟ (ਰਟਏਸ਼ਨ), 1986 ਅਧੀਨ ਕਲ਼ਤ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਮਸ਼ਾਰਾ ਦੁਆਯਾ ਇਏੱ ਤਕਯਤ ਏੀਤਾ
ਕਆ ਟ ਕਯਮਜਨਾ ਭਨੀਟਕਯੂੰ  ਅੂੰ ਏੜਾ, ਰਜਏਟ ਦ ਕਲਥਾਯ ਜਾਂ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਰਈ ਲੀ ਕਲਚਾਕਯਆ
ਜਾਲਾ।
(8) ਅੂੰ ਕਤਏਾਂ –X ਕਲੱ ਚ ਕਦੱ ਤੀ ਈ ਆਭ ਯੂੰ ਚਨਾ ਅਨੁਾਯ ਈ.ਆਈ. ਕਯਯਟ, ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਲੱ ਰ
.ੀ.ਉ ਕਜ ਨੂੂੰ ਕਏ ਐਾ ਐਤਯ ਅਤ ਉ ਏਟਯ ਦ ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਲ਼ਰਣ
 ੀ ਰਈ ਭਾਨਤਾ ਾੱਤ ਵਲ,
ਦੁਆਯਾ ਕਤਆਯ ਏਯਲਾਈ ਜਾਲੀ।
(9) ਡਯਾਪਟ ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਜਨਤਏ ਰਾਵ ਭਲ਼ਲਯ ਅਤ ਅੂੰ ਕਤਭ ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦ ਉਦਲ਼
ਰਈ ਕਤਆਯ ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ।
(10) ਈ.ਆਈ.. ਏੂੰ ਟਰਟੈਂਟ ੂੰ ਠਨ ਭਤ ਈ.ਆਈ.. ਏਆਯਡੀਨੇਟਯ ਅਤ ਪੂੰ ਏਲ਼ਨਰ ਯੀਆ ਭਾਕਵਯ ਜ ਕਏ
ਈ.ਆਈ.. ਕਲੱ ਚ ਲ਼ਾਕਭਰ ਵਣ ਦਾ ਐੁਰਾਾ ਅੂੰ ਕਤਏਾ-13 ਕਲਚ ਦਯਾ ਅਨੁਾਯ ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਕਲੱ ਚ
ਦਯਜ਼ ਵਣ ਅਤ ਉਵ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਇ ਕਲੱ ਚ ਰਦਾਨ ਏੀਤ  ਡਟਾ ਭੱ ਯੀ ਅਤ
ਅੂੰ ਏਕੜਆਂ ਰਈ ਜਲਾਫਦਵ ਵਣ।
(11) ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 2' ਦ ਅਧੀਨ ੂਚੀਫੱ ਧ ਰਾਜਏਟਾਂ ਰਈ ਕਏ ਈਆਈ ਕਯਯਟ ਦੀ ਰ ੜ ਨਵੀਂ ਵਲੀ।. ਵਾਰਾਂਕਏ,
ਅੂੰ ਕਤਏਾ-XI ਕਲਚ ਕਦੱ ਤ  ਆਭ ੂੰ ਯਚਨਾ ਦ ਅਨੁਾਯ ਈ.ਭ.ੀ ਕਯਯਟ ੀ ਦੁਆਯਾ ਕਤਆਯ ਏੀਤੀ
ਜਾਲੀ ਅਤ ਅਯਜ਼ੀ ਦ ਨਾਰ ਜਭਹਾਂ ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ।
14. ਜਨਤਕ ਰਾਸ ਭਸ਼ਵਯਾ:
(1) ਜਨਤਏ ਰਾਵ ਭਲ਼ਲਯ ਦ ਆਭ ਤਯ-ਤ ਦ ਬਾ ਵੁੂੰ ਦ ਵਨ:
a. ਅਕਧੂਚਨਾ ਕਲਚ ਦੱ  ਢੂੰ  ਅਨੁਾਯ ਇਏ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਕਜ਼ਰਹ ਕਲਚ ਕਥਤ ਰਾਜਏਟ ਐਤਯ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ ਉ
ਥਾਂ ਜਾਂ ਉ ਜਹਾ ਦ ਨੇੜ ਥਾਨਏ ਰਬਾਕਲਤ ਕਲਅਏਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਚੂੰ ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣ ਰਈ ਜਨਤਏ
ੁਣਲਾਈ ਏੀਤੀ ਜਾਲ।
b. ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਕਵਰੂਆਂ ਕਲੱ ਚ ਲਾਜਫ ਕਵੱ ਦਾਯੀ ਯੱ ਐਣ ਲਾਰ ਦੂਜ ਫੂੰ ਧਤ ਕਲਅਏਤੀਆਂ ਤੋਂ
ਕਰਐਤੀ ਯੂ ਕਲੱ ਚ ਰਕਤਕਏਰਆ ਰਾਤ ਏਯਨਾ।
c. ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਜ ਰ ੜੀਂਦਾ ਵਲ, ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਕਲਲ਼ਤਾ ਦ ਅਧਾਯ ਤ, ਜਨਤਏ ਰਾਵ ਭਲ਼ਲਯਾ ਲੱ ਐ
ਲੱ ਐ ਏਾ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਜਾਂ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਕਦੱ ਤ  ੁਝਾਲ ਤ ਕਏ ਲੀ
ਵਯ ਉਕਚਤ ਢੂੰ  ਨਾਰ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ,
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ਵਾਰਾਂਕਏ, ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਧਾਯਾ 5 ਦੀ ਉ-ਧਾਯਾ (7) ਅਧੀਨ ਕਲਚਾਯ ਜਾ ਯਵ
ਯੱ ਕਐਆ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ ਕਲਲਵਾਯਏਤਾ ਅਤ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਫਾਯ ਜਾਂ ਕਲਚਾਯ ਲਟਾਂਦਯ
ਫਾਯ ਪਰਾ ਏਯ ਏਦੀ ਵ।

(2) ਾਯੀਆਂ ਸ਼ਰਣੀਆਂ '' ਅਤ ਸ਼ਰਣ
 ੀ "ਫੀ 1" ਰਜਏਟਾਂ ਦ ਨਲੇਂ ਜਾਂ ਕਲਥਾਯ ਰਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਦੀ
ਭਯੱ ਥਾ ਲਾਰ 50 ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਭਯੱ ਥਾ ਲਾਕਰਆਂ ਨੂੂੰ ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਦੀ ਰਕਏਕਯਆ ਏਯਲਾਉਣੀ
ਲੀ।
ਫਸ਼ਯਤ, ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਵਠ ਰਈ ਕਰਕਐਆਂ ਨੂੂੰ ਛਟ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ: a. ਸ਼ਕਡਊਰ ਦ ਆਈਟਭ 4 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦ ਕੂੰ ਚਾਈ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦਾ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ;
b. ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ ਜ ਕਏ ਏਾਯਜ ੂਚੀ ਦ ਆਈਟਭ 10 (ਪ), 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27,
36 ਅਤ 40 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦ ਵਨ ਅਤ ਨਟੀਪਾਈਡ ਉਦਮਕਏ ਟਟ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਕਥਤ ਵਨ;
c. ਾਯ ਰਾਜਏਟ ਏਾਯਜ ੂਚੀ ਦ ਆਈਟਭ 42 ਅਤ 43 ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦ ਵਨ ;
d. ਾਯ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 2' ਕਯਮਜਨਾ ਅਤ ਤੀਕਲਧੀਆਂ;
e. ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਯੱ ਕਐਆ ਅਤ ੁਯੱਕਐਆ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਕਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤ  ਵਯ ਯਣਨੀਤਏ
ਕਲਚਾਯਾਂ ਨਾਰ ਜੁੜ ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ;
f.

ਯਵੱ ਦੀ ਐਤਯਾਂ ਕਲੱ ਚ ਆਈਟਭ 31 ਅਤ 38 ਦ ਅਧੀਨ ਾਯ ਰੀਨੀਅਯ ਕਯਮਜਨਾ;

g. ਾਯ ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਕਯਮਜਨਾ ਜ 12 ਨਟੀਏਰ ਭੀਰਾਂ ਤੋਂ ਯ ਕਥਤ ਵਨ;
ਅੱ  ਇਵ ਲੀ ਦੱ ਕਆ ਕਆ ਕਏ ਸ਼ਕਡਊਰ ਦੀ ਆਈਟਭ 31 ਦ ਅਧੀਨ ਾਯ ਰਜਏਟਾਂ ਕਲਚ, ਜਨਤਏ ਰਾਵਭਸ਼ਲਯ ਕਜ਼ਰਹਾ (ਜ਼) ਤੱ ਏ ੀਕਭਤ ਵਣ, ਕਜਥ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਾਯਏ ਜਾਂ ੈਂਚੂਯੀ ਜਾਂ ਏਯਰ ਯੀਪ ਜਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣ
ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰ ਐਤਯ ਕਥਤ ਵਨ।
(3) ਕਜਥ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦੁਆਯਾ ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਦੀ ਰ ੜ ਵੁੂੰ ਦੀ ਵ, ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲਏ ਕਨਯਧਾਯਤ
ਪਾਯਭਟ ਕਲਚ ਇਏ ਭੂੰ  ੱ ਤਯ ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਦ ਫੂੰ ਧਤ ਭੈਂਫਯ ਏਟਯੀ ਨੂੂੰ ਦਲਾ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ
ਲੀ ਏ ਵਲ, ਕਜ ਦ ਅਕਧਏਾਯ ਐਤਯ ਕਲਚ ਕਯਮਜਨਾ ਕਥਤ ਵ, ਕਜ ਕਲੱ ਚ ਕਤਆਯ ਏੀਤੀ ਈ ਡਰਾਪਟ
ਈਆਈ ਕਯਯਟ ਦੀ ਅੂੰ ਯਜ਼ੀ ਕਲੱ ਚ ੱ ਟ ਤ ੱ ਟ 10 ਵਾਯਡ ਏਾੀਆਂ ਅਤ ਇੱ ਏ ਾਪਟ (ਇਰ ਏਟਰਾਕਨਏ)
ਏਾੀ ਲੀ ਸ਼ਾਭਰ ਵ; ਡਰਾਪਟ ਈਆਈ ਕਯਯਟ ਦੀ; ਅਤ ਯਾਜ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਜਾਂ ਐਤਯੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ
ਅਕਧਏਾਯਤ ਬਾਸ਼ਾ ਕਲੱ ਚ ਈਆਈ ਕਯਯਟ ਦ ੂੰ ਐ ਦੀਆਂ ੱ ਟ ਤ ੱ ਟ 10 ਵਾਯਡ ਏਾੀਆਂ ਅਤ ਇੱ ਏ ਾਪਟ
(ਇਰ ਏਟਰਾਕਨਏ) ਏਾੀ ਲੀ ਸ਼ਾਭਰ ਵ।
(4) ਜ ਕਯਮਜਨਾ ਥਾਨ ਇਏ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਕਜ਼ਰਹਾ ਜਾਂ ਯਾਜ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਕਲੱ ਚ ੈਂਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ
ਰਤਾਲਏ ਏਾਯਜ ਰਣਾਰੀ ਅਨੁਾਯ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਏਯਲਾਉਣ ਰਈ ਵਯਏ ਫੂੰ ਧਤ ੀੀਫੀ ਜਾਂ
ਮੂਟੀੀੀੀ ਨੂੂੰ ਲੱ ਐਯੀਆਂ ਫਨਤੀਆਂ ਏਯਾ ।
(5) ਅੂੰ ਕਤਏਾ -1 ਕਲਚ ਕਦੱ ਤੀ ਈ ਕਲਧੀ ਅਨੁਾਯ, ਕਯਮਜਨਾ ਨਾਰ ਫੂੰ ਧਤ ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਦਾ ਏੂੰ ਭ ਏੀਤਾ
ਜਾਲਾ।
(6) ਫੂੰ ਧਤ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਨੂੂੰ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦੀ ਰਕਏਕਯਆ ਜਭਹਾਂ ਏਯਾਉਣ ਭਤ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ,
ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਦੁਆਯਾ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਤੋਂ ਕਫਨੈ ੱ ਤਯ ਰਾਤ ਵਣ ਦੀ ਤਯੀਏ ਤੋਂ ਅਰ
40 ਏੂੰ ਭਏਾਜੀ ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ-ਅੂੰ ਦਯ ੂਯੀ ਏੀਤੀ ਜਾੀ।
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(7) ਜਏਯ ਫੂੰ ਧਤ ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਕਨਯਧਾਯਤ ਭੇਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਭੁਏੂੰਭਰ ਨਵੀਂ ਏਯਦ
(ਉਯਏਤ ਰੜੀ ਨੂੰ. 6 ਅਨੁਾਯ), ਤਾਂ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਕਏ ਵਯ ਜਨਤਏ ਜੂੰ ੀ ਜਾਂ ਅਥਾਯਟੀ ਜ
ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਵ, ਨੂੂੰ ਰਕਏਕਯਆ ਨੂੂੰ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਕਲਚ ਦੱ ੀ ਕਲਧੀ ਅਨੁਾਯ 40
ਏੂੰ ਭਏਾਜੀ ਕਦਨਾਂ ਕਲੱ ਚ ੂਯਾ ਏਯਨ ਰਈ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯੀ।
(8) ਜ ਉ-ਧਾਯਾ (7) ਅਧੀਨ ਨਾਭਜ਼ਦ ਫਕਰਏ ਜੂੰ ੀ ਜਾਂ ਅਥਾਯਟੀ ਨੇ ਫੂੰ ਧਤ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਨੂੂੰ ਦੱ ਕਆ
ਵ ਕਏ ਥਾਨਏ ਕਥਤੀ ਦ ਏਾਯਨ, ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਨੂੂੰ ਇ ਢੂੰ  ਨਾਰ ਏਯਨਾ ੂੰ ਬਲ ਨਵੀਂ ਵ ਜ ਫੂੰ ਧਤ
ਥਾਨਏ ਕਲਅਏਤੀਆਂ ਕਜ ਦ ਕਲਚਾਯਾਂ ਨੂੂੰ ੁਤੂੰਤਯ ਤਯ 'ਤ ਰਟ ਏਯਨ ਦ ਭਯੱ ਥ ਫਣਾਾ, ਇਵ ਤੱ ਥਾਂ ਨੂੂੰ
ਕਲਥਾਯ ਨਾਰ ਫੂੰ ਧਤ ਯਰ
ੂ  ਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਨੂੂੰ ਦੱ ਾ, ਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇ ਕਯਯਟ ਦ ਕਲਚਾਯ ਅਤ ਵਯ
ਬਯਮ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦ ਫਾਅਦ ਇਵ ਪਰਾ ਰ ਏਦੀ ਵ ਕਏ ਇ ਭਾਭਰ ਕਲਚ ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਦੀ
ਜ਼ਯੂਯਤ ਨਵੀਂ ਵ।

(9) ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਕਵਰੂਆਂ ਕਲੱ ਚ ਲਾਜਫ ਕਵੱ ਦਾਯੀ ਯੱ ਐਣ ਲਾਰ ਦੂਜ ਫੂੰ ਧਤ ਕਲਅਏਤੀਆਂ ਤੋਂ
ਕਰਐਤੀ ਯੂ ਕਲੱ ਚ ਜਲਾਫ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ, ਫੂੰ ਧਤ ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦਾ
ਰਫੂੰਧ ਏਯਨ ਰਈ ਕਰਐਤੀ ਫਨਤੀ ਰਾਤ ਵਣ ਦ 10 ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ-ਅੂੰ ਦਯ, ਕਫਨੈਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਕਤਆਯ ਏੀਤੀ
ਈ ੂੰ ਐ ਈਆਈ ਕਯਯਟ ਅਤ ਕਫਨੈ-ੱ ਤਯ ਦੀ ਏਾੱੀ ਕਨਯਧਾਯਤ ਪਾਯਭ ਭਤ ਆਣੀ ਲਫਾਈਟ ਤ

ਅਰ ਡ ਏਯਾ ਤਾਂ ਜ ਅਕਜਵ ਫੂੰ ਧਤ ਕਲਅਏਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲਾਫ ਕਰਆ ਜਾ ਏ। ੁਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਕਜ ਕਲੱ ਚ
ਨਾ-ਐੁਰਾ ਜਾਂ ਏਾਨੂੂੰਨੀ ਤਯ ਤ ਅਕਧਏਾਯਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਸ਼ਾਭਰ ਵ ਫੁੱ ਧੀਜੀਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਕਧਏਾਯ, ਏਾਯਜ
ਕਲੱ ਚ ਦਯਾ  ਯਤ ਨੂੂੰ ਲਫਾਈਟ ਤ ਨਵੀਂ ਯੱ ਕਐਆ ਜਾਾ। ਫੂੰ ਧਤ ਯਰ
ੂ  ਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਕਯਮਜਨਾ
ਲੱ ਰ ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਕਲਆਏ ਰਚਾਯ ਨੂੂੰ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਵਯ ਉਕਚਤ ਭੀਡੀਆ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾ
ਏਦੀ ਵ । ਵਾਰਾਂਕਏ, ਕਏ ਲੀ ਫੂੰ ਧਤ ਕਲਅਏਤੀ ਦੁਆਯਾ ਕਰਐਤੀ ਫਨਤੀ 'ਤ ਡਯਾਪਟ ਈ.ਆਈ.. ਦੀ
ਕਯਯਟ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤੱ ਏ ਆਭ ਦਪਤਯ ਦ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਕਏ ੂਕਚਤ ਥਾਨ' ਤ ਜਾਂਚ ਏਯਨ
ਰਈ ਉਰਫਧ ਏਯਲਾੀ। ਇ ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਦੀ ਰਕਏਕਯਆ ਦ ਕਵੱ  ਲਜੋਂ ਰਾਤ ਵ ਾਯ
ਰਕਤਕਏਰਆ ਜਰਦੀ ਉਰਫਧ ਾਧਨਾਂ ਯਾਵੀਂ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਨੂੂੰ ਬਜ ਜਾਣ।

(10) ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਦ ੂਯਾ ਵਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦੀ ਰਕਏਕਯਆ ਦੀ ਇੱ ਏ ਏਾੀ ਲੀ
ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਨੂੂੰ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ। ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਰਤਾਲਏ ਇ ਰਕਏਕਯਆ ਦਯਾਨ ਰਟ
ਏੀਤ ਾਯ ਦਾਯਥਏ ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ਕਚੂੰ ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱ ਰ ਏਯਾ ਅਤ ਈਆਈ ਕਯਯਟ ਦ ਐਯੜ ਅਤ
ਈਭੀ ਦ ਐਯੜ ਕਲੱ ਚ ਅਭਰ ਏਯਨ ਦੀ ਮਜਨਾ ਭਤ ਏੁਝ ਨਲੀਂ ਤਫਦੀਰੀ ਏਯਾ। ਇ ਤ ਫਾਅਦ ਕਤਆਯ
ਏੀਤੀ ਈ ਆਐਯੀ ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਦੀ ਏਾੀ, ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਦੁਆਯਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਰਈ ਫੂੰ ਧਤ
ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਨੂੂੰ ਜਭਾ ਏਯਲਾਈ ਜਾਲੀ।
15. ਭੁਰਾਂਕਣ: (1) ਫੂੰ ਧਤ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਕਯਮਜਨਾ ਰਈ ਤਜਲੀਜ਼ ਏੀਤ  ਟੀ..ਆਯ ਦ ਫੂੰ ਧ ਕਲੱ ਚ
ਰਤਾਲਏ ਦੁਆਯਾ ਜਭਹਾ ਏੀਤੀ ਕਫਨੈ-ੱ ਤਯ ਦੀ ੜਤਾਰ ੱ ਤਯ ਰਾਤੀ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤੋਂ ੂੰ ਦਯਾਂ ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਕਦਨਾਂ
ਦ ਅੂੰ ਦਯ-ਅੂੰ ਦਯ ੜਤਾਰ ਏੀਤੀ ਜਾੀ। ਕਫਨੈ-ੱ ਤਯ ਕਲੱ ਚ ਏਭੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਨਰਾਈਨ ਦੱ ਕਆ ਜਾਾ, ਜਾਂ ੂਯੀ
ਏੀਤੀ ਈ ਅਯਜ਼ੀ ਆਨਰਾਈਨ ਲੀਏਾਯ ਏੀਤੀ ਜਾੀ ।
(2) ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 2' ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਲਾਰ ਭਾਭਕਰਆਂ ਨੂੂੰ ਛੱ ਡ ਏ, ਜਦ ਤੱ ਏ ਅਨੁਚ
ੂ ੀ ਕਲਚ ਆਈਟਭ ਦੀ ਕਟੱ ਣੀ ਕਲੱ ਚ
ਏੁਛ ਨਵੀ ਕਦੱ ਤਾ ਵਇਆ ਅਤ, ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਲੀਏਾਯ ਏੀਤਾ ਵਇਆ ਵਯ ਕਫਨੈ-ੱ ਤਯ, ਨੂੂੰ
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ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦ ਾਵਭਣ ਯੱ ਕਐਆ ਜਾਲਾ ਅਤ ਇ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਯਜ਼ੀ ਦੀ ਕਲਏਾਯ ਏਯਨ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤ
45 ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਅੂੰ ਦਯ ੂਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ। ਭੀਕਟੂੰ  ਦੀ ੂੰ ਐ ਏਾਯਲਾਈ ਕਯਯਟ ਕਲੱ ਚ ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਈਆਂ
ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੀਆਂ ਕਫ਼ਾਯਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਫੂੰ ਧਤ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਲਫਾਈਟ 'ਤ ਰਦਯਸ਼ਤ ਏੀਤਾ
ਜਾਲਾ।
(3) ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 2' ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਲਾਰ ਭਾਭਕਰਆਂ ਨੂੂੰ ਛੱ ਡ ਏ, ਜਦ ਤੱ ਏ ਅਨੁਚ
ੂ ੀ ਕਲਚ ਆਈਟਭ ਦੀ ਕਟੱ ਣੀ ਕਲੱ ਚ
ਏੁਛ ਨਵੀ ਕਦੱ ਤਾ ਵਇਆ ਅਤ, ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਲੀਏਾਯ ਏੀਤਾ ਵਇਆ ਵਯ ਕਫਨੈ-ੱ ਤਯ, ਉਨਹਾਂ
ਰਾਜਏਟਾਂ 'ਤ ਰਾੂ ਵਣ ਲਾਰੀਆਂ ਟੈਂਡਯਡ ਸ਼ਯਤਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਕਦਆਂ ਆਨਰਾਈਨ ਰਣਾਰੀ ਦੁਆਯਾ ਅਾਊਈੀ ਅਯਜ਼ੀ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤੋਂ 15 ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਅੂੰ ਦਯ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ। ਜਏਯ ਅਯਜੀ
ਅਲੀਏਾਯ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਤਾਂ ਉ ਦ ਯੱ ਦ ਏਯਨ ਦੀ ਕਥਤੀ ਫਾਯ ਯਰ
ੂ  ਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਲੱ ਰ ਕਯਮਜਨਾ
ਰਤਾਲਏ ਨੂੂੰ ਦੱ ਕਆ ਜਾਲਾ।
(4) ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਧਾਯਾ 15 ਦੀ ਉ-ਧਾਯਾ (2) ਦ ਅਨੁਾਯ ਏਾਂ ਦ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲੱ ਚ ਭੁਰਾਂਏਣ ਇੱ ਏ ਕਨਯਧਾਯਤ
ਏਾਯਲਾਈ ਕਲੱ ਚ ਾਯਦਯਸ਼ੀ ਢੂੰ  ਨਾਰ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤੀ ਜਾੀ, ਕਜ ਕਲੱ ਚ ਰਾਜਏਟ ਦ
ਰਤਾਲਏ (ਫਯਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਯਏਟਯਜ਼ ਕਲਚ ਅਕਧਏਾਯੀ ਦ ੱ ਧਯ ਤੋਂ ੱ ਟ ਨਵੀਂ) ਜਾਂ ਲੀਡੀ ਏਾਨਪਯੂੰ 
ਦੁਆਯਾ ਦਾ ਰਚਾਯਏ ਏਭਟੀ ਨੂੂੰ ਕਲਅਏਤੀਤ ਤਯ 'ਤ ਜਾਂ ਕਏ ਅਕਧਏਾਯਤ ਨੁਭਾਇੂੰ ਦ ਦੁਆਯਾ ਰ ੜੀਂਦਾ
ਲ਼ੱ ਟੀਏਯਨ ਸ਼ ਏਯਨ ਰਈ ਫੁਰਾਇਆ ਜਾਲਾ । ਰਾਜਏਟ ਦ ਰਤਾਲਏ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦਯਾਨ ਈ.ਆਈ.. ਦੀ
ਕਯਯਟ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਕਲੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਈ.ਆਈ.. ਏਆਯਡੀਨੇਟਯ ਅਤ ਏਾਯਜਸ਼ੀਰ ਐਤਯ ਭਾਵਯ ਦੀ ਵਾਇਤਾ

ਰ ਏਦਾ ਵ । ਇ ਏਾਯਲਾਈ ਦੀ ਭਾਤੀ ਤੱ ਏ, ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ੂੰ ਫੂੰ ਕਧਤ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਨੂੂੰ
ਕਨਯਧਾਯਤ ਕਨਮਭਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ 'ਤ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਰਈ ਜਾਂ ਕਫਨੈ- ੱ ਤਯ ਏਯਨ ਰਈ ਣ ਏਾਯਨਾਂ
ਨਾਰ, ਏੁਝ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਕਪਾਯਸ਼ਾਂ ਏਯੀ।
(5) ਜ ਰਾਜਏਟ ਨੂੂੰ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਦੀ ਰਾਂਟ ਰਈ ਕਪਾਯਸ਼ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ, ਤਾਂ ੂੰ ਐ ਏਾਯਲਾਈ ਕਯਯਟ ਕਲੱ ਚ
ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੀ ੁਯੱਕਐਆ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਫਾਯ ੱ ਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਦਯਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਜ ਕਪਾਯਸ਼ਾਂ
ਅਲੀਏਾਯ ਏਯਨ ਰਈ ਵਨ ਤਾਂ ਇ ਦ ਏਾਯਨਾਂ ਨੂੂੰ ਲੀ ੱ ਸ਼ਟ ਤਯ 'ਤ ਦੱ ਕਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ।
(6) ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਸ਼ਏਯਤਾ ਨੂੂੰ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੀ ਫਠਏ ਦੀ ਤਾਯੀਐ ਤੋਂ ੱ ਟ ੱ ਟ ਦ ਕਦਨ ਕਵਰਾਂ, ਭੀਕਟੂੰ  ਦ
ਰਤਾਲ ਅਤ ਜੂੰ ਡ 'ਤ ਕਲਚਾਯ ਏਯਨ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ਆਨਰਾਈਨ ਰਣਾਰੀ ਦੁਆਯਾ ੂਕਚਤ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ ।
(7) ਭੁਰਾਂਏਣ ਭੇਂ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੁਆਯਾ ਏਈ ਨਲੇਂ ਅਕਧਨ ਦੀ ਭੂੰ  ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾੀ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਏ ਭੁਰਾਂਏਣ
ਏਭਟੀ ਦ ਕਧਆਨ ਕਲੱ ਚ ਨਲੇਂ ਤੱ ਥ ਾਵਭਣ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦ ਅਤ ਜਏਯ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਤੋਂ ਲਾਧੂ ਅਕਧਨ
ਏਯਨਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ ਤਾਂ ਭੀਕਟੂੰ  ਦੀ ਏਾਯਲਾਈ ਕਯਯਟ ਕਲੱ ਚ ਇ ਫੂੰ ਧੀ ੱ ਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਰਤੀਕਫੂੰ ਕਫਤ
ਏੀਤਾ ਜਾਲ।
(8) ਸ਼ਕਡਊਰ ਦ ਆਈਟਭ ਨੂੰ. 42 ਦ ਏਾਰਭ (4) ਅਧੀਨ ਰਾਜਏਟਾਂ ਕਜਵਨਾਂ ਏਰ ਰੀਨ ਕਫਰਕਡੂੰ  ਦਾ ਆਯਜ਼ੀ
ਯਟੀਕਪਏਟ ਵ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ, ਰਤਾਲਾਂ ਨੂੂੰ ਕਵਰ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਕਲਚਾਕਯਆ ਜਾਲਾ।
(9) ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਏਾਯਯਟ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਭਲਾਯੀ ਰਈ ਕਦਸ਼ਾ-ਕਨਯਦਸ਼ ਜਾਯੀ ਏਯਾ, ਨਲੇਂ ਰਾਜਏਟਾਂ
ਰਈ ਰ ਫਾਂ ਫਾਯ ਕਲਚਾਯ ਏਯਾ; ਕਲਥਾਯ ਰਾਜਏਟ; ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਰਾਜਏਟ, ੂੰ ਬੀਯ ਯੂ ਨਾਰ ਰਦਕੂ ਸ਼ਤ
ਐਤਯਾਂ, ਅਕਤਅੂੰ ਤ ਰਦੂਕਸ਼ਤ ਐਤਯਾਂ, ਵਯ ਐਤਯਾਂ, ਆਕਦ ਕਲੱ ਚ ਕਥਤ ਵਣ।
(10) ਰਤਾਲ ਨੂੂੰ ਅੂੰ ਕਤਭ ਪਰ ਰਈ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੀ ਫਠਏ ਦੀ ੂੰ ਐ ਏਾਯਲਾਈ ਕਯਯਟ ਦ ਅੂੰ ਕਏਤ ਵਣ ਦੀ
ਤਯੀਏ ਤੋਂ ੂੰ ਦਯਾਂ ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਭਯੱ ਥ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਾਵਭਣ ਯੱ ਕਐਆ ਜਾਲਾ।
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(11) ਭਯੱ ਥ ਅਥਾਯਟੀ ਵਯ ੂੰ ਦਯਾਂ ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਅੂੰ ਕਤਭ ਪਰਾ ਰਲੀ।
16. ਆਧੁਧਨਕੀਕਯਨ ਰਈ ਅਗਾਊ-ਈ.ੀ ਦਣ ਦੀ ਰਧਕਧਯਆ: (1) ਭਾ ੂਚੀ ਦ ਕਲੱ ਚ ੂਚੀਫੱ ਧ ਰਜ
 ਏਟਾ ਦੀਆ ਾਯੀਆ ਅਯਜ਼ੀਆ ਜ ਕਏ ਭਜੂਦਾ ਐਤਯ ਜਾ ਐਣਨ ਟਾ ਐਤਯ
ਕਲੱ ਚ ਆਧੁਕਨਏੀਯਨ ਲਾਤ ਅਾਊ- ਈ.ੀ ਦੀ ਭੂੰ  ਏਯ ਯਵੀਆਂ ਵਨ, ਕਜਲ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ, ਨੂੂੰ ਵਠ ਕਦੱ ਤ
ਭਟਕਯਏ ਅਨੁਾਯ ਜ਼ਯੂਯਤਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ:
ਰ ਫ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਦ ਨਾਰ ਉਤਾਦਨ ਅਯਜ਼ੀ
ਭਯੱ ਥਾ

ਕਲੱ ਚ

ਲਾਧਾ

ਏਯਨ

ਦੀ ਪਾਯਭ ਕਲਚ

ੁੂੰ ਜਾਇ

ਏਕੂੰ  ਧੀ

ਵਈ ਧ

ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਈ.ਆਈ.

ਆਨਰਾਈਨ
ਯਟਰ

ਵ ਏੀ

ਈ.ਭ.ੀ

ਜਨਤਏ

ਭੁਰਾਂਏਣ

ਰਾਵ-

ਕਯਯਟ ਦੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ

ਏਭਟੀ ਨੂੂੰ ਭਸ਼ਲਯ

ਜ਼ਯੂਯਤ

ਬਕਜਆ

ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ

ਜਾਣਾ

ਦੁਆਯਾ

ਚਾਕਵਦਾ ਵ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਕਫਨਾਂ ਉਤਾਦਨ ਦੀ

ਪਾਯਭ -2

ਨਵੀਂ

ਨਵੀਂ

ਨਵੀਂ

ਨਵੀਂ

ਨਵੀਂ

ਭਯੱ ਥਾ ਕਲਚ ਲਾਧਾ
II

10 ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱ ਏ

ਪਾਯਭ -2

ਨਵੀਂ

ਨਵੀਂ

ਵਾਂ

ਨਵੀਂ

ਨਵੀਂ

III

10 ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਅਤ 25 ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱ ਏ

ਪਾਯਭ -2

ਨਵੀਂ

ਨਵੀਂ

ਵਾਂ

ਵਾਂ

ਨਵੀਂ

IV

25 ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਅਤ 50 ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱ ਏ

ਪਾਯਭ -2

ਨਵੀਂ

ਵਾਂ

ਵਾਂ

ਵਾਂ

ਨਵੀਂ

V

50 ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਯ ਲੱ ਧ

ਪਾਯਭ- I

ਵਾਂ

ਵਾਂ

ਵਾਂ

ਵਾਂ

ਵਾਂ (ਧਾਯਾ
14
ਅਨੁਾਯ)

(2) ਭਕਟਰਏ ਅਨੁਾਯ, ਉਤਾਦਨ ਭਯੱ ਥਾ ਕਲੱ ਚ ਰ ੜ ਅਨੁਾਯ ੂੰ ਚਤ ਲਾਧਾ ਏਯਨ ਰਈ ਤਾਜਾ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਦਾ
ਵਲਾਰਾ ਰੈਂ ਕਦਆਂ (ਭਤ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਲ਼ਰਣੀ ਕਲੱ ਚ ਅਾਊ ਈ.ੀ) ਰਾੂ ਵਲਾ ਅਤ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ
ਇ ਧਾਯਾ ਅਧੀਨ ਕਫਨਾ ਕਏ ਵੁਰਤ ਤ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ।
ਉਦਾਵਯਣ ਦ ਤਯ ਤ ਜ ਕਏ ਮੂਕਨਟ ਨੂੂੰ ਏ 'ਮੂਕਨਟਾਂ ਲਾਤ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਯੀ ਏੀਤੀ ਈ ਵ ਤਾ ਉ
ਦੀ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਦੀ ਅਯਜੀ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਲਾਤ ਵਠ ਕਦੱ ਤੀਆ ਲੱ ਐ ਲੱ ਐ ਰ ਫਾਂ ਤ ਕਲਚਾਯੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ :
ਅਾਊ ਈ.ੀ (ਭੂੰ ਨ ਰ 01.01.2016 ਨੂੂੰ ਜਾਯੀ ਵਈ ਵ)
ਉਤਾਦਨ ਭਯੱ ਥਾ : ਏ
ਰੜੀ

ੂੰ ਚਤ ਉਤਾਦਨ ਤਾਯੀਖ਼

ਨੂੰ.
1

ਰਾੂ

ੜਾਅ

ਏਾਯਨ

-

ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਕਫਨਾਂ ਉਤਾਦਨ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ ਕਲਚ

ਰ ਫ
ਏ

I

ਲਾਧਾ
2

1.1 ਏ ਤੱ ਏ

1/12/2020

II

ਕਵਰਾ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ

ਨਲਾਂ ਉਤਾਦਨ 1.1 X ਵ (ਏ: ਉਤਾਦਨ ਦਾ
ੱ ਧਯ ਕਜ ਰਈ ਅਾਊ-ਈੀ ਕਦੱ ਤਾ ਕਆ ਵ)
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3

1.2 ਏ ਤੱ ਏ

1/06/2021

III

ਦੂਜਾ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਣ

ਨਲਾਂ ਉਤਾਦਨ ਉ ਉਤਾਦਨ ਦ 1.2 ੁਣਾ ਵ ਕਜ
ਰਈ ਰੀ-ਈੀ ਨੂੂੰ ਕਦੱ ਤਾ ਕਆ ੀ (ਏ)। ਇਵ
ਇ ਤੱ ਥ ਦ ਫਾਲਜੂਦ ਵ ਕਏ ਰਤਾਕਲਤ ਉਤਾਦਨ
1.1X ਦ 10% ਤੋਂ ੱ ਟ ਵ (ਕਜ ਨੂੂੰ ਕਵਰਾਂ ਕਵਰੀ
ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਦ ੜਾਅ 'ਤ ਰਲਾਨ ਏੀਤਾ ਕਆ
ੀ )

4

1.4 ਏ ਤੱ ਏ

1/06/2022

IV

ਤੀਜਾ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਣ

ਨਲਾਂ ਉਤਾਦਨ ਉ ਉਤਾਦਨ ਦ 1.4 ੁਣਾ ਵ ਕਜ
ਰਈ ਰੀ-ਈੀ ਨੂੂੰ ਕਦੱ ਤਾ ਕਆ ੀ (ਏ)। ਇਵ
ਇ ਤੱ ਥ ਦ ਫਾਲਜੂਦ ਵ ਕਏ ਰਤਾਕਲਤ ਉਤਾਦਨ
1.2X ਦ 25% ਤੋਂ ੱ ਟ ਵ (ਕਜ ਨੂੂੰ ਕਵਰਾਂ ਦੂਜ
ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਦ ੜਾਅ 'ਤ ਰਲਾਨ ਏੀਤਾ ਕਆ
ੀ)

(3) ਵਾਰਾਂਕਏ, ਰ ਫ (V) ਦ ਯੂ ਕਲੱ ਚ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀ ਈ ਅਾਊ ਈ.ੀ., ਨੂੂੰ 'ਕਲਥਾਯ' ਸ਼ਰਣੀ ਦ ਅਧੀਨ ਲੀ ਭੂੰ ਕਨਆ
ਜਾਲਾ।
(4) ਉ-ਧਾਯਾ (II) ਦ ਉਫੂੰ ਧ, ਵਠ ਕਰਐ ਰਾਜਏਟਾਂ ਤ ਰਾੂ ਨਵੀਂ ਵਣ a. ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 2' ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਅਤ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਦ ੁਣ ਅਨੁਾਯ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 1' ਜਾਂ ਸ਼ਰਣੀ '' ਕਲਚ
ਤਫਦੀਰ ਏਯਨਾ; ਅਤ
b. ਰਾਜਏਟ ਦ ਜੀਲਨ ਏਾਰ ਦਯਾਨ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਈ ੀ ਕਜ ਰਈ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ
ਈ.ਆਈ.. ਅਕਧੂਚਨਾ (ਜ਼) ਦ ਅਨੁਾਯ ਰਾੂ ੀ;
(5) ਅਾਊ ਈ.ੀ ਲਾਤ ਾਯੀਆਂ ਅਯਜ਼ੀਆਂ, ਕਜਨਾ ਕਲੱ ਚ ਉਤਾਦਨ ਭਯੱ ਥਾ ਨੂੂੰ ਲਾਧ ਏੀਤ ਕਫਨਾਂ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ
ਰਈ ਰਤਾਲ ਵ ਜਾ ਉਵ ਕਯਮਜਨਾ ਕਜਨਾ ਏਰ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਵ, ਦ ਫੂੰ ਧ ਕਲੱ ਚ ਉਤਾਦਨ ਭਯੱ ਥਾ ਨੂੂੰ 10
ਰਤੀਲ਼ਤ ਲਾਧਾ ਏਯਨ ਦੀ ਤਜਲੀਜ ਵ, ਤਾਂ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਅਯਜ਼ੀ ਨੂੂੰ ਲੀਏਾਯ ਏਯਨ ਤ,
ਆਨਰਾਈਨ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀ ਜਾੀ।
(6) ਅਾਊ ਈ.ੀ ਲਾਤ ਾਯੀਆਂ ਅਯਜ਼ੀਆਂ, ਕਜਨਾ ਏਰ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਵ ਦ ਫੂੰ ਧ ਕਲੱ ਚ ਉਤਾਦਨ ਭਯੱ ਥਾ ਨੂੂੰ
10 ਰਤੀਲ਼ਤ ਤ ਲਧਾ ਏ 50 ਰਤੀਲ਼ਤ ਲਾਧਾ ਏਯਨ ਦੀ ਤਜਲੀਜ ਵ, ਤਾਂ ਉਵ ਅਯਜੀਆ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੁਆਯਾ
ਅਯਜੀ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤ 45 ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਅੂੰ ਦਯ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਲਾਤ ਕਲਚਾਯੀਆਂ ਅਤ ਭੁਰਾਂਏਣ
ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਅਯਜ਼ੀ ਨੂੂੰ ਲੀਏਾਯ ਏਯਨ ਤ, ਆਨਰਾਈਨ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀ
ਜਾੀ।
(7) ਅਯ (ਰਦੂਸ਼ਣ ਯਏਥਾਭ ਅਤ ਕਨਮੂੰ ਤਯਣ) ਏਟ, 1981 ਜਾਂ ਜਰ (ਰਦੂਸ਼ਣ ਯਏਥਾਭ ਅਤ ਕਨਮੂੰ ਤਯਣ) ਏਟ,
1974 ਅਧੀਨ ਕਠਤ ਏੀਤੀ ਈ ਤਏਨੀਏੀ ਏਭਟੀ ਦੀ ਕਪਾਯਸ਼ 'ਤ .ੀ.ੀ.ਫੀ ਜਾਂ ਮੂ.ਟੀ.ੀ.ੀ. ਦੁਆਯਾ
ਜਾਯੀ' ਏੀਤ "ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਯ ਚ ਏਈ ਲਾਧਾ ਨਵੀ ਵਇਆ ਯਟੀਕਪਏਟ" ਉਯਏਤ ਉ-ਧਾਯਾ (1) ਤ ਕਦੱ ਤ 
ਾਯਣੀ ਦ ਏਾਰਭ (5) ਅਤ ਏਾਰਭ (6) ਦ ਤਕਵਤ ਰ ੜੀਂਦੀ ਈ.ਆਈ. ਅਤ ਈ ਭ ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤ ਕਲਚਾਕਯਆ
ਜਾਲਾ।
17. ਅਗਾਊ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਭਨ ੂਯੀ ਜਾਂ ਅਵਧਕਰਤੀ: (1) ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੀਆਂ ਕਪਾਯਸ਼ਾਂ 'ਤ ਕਲਚਾਯ ਏਯੀ ਅਤ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੀ ਭੀਕਟੂੰ 
ਦੀ ੂੰ ਐ ਏਾਯਲਾਈ ਕਯਯਟ ਦ 30 ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਅੂੰ ਦਯ ਜਾਂ ਰ ੜੀਂਦ ਦਤਾਲਜ਼ਾਂ ਨਾਰ ੂਯੀ ਅਯਜ਼ੀ ਰਾਤ
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ਵਣ ਦ 90 ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ-ਅੂੰ ਦਯ ਆਣਾ ਪਰਾ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਨੂੂੰ ਦਲੀ,
ਕਲਾ ਵਠਾਂ ਕਦੱ ਤ ਅਨੁਾਯ।
(2) ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੀਆਂ ਕਪਾਯਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਲੀਏਾਯ ਏਯੀ। ਉਵਨਾਂ ਭਾਭਕਰਆਂ
ਕਲੱ ਚ ਜਦੋਂ ਇਵ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੀਆਂ ਕਪਾਯਸ਼ਾਂ ਨਾਰ ਕਵਭਤ ਨਵੀਂ ਵੁੂੰ ਦ, ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ, ਅਕਵਭਤੀ
ਦ ਏਾਯਨਾਂ ਨੂੂੰ ਦਯਾਉਂਦ ਵ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੀ ਭੀਕਟੂੰ  ਦੀ ੂੰ ਐ ਏਾਯਲਾਈ ਕਯਯਟ ਦ 45 ਏੂੰ ਭਏਾਜੀ
ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਅੂੰ ਦਯ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਨੂੂੰ ਭੁੜ ਕਲਚਾਯ ਏਯਨ ਦੀ ਫਨਤੀ ਏਯੀ। ਇ ਪਰ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ
ਨਾਰ ਵੀ ਕਫਨੈਏਾਯ ਨੂੂੰ ਲੀ ਆਨਰਾਈਨ ਭਡ ਯਾਵੀਂ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾੀ। ਫਦਰ ਕਲੱ ਚ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ, ਯੂਰਟਯੀ
ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਕਲਚਾਯਾਂ ਤ ਕਲਚਾਯ ਏਯੀ ਅਤ 45 ਏੂੰ ਭਏਾਜੀ ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਕਭਆਦ ਕਲੱ ਚ ਇ ਫਾਯ ਆਣ ਕਲਚਾਯ
ਸ਼ ਏਯੀ। ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦ ਕਲਚਾਯਾਂ ਨੂੂੰ ਕਲਚਾਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦਾ ਪਰਾ ਅੂੰ ਕਤਭ
ਪਰਾ ਵਲਾ। ਇਵ ਪਰਾ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਅਰ 30 ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ-ਅੂੰ ਦਯ
ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲਏ ਨੂੂੰ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਲਾ।
(3) ਜ ਉਯਏਤ ਧਾਯਾ (2) ਕਲਚ ਕਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤੀ ਈ ਕਭਆਦ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਕਫਨੈਏਾਯ ਨੂੂੰ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦਾ
ਫ਼ਰਾ ਨਵੀਂ ਦਕੱ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਫਨੈਏਾਯ ਅੱ  ਲਧ ਏਦਾ ਵ ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਭੂੰ ੀ ਈ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਨੂੂੰ
ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੀਆਂ ਅੂੰ ਕਤਭ ਕਪਾਯਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਭਨਜ਼ੂਯ ਜਾਂ ਇਨਏਾਯ ਏਯ
ਕਦੱ ਤਾ ਕਆ ਵ।
(4) ਉ-ਧਾਯਾ (2) ਅਧੀਨ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਲੱ ਰ ਪਰਾ ਦੱ ਣ ਰਈ ਕਨਯਧਾਯਤ ਭੇਂ ਦੀ ਕਭਆਦ ਐਤਭ ਵਣ
ਤ ਫਾਅਦ, ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦਾ ਪਰਾ, ਅਤ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੀਆਂ ਅੂੰ ਕਤਭ ਕਪਾਯਸ਼ਾਂ
ਜਨਤਏ ਦਤਾਲਜ਼ ਵਣੀਆਂ ।
(5) ਦੂਜ ਯੂਰਟਯੀ ੂੰ ਥਾਲਾਂ ਜਾਂ ਅਥਾਯਟੀਆਂ ਤੋਂ ਏਰੀਅਯੈਂਾਂ ਦੀ ਰ ੜ ਨਵੀ ਵ ਜਦ ਤੱ ਏ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ
ਈ.ੀ ਲਾਤ ਕਫਨੈ ੱ ਤਯਾਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਤ ਕਵਰਾ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ , ਦੀ ਏਕੂੰ , ਜਾਂ ਭੁਰਾਂਏਣ, ਜਾਂ
ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਫੂੰ ਧਤ ਪਰਾ ਨਵੀ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਦਾ, ਕਲਾ:
a. ਐਣਨ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ, ਭਯੱ ਥ ਅਥਾਯਟੀ ਤੋਂ ਐਣਨ ਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ;
b. ਕਯਮਜਨਾ ਕਲਚ ਸ਼ਾਭਰ ਜੂੰ ਰਾਤ (ੂੰ ਬਾਰ) ਏਟ, 1980 (ਏਟ ਨੂੰਫਯ 6) ਦ ਅਧੀਨ ਜੂੰ ਰਾਤ ਬੂਭੀ
ਨੂੂੰ ਫਦਰਣ ਰਈ ਕਧਾਂਤਏ ਰਲਾਨੀ ;
c. ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ ਜਾਂ ਆਈ ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ ਐਤਯ ਕਲਚ ਕਥਤ ਰਾਜਏਟ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ ਯਾਜ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ
ਰਦਸ਼ ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਤਟ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀਆਂ ਕਪਾਯਸ਼ਾਂ ਅਤ
d. ਜਦਕਏ, ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਦ ਰਤਾਲ 'ਤ ਕਲਚਾਯ ਏਯਨ ਰਈ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ੂਯਾ ਰਾਤੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਨਵੀਂ ਵ,
ਯਜਏਟ ਥਾਂ (ਲਾਂ) ਦ ਫੂੰ ਧ ਕਲਚ ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ ਯਏਾਯੀ ਦਐਰਅੂੰ ਦਾਜ਼ੀ ਦੁਆਯਾ ਏੁਆਇਯ
ਏੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਤ, ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ ਏਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਲ਼
 ਰਲ਼ਾਨ ਲੱ ਰ ਬੂਭੀ ਰਕਵਣ, ਭੁੜ ਲਫਾ
ਅਤ ਭੁੜ ਲਫਾ, ਏਟ, 2013 (2013 ਦਾ ਏਟ ਨੂੰਫਯ 30) ਦ ਭੇਂ-ਭੇਂ 'ਤ ਧ ਏੀਤ  ਅਨੁਾਯ
ਜਾਯੀ ਏੀਤੀ ਈ ਇੱ ਏ ੁਯਆ
ੂ ਤੀ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਏਾੀ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਵਲੀ। ਕਜਥ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦ ਭਾਰਏਾਂ ਨਾਰ
ਕਨ਼ੈੱਜੀ ੱ ਰਫਾਤ ਯਾਵੀਂ ਜ਼ਭੀਨ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਵੀ ਵ, ਰਤਾਕਲਤ ਰਾਜਏਟ ਰਈ ਜ਼ਭੀਨ ਲਚਣ ਰਈ
ਜ਼ਭੀਨੀ ਭਾਰਏ ਦੀ ਭਨਸ਼ਾ ਕਦਐਾਉਣ ਲਾਰ ਬਯਮ ਦਤਾਲਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਵੀ। ਐਣਨ ਰਜਏਟਾਂ ਦ
ਭਾਭਰ ਕਲਚ, ਰ ਟਯ ਆਪ ਇੂੰ ਟੈਂਟ ਇਏ ਬਯਮ ਦਤਾਲਜ਼ ਭੂੰ ਕਨਆ ਜਾਲਾ।
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(6) ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਕਲਚ ਸ਼ਾਭਰ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਜਾਂ .ੀ.. ਜਾਂ ਈ.ਆਈ..
ਏਆਯਡੀਨੇਟਯ ਜਾਂ ਪੂੰ ਏਸ਼ਨਰ ਯੀਆ ਭਾਵਯ ਦੁਆਯਾ ਰਤ ਜਾਂ ੁੂੰ ਭਯਾਵਏੁੂੰ ਨ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਾਂ ਅੂੰ ਏਕੜਆ ਨੂੂੰ
ਛੁਾਉਣਾ ਅਤ / ਜਾਂ ਜਭਹਾ ਏਯਨਾ, ਜ ਕਏ ਏਕੂੰ  ਜਾਂ ਭੁਰਾਂਏਣ ਜਾਂ ਅਯਜ਼ੀ ਫਾਯ ਪਰਾ ਰ ਣ ਦੀ ਭੱ ਯੀ ਵ
ਈ.ਆਈ.. ਜਾਂ ਈ.ਭ.ੀ. ਕਯਯਟ ਭਤ, ਅਯਜ਼ੀ ਨੂੂੰ ਯੱ ਦ ਏਯਨ, ਅਤ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਨੂੂੰ
ਯੱ ਦ ਏਯਨ ਰਈ ਜਲਾਫਦਵ ਫਣਾੀ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ ਕਜ ਅਧਾਯ 'ਤ ਕਵਰਾ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਕਦੱ ਤੀ
ਈ ਵ। ਕਏ ਅਯਜ਼ੀ ਨੂੂੰ ਯੱ ਦ ਏਯਨਾ ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਨੂੂੰ ਯੱ ਦ ਏਯਨਾ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ
ਵਲ, ਕਜ ਅਧਾਯ 'ਤ ਕਵਰਾ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਕਦੱ ਤੀ ਈ ਵ, ਤ ਪਰਾ ਯਰ
ੂ  ਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ
ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਰਤਾਲਏ ਨੂੂੰ ਕਨ਼ੈੱਜੀ ੁਣਲਾਈ ਦਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਅਤ ਏੁਦਯਤੀ ਕਨਆਂ ਦ ਕਧਾਂਤ ਅਨੁਾਯ ਕਰਆ
ਜਾਲਾ।
(7) ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਕਲੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਜਾਂ .ੀ.. ਜਾਂ ਈ.ਆਈ..
ਏਆਯਡੀਨੇਟਯ ਜਾਂ ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਐਤਯ ਦ ਭਾਵਯ ਦੁਆਯਾ ਰਤ ਜਾਂ ੁੂੰ ਭਯਾਵਏੁੂੰ ਨ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਾਂ ਅੂੰ ਏਕੜਆ ਦੀ
ਛਾਣ ਤ, ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਲੱ ਰ ੂੰ ਠਨ ਜਾਂ ਕਲਅਏਤੀਤ ਕਜ਼ੂੰ ਭਲਾਯ ਕਲਅਏਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਏਾਰੀ ੂਚੀ ਕਲੱ ਚ ਯੱ ਐਣ ਰਈ
ਢੁੱ ਏਲੀ ਏਾਯਲਾਈ ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ।
(8) ਕਜੱ ਥ ਕਏ ਰਾਜਏਟ ਜਾਂ ਤੀਕਲਧੀ ਦ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲੱ ਚ ਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਕਦੱ ਤਾ ਏਈ ਟਾ, ਰਾਇੈਂ, ਅਕਧਏਾਯ ਜਾਂ
ਆਕਆ ਜਾਂ ਅਕਧਏਾਯ ਕਏ ਏਾਨੂੂੰਨੀ ਏਾਯਲਾਈ ਕਲਚ ਜਾਂ ਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਏਾਨੂੂੰਨ ਅਨੁਾਯ ਅਤ ਉਏਤ ਟ ਜਾਂ
ਰਾਇੈਂ ਜਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਆਕਆ ਦ ਅਧੀਨ ਯੱ ਦ ਏਯ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਜਾਂ ਉ ਰਾਜਏਟ ਦ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲੱ ਚ ਅਕਧਏਾਯ
ਕਏ ਵਯ ਕਲਅਏਤੀ ਜਾਂ ਪਰ ਫਰੀਏਾਯ ਨੂੂੰ ਕਦੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵਨ, ਜ ਇ ਕਥਤੀ ਕਲੱ ਚ:a. ਭਜੂਦਾ ਭੇਂ ਕਲਚ ਕਏ ਲੀ ਏਾਨੂੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਯਏਤ ਕਲਸ਼ 'ਤ ਏਈ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਏਾਨੂੂੰਨ ਰਾੂ ਵਇਆ: ਅਕਜਵ
ਏਾਨੂੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਯਾਲਾਂ ਰਾੂ ਵਣੀਆਂ; ਅਤ
b. ਭਜੂਦਾ ਭੇਂ ਕਲਚ ਕਏ ਲੀ ਏਾਨੂੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਯਏਤ ਕਲਸ਼ 'ਤ ਏਈ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਏਾਨੂੂੰਨ ਰਾੂ ਨਵੀਂ ਵਇਆ:
ਏਾਨੂੂੰਨ ਅਨੁਾਯ ਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਚੁਣ  ਰਾਜਏਟ ਜਾਂ ਪਰ ਫਰੀਏਾਯ ਨੂੂੰ ਅਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱ ਏਦਾਯ
ਏਾਨੂੂੰਨੀ ਕਲਅਏਤੀ ਇ ਨਟੀਕਪਏਨ ਦ ਅੂੰ ਕਤਏਾ-VI ਕਲਚ ਕਦੱ ਤ ਪਾਯਭ - 6 ਅਨੁਾਯ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਦੀ
ਰਲਾਨੀ ਰਈ ਕਫਨੈ ਏਯ ਏਦਾ ਵ I ਅਕਜਵੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਅਯਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੁਆਯਾ ਭਜੂਦਾ
ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਅਤ ਕਵਰਾਂ ਕਦੱ ਤੀ ਈ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਨੂੂੰ ਕਲਚਾਕਯਆ ਜਾਲਾ। ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ
ਅਾਊ ਈ.ੀ ਨੂੂੰ ਉਕਚਤ ਭੇਂ, ਕਨਮਭਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਕਪਾਯਸ਼ ਏਯ ਏਦੀ ਵ, ਕਜਲੇਂ ਕਏ
ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਕਲੱ ਚ ਕਦੱ ਤੀ ਈ ੀ। ਵਾਰਾਂਕਏ, ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਜ ਇਵ ਜ਼ਯੂਯੀ ਭਝ। ਅਕਜਵ ਰਾਜਏਟਾਂ ਰਈ
ਐਾ ਲਾਧੂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਨੂੂੰ ਕਨਯਧਾਕਯਤ ਏਯੀ।
18. ਅਗਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਗਾਊ ਈ.ੀ. ਧਵਿੱ ਚ ਧ: (1) ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲਏ ਪਾਯਭ -4 ਕਲਚ ਯਰ
ੂ  ਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਨੂੂੰ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਦ ਕਨਮਭਾਂ
ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਕਲਚ ਕਏ ਤਫਦੀਰੀ ਦ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲਚ ਕਨਯਧਾਯਤ ਯਟਰ 'ਤ ਫੂੰ ਧਤ ਆਨਰਾਈਨ ਅਯਜ਼ੀ ਦਲਾ,
ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ।
(2) ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਕਲੱ ਚ ਧ ਰਈ ਾਯੀਆਂ ਅਯਜ਼ੀਆਂ ਨੂੂੰ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੁਆਯਾ ਕਫਨੈ-ੱ ਤਯ ਦੀ ਤਯੀਏ ਤੋਂ 45
ਏੂੰ ਭਏਾਜੀ ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਕਲਚਾਕਯਆ ਜਾਲਾ ਅਤ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਕਲੱ ਚ ਧ ਦੀ ਕਪਾਯਸ਼ ਰਈ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏੀਤਾ
ਜਾਲਾ।
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(3) ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਕਲੱ ਚ ਧ ਰਈ ਾਯੀਆਂ ਅਯਜ਼ੀਆਂ ਨੂੂੰ ਯਰ
ੂ  ਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਕਫਨੈ-ੱ ਤਯ ਦੀ ਤਯੀਏ ਤੋਂ
20 ਏੂੰ ਭਏਾਜੀ ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਕਲਚਾਕਯਆ ਜਾਲਾ ਅਤ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਕਲੱ ਚ ਰਲਾਕਨਤ ਧ ਇ
ਅਨੁਾਯ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ।
(4) ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਵਣ ਤ ਫਾਅਦ ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਦੀ ਰਲਾਨੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਥਾਨ
ਕਲਚ ਏਈ ਲੀ ਤਫਦੀਰੀ ਇਏ ਨਲੀਂ ਤਜਲੀਜ਼ ਭੂੰ ਨੀ ਜਾਲੀ ਅਤ ਕਨਯਧਾਯਤ ਕਲਧੀ ਅਨੁਾਯ ੁਯੂਆਤ ਤ
ਭੁਰਾਂਏਣ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ, ਜਦ ਤਏ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਇ ੱ ਰ ਤੋਂ ੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਵੀਂ ਵੁੂੰ ਦੀ ਕਏ ਤਫਦੀਰੀ ਇੂੰ ਨੀ
ਭਾਭੂਰੀ ਵ ਕਏ ਈਆਈ ਕਯਯਟ ਕਲੱ ਚ ਏਈ ਤਫਦੀਰੀ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ। ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੀ ਕਪਾਯਸ਼
'ਤ, ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਕਲਚ ਧ ਜਾਯੀ ਏਯੀ।
(5) ਜਦੋਂ ਤੱ ਏ ਉੱਚ ਉਤਾਦਨ ਭਯੱ ਥਾ, ਐਣਨ ਟਾ ਐਤਯ, ਐਾਣਾਂ ਨੂੂੰ ਫੂੰ ਦ ਏਯਨ ਦੀਆਂ ਕਥਤੀਆਂ ਫਦਰੀਆਂ ਨਵੀਂ
ਅਤ ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲਏ ਦੁਆਯਾ ਯੱ ਐੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਨ, ਕਲਲ਼ਤਾ ਅਤ ਟਾਉਣ ਦ ਉਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱ ਦ, ਕਜਲੇਂ ਕਏ
ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਦੁਆਯਾ ਕਦੱ ਤੀ ਈ ੀ, ਰਾੂ ਵਨ, ਉ ਭੇਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਵੀ ਐੁਦਾਈ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਦ ਅਨੁਾਯੀ,
ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਕਲਚ ਅਕਧਏਤਭ ਕਐਯ ਉਤਾਦਨ ਭਯੱ ਥਾ ਦਾ ਏਯ ਏਦਾ ਵ ਅਤ
ਐਣਨ ਦ ਏੂੰ ਭ ਦ ਏਰਭ ਕਲਚ ਤਫਦੀਰੀ ਦੀ ਲੀ ਆਕਆ ਵ। ਯ, ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲਏ ਉਤਾਦਨ ਦੀ
ਅਨੁੂਕਚਤ ਭਾਤਯਾ ਅਤ ਯਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਏਰਭ ਕਲੱ ਚ ਆਈ ਤਫਦੀਰੀ ਫਾਯ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਤ ਜਭਾ ਏਯਲਾਉਣ ਲਾਰੀ
ਾਰਣਾ ਕਯਯਟ ਕਲੱ ਚ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਲਾ। ਇੱ ਥ ਇਵ ਲੀ ਦੱ ਕਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਕਏ ਉਤਾਦਨ ਦੀ ਅਨੁੂਕਚਤ ਭਾਤਯਾ
ਅਤ ਯਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਏਰਭ ਕਲੱ ਚ ਫਦਰਾਅ ਦ ਭੱ ਦਨਜ਼ਯ ਟਾਉਣ ਦ ਉਾਅ ਦ ਕਵੱ  ਕਲੱ ਚ ਅਪਰਤਾਲਾਂ ਨੂੂੰ
ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਦ ਕਵੱ  ਉੱਤ ਨਨ- ਏੂੰ ਭਰਾਇ ਭੂੰ ਕਨਆ ਜਾਲਾ, ਜ ਰ ੜੀਂਦੀ ਏਾਯਲਾਈ ਰਈ ਕਜ਼ੂੰ ਭਲਾਯ
ਵਣ।

(6) ਵਯ ਰਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ, ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਕਲਚ ਏਈ ਧ ਜਯੂਯਤ ਨਵੀ ਵ, ਕਜੱ ਥ
ਇਏਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਏਯਣਾਂ ਜਾਂ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਦੀ ਯੂ-ਯਐਾ ਕਲਚ ਤਫਦੀਰੀ ਏਯਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਵ ਫਲ਼ਯਤ ਭੁੱ ਚੀ
ਭਨਜੂਯ ਭਯੱ ਥਾ ਕਲਚ ਤਫਦੀਰੀ ਨਵੀਂ ਵ ਕਜ ਰਈ ਕਵਰਾਂ -ਈ ੀ ਜਾਂ –ਈੀ ਕਦੱ ਤੀ ਈ ਵ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ
ਏ ਵਲ।
(7) ਕੂੰ ਚਾਈ ਤਏਨਾਰ ਜੀ ਕਲਚ ਤਫਦੀਰੀ ਕਜ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਲਾਤਾਲਯਣਏ ਰਾਬ ਵੁੂੰ ਦ ਵਨ (ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਵੜਹ ਕੂੰ ਜਾਈ
ਤੋਂ ਤੁਏ ਕੂੰ ਚਾਈ ਆਕਦ), ਕਜ ਨਾਰ ਏਾਤਏਾਯੀ ਏਭਾਂਡ ਯੀਆ ਕਲਚ ਲਾਧਾ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵ, ਯ ਡਭ ਦੀ ਉਚਾਈ
ਅਤ ਡੁੱ ਫਣ ਕਲਚ ਲਾਧਾ ਏੀਤ ਕਫਨਾਂ, ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ -ਈੀ ਕਲਚ ਧ ਦੀ ਰ ੜ ਨਵੀਂ ਵਲੀ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ
ਲੀ ਏ ਵਲ ।
19. ਅਗਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਗਾਊ ਈ.ੀ. ਦੀ ਵਧਤਾ: (1) ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਦੀ ਕਭਆਦ ਦੀ ਲਧਤਾ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਭਾਭਰਾ ਵਲ, ਕਲਚ ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਕਤੂੰ ਨ
ੜਾਅ ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੂੰ ਦ ਵਨ:
a. ਕਨਯਭਾਣ ਜਾਂ ਥਾਨਾ ੜਾਅ;
b. ਏਾਯਜਸ਼ੀਰ ੜਾਅ; ਅਤ
c. ਪਾਰਤੂ ਜਾਂ ਫੂੰ ਦ ਵਣ ਜਾਂ ਐਤਭ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ੜਾਅ
i.

ਧਨਯਭਾਣ ਜਾਂ ਥਾਨਾ ੜਾਅ: ਕਨਯਭਾਣ ਜਾਂ ਥਾਨਾ ੜਾਅ ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ
ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਦੀ ਜਾਯੀ ਵਣ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤੋਂ ਭਾਂ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ ,: -
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a. ਉਾਯੀ ਰਾਜਏਟਾਂ (ਭਾਂੂਚੀ ਦੀ ਇਏਾਈ 42 ਅਤ 43) ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ, ਉਾਯੀ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ
ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਨੂੂੰ ੂਯਾ ਏਯਨਾ, ਕਜ ਰਈ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ
ਭਾਭਰਾ ਵਲ; ਵਲਾਰਾ: ਅਤ / ਜਾਂ
b. ਰਾਂਟ ਅਤ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਦੀ ਥਾਨਾ ਨੂੂੰ ੂਯਾ ਏਯਨਾ ਨਾਰ ਉਤਾਦਨ ਦ ਏੂੰ ਭ ਏਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਯਆ
ੂ ਤ ਵਯ ਾਯ
ਭਾਭਕਰਆਂ ਕਲੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਵ (ਭਾੂਚੀ ਦੀ ਇਏਾਈ 1, 42 ਅਤ 43 ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ), ਕਜ ਰਈ ਅਾਊ ਈ.ੀ.
ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ , ਵਲਾਰਾ;
c. ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੁਆਯਾ ਅਨੁਭਾਕਨਤ ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਲਧਤਾ ਲੱ ਧ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ੂੰ ਜਾਵ ਾਰ ਜਾਂ ਐਣਈ ਟ ਦੀ
ਲਧਤਾ ਦੀ ਅਲਧੀ ਅਧੀਨ; ਜ ਲੀ ਕਵਰਾਂ ਵ।

ਉਾਯੀ ਅਤ / ਜਾਂ ਥਾਨਾ ਦ ੜਾਅ ਰਈ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਦੀ ਲਧਤਾ ਦੀ ਕਭਆਦ ਵਠ ਕਰੱਐ ਵਲੀ:
d. ਖਣਨ ਧਯਮਜਨਾ: ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੁਆਯਾ ਅਨੁਭਾਕਨਤ ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਲਧਤਾ ਲੱ ਧ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ੂੰ ਜਾਵ
ਾਰ ਜਾਂ ਐਣਈ ਟ ਦੀ ਲਧਤਾ ਦੀ ਕਭਆਦ ਤੱ ਏ; ਜ ਲੀ ਕਵਰਾਂ ਵ, ਜਏਯ ਐਣਨ ਦੀਆਂ ਤੀਕਲਧੀਆਂ
ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਦ ਜਾਯੀ ਵਣ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤੋਂ 10 ਾਰਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਅਯੂੰ ਬ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ, ਕਜਲੇਂ
ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ,
e. ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਰਾਜਕਟ (ਭਾਂੂਜੀ ਦੀ ਇਕਾਈ 3) ਜਾਂ ਧੰ ਚਾਈ ਰਾਜਕਟ (ਭਾਂੂਚੀ ਦੀ ਇਕਾਈ 4) ਜਾਂ
ਂ ਨ ਦੀ ਰਧਕਧਯਆ (ਭਾਂੂਚੀ ਦੀ ਇਕਾਈ 6) : ੰ ਦਯਾਂ ਾਰ;
ਰਭਾਣੂ ਊਯਜਾ ਰਾਜਕਟ ਅਤ ਯਭਾਣੂ ਈਧ

f.

ਸਯ ਾਯ ਧਯਮਜਨਾ : ਦ ਾਰ।
ਨੈਸ਼ਨਰ ਏੂੰ ਨੀ ਰਾਅ ਕਟਰਕਫਊਨਰ ਤੋਂ ਕਵਰਾਂ ਏੂੰ ਨੀਆਂ ਦੀ ਕਦਲਾਰੀਆ ਕਨਟਾਯਾ ਰਕਏਕਯਆ ਦੀ ਕਭਆਦ
ਜਾਂ ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਕਨਯਭਾਣ ਅਤ / ਜਾਂ ਥਾਨਾ 'ਤ ਾਫੂੰ ਦੀ ਜਾਂ ਾਫੂੰ ਦੀ ਦੀ ਕਭਆਦ, ਕਏ ਲੀ ਅਥਾਯਟੀ
ਅਧੀਨ ਥੀ ਈ ਕਏ ਵਯ ਕਟਰਕਫਉਨਰ ਜਾਂ ਅਦਾਰਤ ਦੁਆਯਾ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਦੀ
ਲਧਤਾ ਦੀ ਅਲਧੀ ਦਾ ਕਵਾਫ ਏਯਨ ਰਈ ਫਾਵਯ ਯੱ ਕਐਆ ਜਾਾ, ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਉੱਯ ਦੱ ਕਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ,
ਲੱ ਧ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਕਤੂੰ ਨ ਾਰਾਂ ਦ ਅਧੀਨ।

ii.

ਕਾਯਜਸੀਰ ੜਾਅ: - ਏਾਯਜਲ਼ੀਰ ੜਾਅ ਦੀ ਲਧਤਾ ਐਤਭ ਵ ਜਾਲੀ ਜ ਕਨਯਭਾਣ ਅਤ / ਜਾਂ ਥਾਨਾ,
ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ , ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਧਾਯਾ (19) ਦੀ ਉ-ਧਾਯਾ (2) ਅਤ (3) ਦ ਅਨੁਾਯ ੂੰ ਫੂੰ ਕਧਤ
ਲਧਤਾ ਦੀ ਕਭਆਦ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ੂਯਾ ਨਵੀਂ ਵਇਆ। ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਧਾਯਾ (19) ਦ ਉ-ਧਾਯਾ (2) ਦ
ਰਾਲਧਾਨਾਂ ਦ ਅਧੀਨ, ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਦੀ ਲਧਤਾ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ , ਰਜਏਟਾਂ ਦ
ਏਾਯਜਲ਼ੀਰ ੜਾਅ ਰਈ ਰੂੰ ਤੂ ਐਣਨ ਨੂੂੰ ਛੱ ਡ ਏ ਵਲਾ।
a. ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਫਾਏੀ ਯਕਵੂੰ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦੀ ਰਈ ਕਨਮਭਤ;
b. ਭੁਏੂੰਭਰ ਵ ਕਯਮਜਨਾ ਤੱ ਏ ੀਕਭਤ, ਇਵ ੱ ਸ਼ਟ ਏੀਤਾ ਕਆ ਵ ਅਤ ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਕਯਪ ੂਯਾ
ਕਵੱ ਾ ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਫਾਏੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦੀ ਰਈ ਦੀਲੀ ਭੂੰ ਕਨਆ ਜਾਲਾ ਕਜਥ ਕਯਮਜਨਾ ਅੂੰ ਸ਼ਏ ਤਯ ਤ ਰਾੂ
ਏੀਤਾ ਕਆ ਵ, ਉੱਯ ਕਦੱ ਤੀ ਅਲਧੀ ਦ ਅੂੰ ਦਯ।

(2) ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਦੀ ਲਧਤਾ ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਐਤਯ ਕਲਏਾ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ, ਕਯਪ
ਅਕਜਵੀਆਂ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਤੱ ਏ ੀਕਭਤ ਵਲੀ ਜ ਇੱ ਏ ਕਲਏਾ ਏਯ ਲਜੋਂ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਭਲਾਯੀ ਵ
ਏਦੀ ਵ।
(3) ਐਣਨ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ ਜ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਕਲਚ ਕਦੱ ਤੀ ਈ ਭਯੱ ਥਾ ਤੋਂ ੱ ਟ ਏੂੰ ਭ
ਏਯਦ ਵਨ, ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਇਵ ਏ ਵ ਏਦਾ ਵ, ਅਤ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੁਆਯਾ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਰ ਅਨੁਾਯ ਰਾਜਏਟ ਦ
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ਜੀਲਨ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਬੂੰ ਡਾਯ ਐਤਭ ਨਵੀਂ ਵ ਵਨ, ਮਤਾ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਦੀ ਕਭਆਦ ਉ ਉਤਾਦਨ ਭਯੱ ਥਾ
ਅਤ ਐਣਨ ਟਾ ਐਤਯ ਰਈ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੀ ਕਪਾਯਸ਼ 'ਤ ਲਧਾਈ ਜਾ ਏਦੀ ਵ ਕਜ ਰਈ ਅਾਊ ਈ.ੀ.

ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ., ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ । ਵਾਰਾਂਕਏ, ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਦੀ ਲਧਤਾ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ
ਲੀ ਏ ਵਲ , ਐਣਨ ਟ ਦੀ ਕਭਆਦ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਨਵੀਂ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ।
20. ਟ ਰਾਜਕਟ ਦ ਅਗਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਗਾਊ ਈ.ੀ. ਦੀ ਧਨਗਯਾਨੀ: (1) ਰਾਜਏਟ ਦਾ ਰਤਾਲਏ ੱ ਟ ੱ ਟ ਦ ਥਾਨਏ ਅਐਫਾਯਾਂ ਕਲਚ ਆਣੀ ਏੀਭਤ 'ਤ ਰਏਾਕਲ਼ਤ ਏਯਲਾਾ, ਇਵ
ਤੱ ਥ ਕਏ ਰਾਜਏਟ ਨੂੂੰ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਕਭਰ ਈ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ , ਦ ਨਾਰ ਯੂਰਟਯੀ
ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਲਫਾਈਟ ਦ ਲਯਲਾ ਕਜੱ ਥ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਦੀ ਨਏਰ, ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਵ ਏ ਏਦੀ
ਵ, ਰਦਯਸ਼ਤ ਏੀਤੀ ਜਾੀ। ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਦੀ ਨਏਰ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ , ਨੂੂੰ ਲੀ
ਥਾਈ ਤਯ 'ਤ ਏੂੰ ਨੀ ਦੀ ਲਫਾਈਟ ਅਤ ੂੰ ਫੂੰ ਕਧਤ ਕਯਮਜਨਾ ' ਤ ਰਦਯਸ਼ਤ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ।
(2) ਯੂਰਟਯੀ

ਅਥਾਯਟੀ

ਅਾਊ

ਈ.ੀ.

ਜਾਂ

ਅਾਊ

ਈ.ੀ.

ਨੂੂੰ

ਜਨਤਏ

ਐਤਯ

ਕਲਚ

ਆਣੀ

ਕਨਯਧਾਯਤ ਯਟਰ 'ਤ ਯੱ ਐੀ।
(3) ਰਾਜਏਟ ਦ ਭਯਥਏਾਂ ਦੁਆਯਾ ਅਾਊ -ਈੀ ਦੀ ਏਾੀ ਵਠ ਕਰਐ ਅਥਾਯਟੀਆਂ ਨੂੂੰ ਏਰੀਯੈਂ ਵਣ ਤੋਂ 30 ਕਦਨਾਂ
ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਸ਼ ਏੀਤ ਜਾਣ ਅਤ ਇਵ ਅਥਾਯਟੀਆਂ ਇ ਨੂੂੰ ਰਾਤੀ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤੋਂ ਤੀਵ ਕਦਨਾਂ ਰਈ ਰਦਯਸ਼ਤ
ਏਯਨ:
a. ਕਜ਼ਰਹਾ ਭਕਜਟਰਟ
 / ਕਜ਼ਰਹਾ ਏੁਰਏਟਯ / ਕਡਟੀ ਏਕਭਸ਼ਨਯ (ਜ਼)
b. ਕਜ਼ਰਹਾ ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਨਯ ਕਨਭ ਜਾਂ ੂੰ ਚਾਇਤ ਮੂਨੀਅਨ;
c. ਕਜ਼ਰਹਾ ਉਦਮਕਏ ਦਪਤਯ;
d. ਸ਼ਕਵਯੀ ਥਾਨਏ ੂੰ ਥਾਲਾਂ (ਮੂਰਫੀ) / ੂੰ ਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ੂੰ ਥਾਲਾਂ ਫੂੰ ਧਤ / ਕਲਏਾ ਅਥਾਯਟੀਆਂ;
e. ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦਾ ਫੂੰ ਧਤ ਐਤਯੀ ਦਪਤਯ; ਅਤ
f.

ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਦ ਫੂੰ ਧਤ ਐਤਯੀ ਦਪਤਯ

(4) ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲਏ ਰਈ ਇਵ ਰਾਜ਼ਭੀ ਵਲਾ ਕਏ ਉਵ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਕਲੱ ਚ ਕਨਯਧਾਕਯਤ
ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਕਛਰ ਕਲਤੀ ਾਰ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਯਟ 30 ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਆਨਰਾਈਨ ਕਨਧਾਯਤ
ਯਟਰ ਤ 30 ਜੂਨ ਤੱ ਏ ਲ਼ ਏਯ।, ਰਾਨਾ ਾਰਣਾ ਕਯਯਟ ਵਯ ਾਰ, ਅਾਊ ਈੀ ਦੀ ਜਾਯੀ ਵਣ ਦੀ ਕਭਤੀ
ਤੋਂ, ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦੀ ਤੱ ਏ, ਫੂੰ ਧਤ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਨੂੂੰ ਜਭਹਾ ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ। ਵਾਰਾਂਕਏ, ਯੂਰਟਯੀ
ਅਥਾਯਟੀ, ਜ ਜ਼ਯੂਯਤ ਭਝ, ਤਾਂ ਅਕਜਵੀਆਂ ਾਰਣਾ ਕਯਯਟਾਂ ਨੂੂੰ ਅਏਯ ਲਧਯ ਅੂੰ ਤਯਾਰਾਂ ਤ ਭੂੰ  ਏਦ
ਵਨ।
(5) ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਕਲਚ ਕਭੱ ਥ ਯਤਾ ਦੀ ਰਾਨਾ ਾਰਣਾ ਕਯਯਟ ਸ਼ ਏਯਨ ਦੀ ਅਪਰਤਾ ਦ
ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ 'ਕਜਲ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵ ਏਦਾ ਵ, ਜ ਕਛਰ ਕਲੱ ਤੀ ਾਰ ਦੀ ਵ ਅਤ ਵੁਣ ਦ ਾਰ ਦ 30 ਜੂਨ ਤੱ ਏ
ਜਭਾ ਏਯਲਾਉਣੀ ਵ, ੂੰ ਫੂੰ ਧਤ ਕਲੱ ਤੀ ਾਰ ਦੀ ਰ ਟ ਪੀ ਯੁ 500/- ਰਤੀ ਕਦਨ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 2' ਰਜਏਟਾਂ ਦ
ਭਾਭਰ ਕਲਚ; ਯੁ 1,000/- ਰਤੀ ਕਦਨ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 1' ਰਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ; ਅਤ ਯੁ 2,500/- ਰਤੀ
ਕਦਨ ਸ਼ਰਣ
 ੀ '' ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ ਰਾਈ ਜਾਲੀ। ਜ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਕਲਚ
ਕਨਯਧਾਯਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲਚ ਅਕਜਵੀ ਾਰਣਾ ਕਯਯਟਾਂ ਦਾ ਜਭਹਾ ਨਾ ਏਯਨਾ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ ,
ਕਥਤੀਆਂ ਰਾਤਾਯ ਕਤੂੰ ਨ ਾਰਾਂ ਰਈ ਜਾਯੀ ਯਕਵੂੰ ਦੀਆਂ ਵਨ, ਤਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ., ਕਜਲੇਂ ਦਾ
ਲੀ ਏਲ਼ ਵਲ, ਇ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲਚ ਕਫਨਾਂ ਕਏ ਨਕਟ ਕਦੱ ਤ ਇ ਨੂੂੰ ਯੱ ਦ ਏਯ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਲਾ।
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(6) ਕਯਮਜਨਾ ਦੁਆਯਾ ਜਭਹਾ ਾਯੀਆਂ ਾਰਣਾ ਕਯਯਟਾਂ ਫੂੰ ਧਤ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਲਫਾਈਟ 'ਤ
ਉਰਫਧ ਵਣੀਆਂ।
(7) ਨਲੀਨਤਭ ਾਰਣਾ ਕਯਯਟ ਨੂੂੰ ਲੀ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਦੀ ਲਫ ਾਈਟ ਤ ਰਦਯਸ਼ਤ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ।
(8) ਸ਼ਰਣੀ '' ਰਾਜਏਟਾਂ ਰਈ ਅਾਊ -ਈੀ ਦ ਫੂੰ ਧ ਕਲੱ ਚ ਕਨਯਧਾਯਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਨਯਾਨੀ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦ
ਐਤਯੀ ਦਪਤਯ ਜਾਂ ੀੀੀਫੀ ਦ ਐਤਯੀ ਡਾਇਯਏਟਯਟ
 ਦੁਆਯਾ ਏੀਤੀ ਜਾੀ। ਕਨਯਾਨੀ ਕਯਯਟ ਕਨਯੀਐਣ
ਦੀ ਤਾਯੀਐ ਤੋਂ ੂੰ ਦਯਾਂ ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਅੂੰ ਦਯ ਕਨਯਧਾਯਤ ਲਫ ਯਟਰ ਤ ਅਰ ਡ ਏੀਤੀ ਜਾੀ।
(9) ਅਾਊ ਈ.ੀ.ਦ ੂੰ ਫਧ ਕਲੱ ਚ ਲ਼ਰਣ
 ੀ ਫੀ 1 ਰਾਜਏਟ ਅਤ ਅਾਊ -ਈੀ ਦ ੂੰ ਫਧ ਕਲੱ ਚ ਲ਼ਰਣ
 ੀ ਫੀ 2 ਰਾਜਏਟ ਦੀ
ਾਰਣਾ ਕਨਯਾਨੀ ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤੀ ਜਾੀ। ਕਨਯਾਨੀ ਕਯਯਟ ਕਨਯੀਐਣ ਦੀ
ਤਾਯੀਐ ਤੋਂ ੂੰ ਦਯਾਂ ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਅੂੰ ਦਯ ਕਨਯਧਾਯਤ ਲਫ ਯਟਰ ਤ ਅਰ ਡ ਏੀਤੀ ਜਾੀ।
(10) ਉਯਏਤ ਕਲਲਥਾਲਾਂ ਦ ਫਾਲਜੂਦ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦ ਐਤਯੀ ਦਫ਼ਤਯ, ੀੀੀਫੀ ਦ ਐਤਯੀ ਡਾਇਯਏਟਯਟ
 ,
ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਦੁਆਯਾ ਕਨਯਾਨੀ ਰਈ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦ ਮਤਨਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਰਈ, ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਲੱ ਰ
ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਲੱ ਏਾਯ ਦ ਯਏਾਯੀ ਅਦਾਕਯਆ ਨੂੂੰ ਰਜਏਟਾਂ ਦੀ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ
ਕਨਯਾਨੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨ ਰਈ ਫਤਯਤੀਫ ਢੂੰ  ਨਾਰ, ੂਚੀ ਕਲੱ ਚ ਾਕਭਰ ਏਯ ਏਦਾ ਵ., ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ
ਵਲ।
(11) ਾਰਣਾ ਕਨਯਾਨੀ ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਕਲੱ ਚ ਉਰਫਧ ਆਧਾਯ ਯਐਾ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦ ਕਲਯੁੱ ਧ ਅੂੰ ਤਯਅਧਾਯਤ ਏੀਤੀ ਜਾੀ, ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੁਆਯਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏੀਤੀ ਈ ਵ, ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ
ਈ.ੀ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਅਤ ਨਾਰ ਵੀ ਵਯ ਕਲਲਥਾਲਾਂ, ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦੁਆਯਾ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਕਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਵ।
21. ਅਗਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਗਾਊ ਈ.ੀ. ਦੀ ਤਫਦੀਰੀ: (1) ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ., ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਇੱ ਏ ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲਏ ਨੂੂੰ ਇੱ ਏ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਕਯਮਜਨਾ ਰਈ ਰਦਾਨ
ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਇਦੀ ਲਧਤਾ ਦ ਦਯਾਨ ਵਏਦਾਯ ਕਲਅਏਤੀ ਨੂੂੰ ਤਫਦੀਰ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ਜ ਰਤਾਲਏ
ਦੁਆਯਾ ਅਯਜ਼ੀ 'ਤ ਰਾਜਏਟ ਏਯਨ ਦਾ ਵੱ ਏਦਾਯ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵ ਜਾਂ ਟਰਾਂਪਯ ਦੀ ਤਯੀਏ ਤੋਂ ਇਏ ਾਰ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਪਾਯਭ
-5 ਕਲਚ ਟਰਾਂਪਯੀ ਲੱ ਰ ਭਤ ਟਰਾਂਪਯਯ ਦੁਆਯਾ ਕਰਐਤੀ "ਏਈ ਇਤਯਾਜ਼ ਨਵੀਂ" ਦ ਨਾਰ, ਯੂਰਟਯੀ
ਅਥਾਯਟੀ ਅੱ  ਦਾਐਰ ਏਯਾ। ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ ਈ.ੀ. ਨੂੂੰ ਉ ਤਯਹਾਂ
ਦ ਕਨਮਭਾਂ, ਸ਼ਯਤਾਂ ਅਤ ਉਵੀ ਲਧਤਾ ਅਲਧੀ ਦ ਨਾਰ ਤਫਦੀਰ ਏਯ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਲਾ, ਕਜ ਦ ਤਕਵਤ ੁਯੂਆਤੀ
ਤਯ ਤ ਅਾਊ-ਈ.ੀ. ਕਭਰੀ ੀ। ਅਕਜਵ ਭਾਭਕਰਆਂ ਕਲੱ ਚ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦਾ ਏਈ ਵਲਾਰਾ ਨਵੀਂ ਕਦੱ ਤਾ
ਜਾਲਾ।
(2) ਕਏ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਕਯਮਜਨਾ ਰਈ ਕਦੱ ਤੀ ਈ ਅਾਊ ਈੀ ਨੂੂੰ ਦ ਜਾਂ ਦ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਏਾਨੂੂੰਨੀ ਕਲਅਏਤੀਆਂ ਕਲਚ ਲੂੰ ਕਡਆ
ਜਾ ਏਦਾ ਵ, ਕਜ ਨੂੂੰ ਕਯਮਜਨਾ ਲ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਦਾ ਵੱ ਏ ਰਾਤ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵ ਅਤ ਇ ਦੀ ਲਧਤਾ ਦ ਦਯਾਨ ਅਾਊ
ਈੀ ਨੂੂੰ ਕਏ ਵਯ ਵਏਦਾਯ ਕਲਅਏਤੀ ਨੂੂੰ ਤਫਦੀਰ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ਜਏਯ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਾਵਭਣ
ਤਫਦੀਰ ਏਯਤਾ ਦੁਆਯਾ ਪਾਯਭ -5 ਕਲਚ ਤਫਾਦਰ ਦੀ ਕਭਤੀ ਦ ਇਏ ਾਰ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਕਫਨੈ ਦਾਇਯ ਏੀਤੀ ਜਾਦੀ
ਵ। ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਲੱ ਰ , ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੀ ਕਪਾਯਸ਼ 'ਤ, ਜ ਦ ਜਾਂ ਦ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਵਏਦਾਯ ਕਲਅਏਤੀਆਂ
ਕਲੱ ਚ ਲੂੰ ਡੀਆਂ ਈਆਂ ਾਯੀਆਂ ਰਜਏਟਾਂ ਰਈ ਸ਼ਯਤਾਂ ਤਅ ਏਯੀ, ਅਾਊ-ਈੀ ਨੂੂੰ ਤਫਦੀਰ ਏਯ ਦਲੀ।
(3) ਰਾਜਏਟ ਏਯਨ ਦ ਵੱ ਏਦਾਯ ਦ ਜਾਂ ਦ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਏਾਨੂੂੰਨੀ ਕਲਅਏਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਕਦੱ ਤੀ ਈ ਅਾਊ -ਈੀ, ਅਤ ਇਵ
ਰਾਜਏਟ ਢੁਏਲੀਂ ਜ਼ਭੀਨ ਕਲੱ ਚ ਕਥਤ ਵਣ, ਉਵਨਾਂ ਦੀ ਰਭਾਕਣਏਤਾ ਦ ਦਯਾਨ ਇਏੱ ਤਯ ਏੀਤ ਜਾ ਏਦ ਵਨ
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ਅਤ ਕਯਮਜਨਾ ਏਯਨ ਦ ਵੱ ਏਦਾਯ ਕਏ ਵਯ ਏਾਨੂੂੰਨੀ ਕਲਅਏਤੀ ਨੂੂੰ ਤਫਦੀਰ ਏੀਤ ਜਾ ਏਦ ਵਨ। ਟਰਾਂਪਯੀ
ਦੁਆਯਾ ਟਰਾਂਪਯ ਦੀ ਤਯੀਏ ਦ ਇਏ ਾਰ ਦ ਅੂੰ ਦਯ-ਅੂੰ ਦਯ, ਏੀਕਏਰਤ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਰਈ ਪਾਯਭ -5 ਨਾਰ
ਟਰਾਂਪਯਯ ਲੱ ਰ ਕਦੱ ਤਾ ਇਏ ਕਰਐਤੀ ਤਯ ਤ “ਏਈ ਇਤਯਾਜ਼ ਨਵੀਂ” ਵ, ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਅੱ  ਦਾਇਯ ਏੀਤਾ
ਜਾਲਾ। ਫੂੰ ਧਤ ਯਰ
ੂ  ਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ, ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੀ ਕਪਾਯਸ਼ 'ਤ, ਜ ਕਏ ਏਾਕਏਰਤ ਅਾਊ -ਈੀ ਰਈ
ਸ਼ਯਤਾਂ ਕਨਯਧਾਯਤ ਏਯੀ ਅਾਊ-ਈੀ ਨੂੂੰ ਤਫਦੀਰ ਏਯ ਦਲੀ।
22. ਉਰੰਘਣਾ ਦ ਭਾਭਧਰਆਂ ਨਾਰ ਨਧਜਿੱ ਠਣਾ:
(1) ਉਰੂੰਣਾ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਵਣ ਤ ਵਟਾ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾੀ: a. ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਕਦੱ ਤੀ ਅਯਜ਼ੀ; ਜਾਂ
b. ਕਏ ਲੀ ਯਏਾਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਕਯਯਟ ਏਯਨਾ; ਜਾਂ
c. ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੁਆਯਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦਯਾਨ ਾਇਆ ਜਾਣਾ; ਜਾਂ
d. ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਅਯਜ਼ੀ ਦੀ ਰਕਏਕਯਆ ਦ ਦਯਾਨ ਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਜ ਏਈ ਵ ।
(2) ਉਰੂੰਣਾ ਦ ਭਾਭਕਰਆਂ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ ਤਾਂ ਜ ਇਵ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਆ ਜਾ ਏ
ਕਏ ਰਾਜਏਟ ਦਾ ਕਨਯਭਾਣ ਕਏ ਥਾਨ 'ਤ ਏੀਤਾ ਕਆ ਵ, ਜ ਰਚਕਰਤ ਏਾਨੂੂੰਨਾਂ ਤਕਵਤ ਜਾਇਜ਼ ਵ ਜਾਂ
ਕਲਥਾਯ ਏੀਤਾ ਕਆ ਵ ਜ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੀ ਾਰਣਾ ਅਧੀਨ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੀ ਵੀ ੁਯਕਐਆ ਦ ਨਾਰ ਕਨਯੂੰ ਤਯ
ਚਰਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ । ਜ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੀ ਬਾਰ ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਵ, ਤਾਂ ਰਾਜਏਟ ਨੂੂੰ ਫੂੰ ਦ ਏਯਨ ਦੀ
ਕਪਾਯਸ਼ ਏੀਤੀ ਜਾੀ ਅਤ ਇ ਦ ਨਾਰ ਵੀ ਇ ਦ ਵੱ ਰ ਰਈ ਕਦਸ਼ਾ ਕਨਯਦਸ਼ ਲੀ ਸ਼ਾਭਰ
ਵਣ। ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦਾ ਅੂੰ ਕਤਏਾ-XV ਲੀ ਲਐ

(3) ਜ, ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦੀਆਂ ਐਜਾਂ ਏਾਯਾਤਭਏ ਵੁੂੰ ਦੀਆਂ ਵਨ, ਤਾਂ ਇ ਸ਼ਰਣੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜਏਟ ਨੂੂੰ ਲਾਤਾਲਯਣਏ
ਨੁਏਾਨ, ਭੁਰਾਂਏਣ ਮਜਨਾ ਅਤ ਏੁਦਯਤੀ ਅਤ ਭੁਦਾਇਏ ੂੰ ਾਧਨ ਲਾਧਾ ਮਜਨਾ ਦ ਕਭਆਯ ਤ ਉਕਚਤ ਕਲਸ਼ਸ਼
ਸ਼ਯਤਾਂ ਦ ਨਾਰ ਕਯਮਜਨਾ ਤ ਰਾੂ ਵਣ ਲਾਰਾ ਟੈਂਡਯਡ ਕਨਯਧਾਕਯਤ ਟੀਆਯ ਕਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ।
(4) ੀੀੀਫੀ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਨੁਏਾਨ ਦ ਭੁਰਾਂਏਣ ਰਈ ਕਦਸ਼ਾ ਕਨਯਦਸ਼ ਜਾਯੀ ਏਯੀ।
(5) ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲਏ ਲਾਤਾਲਯਣੀਏ ਨੁਏਾਨ ਦ ਭੁਰਾਂਏਣ ਤ ੀੀੀਫੀ ਲਰੋਂ ਭੇਂ ਭੇਂ ਦ ਜਾਯੀ
ਏੀਤ  ਕਨਯਦਲ਼ਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਕਯਯਟ, ਨਾਰ ਵੀ ਉਚਾਯ ਮਜਨਾ ਅਤ ਏੁਦਯਤੀ ਅਤ ਭਾਜੀਏ ੂੰ ਾਧਨ
ਲਾਧਾ ਮਜਨਾ ਦਾ ੀ ਦੁਆਯਾ ਈਆਈ ਕਯਯਟ ਕਲਚ ਇੱ ਏ ੁਤੂੰਤਯ ਅਕਧਆਇ ਦ ਤਯ ਤ ਕਤਆਯ ਏਯਾ।
(6) ਲਾਤਾਲਯਣਏ ਨੁਏਾਨ ਦ ਭੁਰਾਂਏਣ, ਉਚਾਯ ਮਜਨਾ ਅਤ ਏੁਦਯਤੀ ਅਤ ਾਭਦਾਇਏ ਲਾਧਾ ਮਜਨਾ ਦੀ ਕਤਆਯੀ
ਰਈ ਅੂੰ ਏਕੜਆਂ ਦਾ ੂੰ ਰਕਵ ਅਤ ਕਲਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਲਾਤਾਲਯਣ (ੁਯੱਕਐਆ) ਏਟ, 1986 ਦੁਆਯਾ ਰਲਾਕਨਤ
ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਮਸ਼ਾਰਾ ਦੁਆਯਾ, ਜਾਂ ਕਏ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਮਾਰਾ ਦੁਆਯਾ ਕਜਨੂੂੰ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਰਲਾਨੀ ਫਯਡ
ਲੱ ਰ ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਵਲ ਲੱ ਰ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ ਜਾਂ ਕਲਕਆਨਏ ਅਤ ਉਦਮਕਏ ਐਜ ੂੰ ਥਾ ਦੀ ਰਮਸ਼ਾਰਾ ਜ
ਕਏ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਐਤਯ ਕਲੱ ਚ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦੀ ਵਲ।
(7) ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਈਭੀ ਦ ਰਾੂ ਏਯਨ ਨੂੂੰ ਕਨਯਧਾਯਤ ਏਯੀ, ਕਜ ਕਲੱ ਚ ਉਚਾਯੀ ਮਜਨਾ ਅਤ ਏੁਦਯਤੀ
ਅਤ ਾਭਦਾਇਏ ਲਾਧਾ ਮਜਨਾ ਯਤ ਲਧਾਉਣ ਦੀ ਮਜਨਾ ਸ਼ਾਭਰ ਵ, ਨਾਰ ੂੰ ਫੂੰ ਕਧਤ 1.5 ੁਣਾ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ
ਨੁਏਾਨ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏੀਤ ਅਤ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਆਯਕਥਏ ਰਾਬ ਜ ਕਏ ਉਰੂੰਣਾ ਲਾਰ ੂ ਭਟ ਅਯਜ਼ੀਆਂ ਦ
ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ ਰਾਤ ਏੀਤ  ਏਾਂ ਕਲੱ ਚ ਜਾਂ 2 ੁਣਾ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਨੁਏਾਨ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏੀਤ ਅਤ ਰਾਤ
ਏੀਤਾ ਆਯਕਥਏ ਰਾਬ ਉਰੂੰਣਾ ਲਾਰ ਉਨਾਂ ਭਾਭਕਰਆਂ ਕਲੱ ਚ ਜ ਕਏ ਕਏ ਲੀ ਯਏਾਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਦਯਜ
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ਏੀਤ  ਵਣ ਜਾਂ ਏਭਟੀ ਦ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦਯਾਨ ਾ  ਵਨ ਜਾਂ ਕਫਨੈ-ੱ ਤਯ ਰਕਏਕਯਆ ਦ ਦਯਾਨ ਕਨਮੂੰ ਤਯਣ
ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਾ  ਵਨ, ਜ ਕਏ ਲੀ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਯਤ ਲਜੋਂ।
ਫਸ਼ਯਤ ਕਏ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਕਦਸ਼ਾ ਕਨਯਦਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਲਧੀ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਦ ਏਦਾ ਵ, ਕਜ ਯਾਵੀਂ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ
ਉਯਏਤ ਕਜ਼ੂੰ ਭਲਾਯੀ ਨੂੂੰ ਕਨਬਾਲਾ
(8) ੂ ਭਟ ਅਯਜ਼ੀ ਯਾਵੀਂ ਉਰੂੰਣਾ ਏਯਨ 'ਤ, ਦਯ ਪੀ. 1000/- ਯੁ ਰਤੀ ਕਦਨ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 2' ਰਜਏਟਾਂ ਦ
ਭਾਭਰ ਕਲਚ; ਯੁ 2000 / - ਰਤੀ ਕਦਨ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 1' ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ; ਅਤ ਯੁ. 5000 / ਰਤੀ ਕਦਨ ਸ਼ਰਣੀ '' ਦ ਰਾਜਏਟਾਂ ਕਲੱ ਚ ਅਯਜ਼ੀ ਦ ਭੇਂ ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲਏ ਦੁਆਯਾ ਉਰੂੰਣਾ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤੋਂ ਕਫਨੇ
ਦੀ ਤਯੀਏ ਤੱ ਏ ਦੀ ਫਣਦੀ ਰ ਟ ਪੀ ਅਦਾਇੀ ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ।
(9) ਉਰੂੰਣਾ ਦੀ ਕਯਯਕਟੂੰ  ਦ ਨਕਟ ਜ ਕਏ ਯਏਾਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤੀ ਈ ਜਾਂ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ
ਦੁਆਯਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦਯਾਨ ਾਇਆ ਜਾਂ ਯਰ
ੂ  ਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਕਫਨੈ-ੱ ਤਯ ਦੀ ਰਕਏਕਯਆ ਦ ਭੇਂ, ਜ ਏਈ
ਵ ਤਾਂ, ਦਯ ਪੀ. 2000/- ਯੁ ਰਤੀ ਕਦਨ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 2' ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ; ਯੁ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 1'
ਰਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ ਰਤੀ ਕਦਨ 4,000 / - ਯੁ; ਅਤ ਯੁ. 10,000 / - ਰਤੀ ਕਦਨ ਸ਼ਰਣ
 ੀ '' ਦ
ਰਾਜਏਟਾਂ ਕਲੱ ਚ ਅਯਜ਼ੀ ਦ ਭੇਂ ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲਏ ਦੁਆਯਾ ਉਰੂੰਣਾ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤ ਅਯਜ਼ੀ ਦੀ ਤਯੀਏ ਤੱ ਏ ਦੀ
ਫਣਦੀ ਰ ਟ ਪੀ ਅਦਾਇੀ ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ।
ਫ-ਧਾਯਾ (8) ਅਤ (9) ਉੱਯ, ਦੀ ਉਰੂੰਣਾ ਦੀ ਕਭਤੀ 14 ਅਰਰ 2018 ਵਣ ਦੀ ਭੂੰ ਨੀ ਜਾਲੀ
(ਉਰੂੰਣਾ ਦ ਏ ਰਈ ਅਕਧੂਚਨਾ ਨੂੰਫਯ SO 804 (ਈ) ਕਭਤੀ 14 ਭਾਯਚ, 2017 ਅਤ ਭਦਯਾ ਵਾਈ
ਏਯਟ ਲਰ WMP ਨੂੰਫਯ 3361 ਅਤ 3362 of 2018 ਇੂੰ ਨ ਡਫਕਰਮੂੀ ਨੂੰਫਯ 1189 ਆਪ 2017 ਕਭਤੀ 14
ਭਾਯਚ 2018 ਨੂੂੰ ਜਾਯੀ ਏੀਤ ਵੁਏਭ ਯਾਵੀਂ ਕਦੱ ਤੀ ਇੱ ਏ ਲਾਯ ਕਲੂੰ ਡ ਦ ਫੂੰ ਦ ਵਣ ਦੀ ਕਭਤੀ ਜਾਂ ਾਰ ਦੀ 1ST ਅਰਰ
ਕਜ ਕਲੱ ਚ ਉਰੂੰਣਾ ਵਈ ਵਲ)
(10) ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਲਰੋਂ ਇੱ ਏ ਫੈਂਏ ਾਯਂਟੀ 5 ਾਰਾ ਲਾਤ ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਏਰ ਜਭਾਂ
ਏਯਲਾਈ ਜਾਲੀ ਜ ਕਏ ਉਚਾਯ ਮਜਨਾ ਅਤ ਏੁਦਯਤੀ ਾਭਦਾਇਏ ਯਤ ਲਧਾਉਣ ਦੀ ਮਜਨਾ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਦ
ਫਯਾਫਯ ਵਲੀ ਅਤ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ ਅਤ ਰਭਾਕਣਏਤਾ ਦੀ ਕਪਾਯਲ਼ ਭੁਰਾਏਣ ਏਭਟੀ ਦੁਆਯਾ ਇ
ਲ਼ਯਤ ਦ ਨਾਰ ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ ਕਏ ਕਤੂੰ ਨਹ ਾਰਾ ਦੀ ਕਭਆਦ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਰਜਏਟ
 ਰਤਾਲਏ ਇ ਨੂੂੰ ਰਾੂ ਏਯਾ
ਅਤ ਅੂੰ ਕਤਭ ਪਰਾ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਲਰੋਂ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਲਾ।
(11) ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਧਾਯਾ 13 ਕਲਚ ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਈਆਂ ਕਲਲਥਾਲਾਂ ਅਨੁਾਯ ਈ.ਆਈ..
ਕਯਯਟ ਕਤਆਯ ਏਯਾ ਅਤ ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਧਾਯਾ 14 ਕਲਚ ਕਦੱ ਤ ਰਫੂੰਧਾਂ
ਅਨੁਾਯ ਏੀਤ ਜਾਣ।
(12) ਰਤਾਲਾਂ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਧਾਯਾ 15 ਕਲਚ ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਧਾਯਾਲਾਂ ਅਨੁਾਯ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ।
(13) ਫੈਂਏ ਾਯੂੰ ਟੀ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਦਣ ਤੋਂ ਕਵਰਾਂ ਜਭਹਾ ਏੀਤੀ ਜਾੀ ਅਤ ਉਚਾਯ ਮਜਨਾ ਅਤ ਏੁਦਯਤੀ
ਅਤ ਾਭਦਾਇਏ ਰਤ ਲਯਧਨ ਦ ਪਰਤਾੂਯਲਏ ਰਾੂ ਵਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀ ਜਾੀ, ਅਤ ਸ਼ਰਣੀ ਦ
ਭਾਭਰ ਕਲਚ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦ ਐਤਯੀ ਦਫ਼ਤਯ ਦੀ ਕਪਾਯਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਅਦ “” ਕਯਮਜਨਾ ਜਾਂ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਜਾਂ
ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ , ਅਤ ਯਰ
ੂ  ਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਭਨਜ਼ੂਯੀ।
(14) ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ੂੰ ਫੂੰ ਧਤ ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਰਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ
ਦੁਆਯਾ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਕਲਯੁੱ ਧ ਲਾਤਾਲਯਣ (ੁਯੱਕਐਆ) ਏਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਯਾ 19 ਦ ਤਕਵਤ
ਏਾਯਲਾਈ ਏੀਤੀ ਜਾੀ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਭਾਭਰਾ ਵਲ।
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(15) ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਏ ਰਾਜਏਟ ਨੂੂੰ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਕਭਰ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱ ਏ ਕਯਮਜਨਾ ਦ
ਉਰੂੰਣਾ ਬਾ ਰਈ ਰਭਾਣ ੱ ਤਯ ਦੀ ਕਵਭਤੀ ਜਾਯੀ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾੀ। ਜ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਅਾਊ-ਈੀ ਜਾਂ
ਅਾਊ-ਈੀ ਤੋਂ ਕਫਨਾਂ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਕਵਭਤੀ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀ ਈ ਵ ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ ਤਾਂ ਇ ਨੂੂੰ ਆਯਜ਼ੀ
ਤਯ ਤ ਭੂੰ ਕਨਆ ਜਾਲਾ ਅਤ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦੀ ਉਰੂੰਣਾ ਦੀ ਕਯਯਟ ਏਯਨ ਦ ਛ ਭਵੀਕਨਆਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਅੂੰ ਦਯ
ਐਤਭ ਵ ਜਾਲਾ, ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਧਾਯਾ 14 ਦ ਉ-ਧਾਯਾ (2) ਦ ਅਨੁਾਯ ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯਾ
ਏਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਨਵੀਂ ਵ; ਅਤ ਰਜ
 ਏਟਾਂ ਰਈ ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਰਈ ਇਏ ਾਰ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਵ, ਜਦ ਤੱ ਏ
ਕਏ ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਜਾਂ ਈ.਼ੈੱਭ.ੀ. ਦ ਨਾਰ ਅਾਊ-ਈੀ ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ ਦਾਇਯ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਜਲੇਂ
ਕਏ ਏ ਇ ਕਭਆਦ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਵ ਏਦਾ ਵ।
23. ਨਾ-ਾਰਣਾ ਦਾ ਧਨਟਾਯਾ: (1) ਅਾਊ-ਈੀ ਜਾਂ ਅਾਊ-ਈੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਾ ਏਯਨ ਦੀ ਲ਼ਕਏਯਤਾ ਨੂੂੰ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ
ਵਲ, ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲਏ ਦੁਆਯਾ ੂ ਭਟ ਕਯਯਟ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਜਾਂ ਕਏ ਯਏਾਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ
ਕਯਯਕਟੂੰ  ਦ ਅਧਾਯ 'ਤ ਜਾਂ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦਯਾਨ ਾਇਆ ਕਆ ਜਾਂ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ
ਦੁਆਯਾ ਅਯਜ਼ੀ ਦੀ ਰਕਏਕਯਆ ਦ ਦਯਾਨ ਾਇਆ ਕਆ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ।
(2) ਸ਼ਰਣੀ "" ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਫੂੰ ਧ ਕਲੱ ਚ ਅਾਊ-ਈੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਾ ਏਯਨ ਨੂੂੰ ਏੇਂਦਯੀ ੱ ਧਯ 'ਤ
ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦੁਆਯਾ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ ਫਣਾਈ ਈ ਭਾਵਯ ਏਭਟੀ ਨੂੂੰ ਬਕਜਆ ਜਾਲਾ।
(3) ਸ਼ਰਣੀ "ਫੀ" ਰਜਏਟਾਂ ਦ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲੱ ਚ ਅਾਊ-ਈੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਾ ਏਯਨ ਨੂੂੰ ਯਾਜ ਦ ੱ ਧਯ 'ਤ
ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦੁਆਯਾ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ ਫਣਾਈ ਈ ਭਾਵਯ ਏਭਟੀ ਨੂੂੰ ਬਕਜਆ ਜਾਲਾ।
(4) ਭਾਵਯ ਏਭਟੀ ਦ ਠਨ ਦੀ ਯ ਵਾਜ਼ਯੀ ਕਲਚ, ਫੂੰ ਧਤ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਭਾਵਯ ਏਭਟੀ ਲਜੋਂ ਏੂੰ ਭ ਏਯੀ।
(5) ਭਾਵਯ ਏਭਟੀ ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲਏ ਲੱ ਰੋਂ ਏੀਤੀ ਈ ਨਾ-ਾਰਣਾ ਲਾਰ ਯਲੱ ਈ ਫਾਯ ਾਯਦਯਸ਼ੀ ਢੂੰ  ਨਾਰ
ਏਾਯਲਾਈ ਤ ਕਲਚਾਯ ਏਯੀ ਕਜ ਕਲਚ ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲਏ ਨੂੂੰ ਕਲਅਏਤੀਤ ਤਯ 'ਤ ਜਾਂ ਕਏ ਅਕਧਏਾਯਤ
ਨੁਭਾਇੂੰ ਦ ਯਾਵੀਂ ਜਾਂ ਲੀਡੀ ਏਾਨਪਯੂੰ  ਦੁਆਯਾ ਰ ੜੀਂਦ ਸ਼ਟੀਏਯਨ ਦਣ ਰਈ ਫੁਰਾਇਆ ਜਾਾ, ਅਤ
ਪਰਾ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾਾ।
(6) ਏਾਯਲਾਈ ਦੀ ਭਾਤੀ ਤ, ਭਾਵਯ ਏਭਟੀ ਰਾਜਏਟ ਦ ਰਤਾਲਏ ਨੂੂੰ ਅਾਊ-ਈੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ
ਏਯਨ ਰਈ ਭਾਂ-ਫੱ ਧ ਏਾਯਜ ਮਜਨਾ ਰਈ ਕਨਸ਼ਚਤ ਕਪਾਯਸ਼ਾਂ ਏਯੀ ਅਤ ਰਾਜਏਟ ਭਯਥਏ ਲੱ ਰੋਂ ਫੈਂਏ
ਯੂੰ ਟੀ ਦੀ ਯਏਭ ਬਯ ਲਜ  ੀ ੀ ਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਏਰ ਜਭਹਾ ਏਯਲਾਾ ਤਾਂਕਏ ਦ ਕਨਯਦਲ਼ਾ ਦੀ
ਾਰਣਾ ਵ ਏ।
(7) ਏਾਯਜ ਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਪਰਤਾੂਯਲਏ ਰਾੂ ਏਯਨ ਸ਼ਰਣ
 ੀ "" ਰਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦ ਐਤਯੀ ਦਫ਼ਤਯ
ਜਾਂ ੀੀੀਫੀ ਦ ਐਤਯੀ ਡਾਇਯਏਟਯਟ ਅਤ 'ਸ਼ਰਣੀ "ਫੀ" ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ ੀੀਫੀ ਜਾਂ
ਮੂਟੀੀੀੀ ਦੀਆਂ ਕਪਾਯਸ਼ਾਂ ਤ ਫੈਂਏ ਯੂੰ ਟੀ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀ ਜਾੀ।
24. ਯਤ ਖਣਨ ਜਾਂ ਦਧਯਆ-ਤਰ ਖਣਨ ਅਤ ਸਯ ਰਘੂ ਖਧਣਜਾਂ ਦੀ ਖਣਨਤਾ, ਭੂਸ ਦ ਗਠਨ ਰਈ ਧ ਰਹਾ ਯਵਖਣ
ਧਯਯਟ ਅਤ ਧਨਗਯਾਨੀ ਧਵਧੀ ਦੀ ਧਤਆਯੀ: (1) ਲਾਤਾਲਯਣ, ਜੂੰ ਰਾਤ ਅਤ ਭਭ ਤਫਦੀਰੀ ਭੂੰ ਤਯਾਰਾ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਤ ਰੂ ਐਕਣਜਾਂ' ਦ ਐਣਨ ਰਈ ਕਜ਼ਰਹਾ ਯਲ
ਕਯਯਟ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ ਕਨਯਧਾਯਤ ਕਲਧੀ ਜਾਯੀ ਏਯਾ।
(2) ਲਾਤਾਲਯਣ, ਜੂੰ ਰਾਤ ਅਤ ਭਭ ਤਫਦੀਰੀ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਲਾਤਾਲਯਣ ਆਕਡਟ ਭਤ ਰੂ ਐਕਣਜਾਂ' ਦ ਐਣਨ 'ਤ
ਅਭਰ ਏਯਨ, ਕਨਯਾਨੀ ਏਯਨ ਰਈ ਕਲਧੀ ਜਾਯੀ ਏਯਾ।
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(3) ਭੂਵਏ ਕਥਤੀ ਦ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲਚ ਕਲਧੀ ਵਠ ਕਰਕਐਆਂ ਅਨੁਾਯ ਵਲ
 ੀ: a. ਇਏ ਭੂਵ ਫਣਾਇਆ ਜਾਾ ਜਦੋਂ ਇਏ ਐਕਣਜ ਐਤਯ ਕਲਚ ਇਏ ਇਏ ਟ ਦ ਯ ਕਲਚਾਰ ਇਏ ਵਯ ਟ
ਦ ਯ ਤੋਂ 500 ਭੀਟਯ ਤੋਂ ੱ ਟ ਦੀ ਦੂਯੀ ਤ ਵ ਜ ਕਏ ਕਭਤੀ 09 ਤੂੰ ਫਯ, 2013 ਨੂੂੰ ਜਾਂ ਇ ਤ ਫਾਅਦ
ਕਦੱ ਤ  ਐਣਨ ਟ ਜਾਂ ਐੱ ਡਾਂ ਦ ਰਾਇੈਂਾਂ ਤ ਰਾੂ ਵਲੀ । ਫਸ਼ਯਤ ਕਏ ੂੰ ਐ ਐਤਯ ਕਲੱ ਚ, ਯਾਜ
ਯਏਾਯ ਦਾ ਐਾਣਾਂ ਅਤ ਬੂ-ਕਲਕਆਨ ਕਲਬਾ ਲਰੋਂ ।
i.

ਥਾਨਏ ਮਜਨਾਫੂੰ ਦੀ ਦ ਅਨੁਾਯ ਝੁੂੰ ਡ ਦ ਆਏਾਯ ਨੂੂੰ ਰਬਾਕਸ਼ਤ ਏਯਨਾ ਅਤ ਐਾਣ ਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਰਾੂ
ਏਯਨਾ ਅਤ ਈ.ਆਈ.. ਜਾਂ ਈ.ਭ.ੀ. ਦ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਠਨ ਰਾੂ ਏਯਨਾ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ;

ii.

ਝੁੂੰ ਡ ਰਈ ਐਾਣ ਮਜਨਾ ਅਤ ਇੱ ਏ ਈ.ਆਈ.. ਜਾਂ ਈ.ਭ.ੀ. ਨੂੂੰ ਕਤਆਯ ਏਯਨਾ।

iii.

ਉ ਭੂਵ ਕਲਚਰ ਦ ਾਯ ਭੂਵਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਦ ਵ ਇਏ ਐਤਯੀ ਐਾਣ ਰਾਨ ਅਤ ਐਤਯੀ
ਈ.ਆਈ.. ਜਾਂ ਈ ਭ ੀ ਕਤਆਯ ਏਯਨਾ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ ।

iv.

ਝੁੂੰ ਡ ਅਤ ਐਤਯੀ ਈਆਈ ਜਾਂ ਈਭੀ ਦ ਰਾੂ ਏਯਨ ਰਈ ਕਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਨਯਧਾਯਤ ਅਨੁਾਤ ਕਲਚ
ਕਯਮਜਨਾ ਭਯਥਏਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰ ਡ ਇਏੱ ਤਯ ਏਯਨ ਰਈ ਰਦਾਨ ਏਯ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ,
ਇਵ ਲੀ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਕਆ ਵ ਕਏ 3 ਾਰ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਭੇਂ ਰਈ ਚਾਰੂ ਨਾ ਵਣ ਲਾਰ ਕਰੀ
ਅਤ 15 ਜਨਲਯੀ 2016 ਨੂੂੰ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੀ ਭਨਜੂਯੀ ਕਭਰਣ ਲਾਰ ਕਟਆ ਨੂੂੰ ਝੁੂੰ ਡ ਦ ਐਤਯ ਦੀ
ਣਨਾ ਰਈ ਕਕਣਆ ਨਵੀਂ ਜਾ ਏਦਾ ਯ ਈ.ਆਈ.. ਜਾਂ ਈਭੀ ਦ ਕਲੱ ਚ ਸ਼ਾਕਭਰ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਵੀਦਾ ਵ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ।

b. ਕਜ਼ਰਹਾ ਐਕਣਜ ਪੂੰ ਡ ਨੂੂੰ ਈਆਈ ਜਾਂ ਈਭੀ ਦ ਰਾੂ ਏਯਨ ਰਈ ਪੂੰ ਡ ਲਧਾਉਣ ਰਈ ਲੀ ਲਯਕਤਆ ਜਾ
ਏਦਾ ਵ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ;
c. 'ਝੁੂੰ ਡ ਈ.ਆਈ.' ਜਾਂ 'ਝੁੂੰ ਡ ਈ ਭ ੀ', ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਾਯ ੂੰ ਬਾਕਲਤ ਫਾਵਯੀ ੱ ਰਾਂ ਨੂੂੰ ਵਾਰ ਏਯਨ ਰਈ ੂਯ
ਭੂਵ ਕਲਚ ਕਤਆਯ ਵਣ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਵ ਏਦੀ ਵ। ਇਵ ਕਯਯਟਾਂ ਭੂਵ ਦੀ ਲ਼ਭਤਾ ਦਣ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ,
ਆਲਾਜਾਈ ਅਤ ਇ ਨਾਰ ਜੁੜ ਭੁੱ ਕਦਆਂ, ਬਯਾਈ ਭੂਵ ਦ ਬੂ-ਵਾਈਡਰਰਜੀਏਰ ਅਕਧਨ ਨੂੂੰ ਰਾਤ
ਏਯਨੀਆਂ। 'ਝੁੂੰ ਡ ਈਆਈ' ਜਾਂ 'ਝੁੂੰ ਡ ਈ ਭ ੀ', ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ , ਯਾਜ ਜਾਂ ਯਾਜ ਨਾਭਜ਼ਦ
ਜੂੰ ੀ ਜਾਂ ਝੁੂੰ ਡ ਕਲੱ ਚ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਦ ਭੂਵ ਜਾਂ ਝੁੂੰ ਡ ਕਲੱ ਚ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਦੁਆਯਾ
ਕਤਆਯ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ,
d. ਾਯ ਭੂਵ ਰਈ ਇਏ ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯਾ ਵਲਾ ਕਜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅੂੰ ਕਤਭ 'ਝੁੂੰ ਡ ਈਆਈ' ਜਾਂ 'ਝੁੂੰ ਡ
ਈ ਭ ੀ', ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ , ਭੂਵ ਕਤਆਯ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ।
e. ਅਾਊ-ਈੀ ਜਾਂ ਅਾਊ-ਈੀ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ, ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾੀ ਅਤ ਕਲਅਏਤੀਤ
ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਨੂੂੰ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀ ਜਾੀ। ਝੁੂੰ ਡ ਕਲਚਰ ਲੱ ਐਯ ਟ ਧਾਯਏ ਅਾਊ-ਈੀ ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ
ਦ ਉਦਸ਼ ਰਈ, ਉੀ 'ਝੁੂੰ ਡ ਈ.ਆਈ.' ਜਾਂ 'ਝੁੂੰ ਡ ਈ ਭ ੀ' ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਏਦ ਵਨ, ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਵ
ਏਦਾ ਵ। 'ਝੁੂੰ ਡ ਈਆਈ' ਜਾਂ 'ਝੁੂੰ ਡ ਈ ਭ ੀ', ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ , ਦਾਇਯ ਏੀਤ  ੱ ਧਯ 'ਤ
ਕਏ ਭਵੱ ਤਲੂਯਨ ਤਫਦੀਰੀ ਨੂੂੰ ਕਧਆਨ ਕਲਚ ਯੱ ਐਦ ਵ ਅਡਟ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ।
f.

'ਝੁੂੰ ਡ ਈ.ਆਈ..' ਜਾਂ 'ਝੁੂੰ ਡ ਈ ਭ ੀ' ਦ ਲਯਲ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ, ਉ ਝੁੂੰ ਡ ਕਲਚਰ ਵਯਏ
ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਕਲਚ ਰਤੀਕਫੂੰ ਫਤ ਵਣ। ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਇਵ ੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਏਯੀ ਕਏ 'ਝੁੂੰ ਡ
ਈ.ਆਈ.' ਜਾਂ 'ਝੁੂੰ ਡ ਈ ਭ ੀ' ਕਲਚੋਂ ਕਨਏਰਣ ਲਾਰ ਉਾਅ, ਅਕਧਨ ਉ ਭੂਵ ਕਲੱ ਚ ਕਲਅਏਤੀਤ
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ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਭਯਥਏਾਂ ਨੂੂੰ ਅਾਊ-ਈੀ ਜਾਂ ਅਾਊ-ਈੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਲਜੋਂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਰਤੀਕਫੂੰ ਫਤ
ਵਣ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ।
25. ਯਗੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊ -ਈੀ ਜਾਂ ਅਗਾਊ -ਈੀ ਦ ਧਵਯੁਿੱ ਧ ਅੀਰ।
(1) ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਕਦੱ ਤੀ ਈ ਅਾਊ -ਈੀ ਜਾਂ ਅਾਊ -ਈੀ ਕਲਯੁੱ ਧ ਏਈ ਅੀਰ, ਨੈਸ਼ਨਰ ਰੀਨ
ਕਟਰਕਫਊਨਰ ਏਟ, 2010 ਦ ਧਾਯਾ 16ਅਧੀਨ ਅਨੁਾਯ ਕਨਯਧਾਯਤ ਤੀਵ ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਕਭਆਦ ਦ ਅੂੰ ਦਯ
ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਰੀਨ ਕਟਰਕਫਊਨਰ ਏਰ ਜਾਲੀ।
ਫਸ਼ਯਤ ਕਏ ਨੈਸ਼ਨਰ ਰੀਨ ਕਟਰਕਫਊਨਰ, ਜ ੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ ਕਏ ਅੀਰਏਯਤਾ ਨੂੂੰ ਉਏਤ ਅਲਧੀ ਦ ਅੂੰ ਦਯ
ਅੀਰ ਦਾਇਯ ਏਯਨ ਰਈ ਯਕਏਆ  ਦ ਏਾਯਨ ਰਾਤ ਵ ਜਾਂਦ ਵਨ, ਤਾਂ ਇ ਨੂੂੰ ਨੈਸ਼ਨਰ ਰੀਨ ਕਟਰਕਫਊਨਰ
ਏਟ, 2010 ਦੀ ਧਾਯਾ 16 ਅਧੀਨ ਦਾਇਯ ਏਯਨ ਦੀ ਆਕਆ ਦ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਲੀ, ਯ ਇਵ ਭਾਂ ੱ ਠ ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ
ਲੱ ਧ ਨਵੀਂ ਵਲਾ।
26. ਛਟ ਅਧੀਨ ਰਾਜਕਟ
ਵਠ ਕਦੱ ਤ ਏਾਂ ਰਈ ਅਾਊ -ਈੀ ਜਾਂ ਅਾਊ -ਈੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਨਵੀਂ ਵਲੀ।
(1) ਕਭੱ ਟੀ ਦ ਫਯਤਨ, ਦੀਲ, ਕਐਡਣ ਆਕਦ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ ਵੱ ਥੀਂ ਐਣਨ ਏਯਏ ਆਭ ਕਭੱ ਟੀ ਜਾਂ ਯਤ ਨੂੂੰ ਏੱ ਢਣਾ।
(2) ਕਭੱ ਟੀ ਦ ਟਾਇਰ ਫਣਾਉਣ ਲਾਕਰਆਂ ਲਰ ਵੱ ਥੀਂ ਐਣਨ ਦੂਆਯਾ ਾਧਾਯਣ ਕਭੱ ਟੀ ਜਾਂ ਯਤ ਨੂੂੰ ਏੱ ਢਣਾ।
(3) ਕਏਾਨਾਂ ਲੱ ਰੋਂ ਵੜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਐਤੀਫਾੜੀ ਦ ਐਤ ਤੋਂ ਯਤ ਦ ਬੂੰ ਡਾਯਾਂ ਨੂੂੰ ਵਟਾਉਣਾ ;
(4) ਕੂੰ ਡ ਕਲਚ ਕਨ਼ੈੱਜੀ ਲਯਤੋਂ ਜਾਂ ਾਭਦਾਇਏ ਏੂੰ ਭਾਂ ਰਈ ਰਾਭ ੂੰ ਚਾਇਤ ਕਲਚਰ ਯਤਾਂ ਤੋਂ ਯਤ ਅਤ ਧਾਯਣ ਕਭੱ ਟੀ
ਏੱ ਢਣਾ।
(5) ਾਭੂਦਾਇਏ ਏੂੰ ਭ ਕਜਲੇਂ ਕੂੰ ਡ ਦ ਛੱ ੜਾਂ ਜਾਂ ਟੈਂਏੀਆਂ ਚੋਂ ਾਦ ਏੱ ਢਣਾ, ਕੂੰ ਡ ਦੀਆਂ ੜਏਾਂ, ਤਰਾਫਾਂ ਦਾ ਕਨਯਭਾਣ,
ਭਵਾਤਭਾ ਾਂਧੀ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੇਂਡੂ ਯੁਜ਼ਾਯ ਅਤ ਯੂੰ ਟੀ ਮਜਨਾਲਾਂ ਕਲੱ ਚ ਰਾ  ਫੂੰ ਨਹ, ਵਯ ਯਏਾਯੀ ਰਮਕਜਤ
ਮਜਨਾਲਾਂ ਅਤ ਾਭੂਦਾਇਏ ਮਤਨਾਂ;
(6) ਯਐਾਤ ਰਾਜਏਟਾਂ ਕਜਲੇਂ ਕਏ ੜਏਾਂ, ਾਈਾਂ, ਆਕਦ ਰਈ ਯਕੂੰ  ਜਾਂ ਆਭ ਧਯਤੀ ਤੋਂ ਏੱ ਢਣਾ।
(7) ੂੰ ਬਾਰ, ਯੱ ਐ-ਯਐਾਅ ਅਤ ਕਫਤਾ ਰਫੂੰਧਨ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ ਡਭਾਂ, ਜਰ-ਬੂੰ ਡਾਯਾ, ਫਨਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤ ਨਕਵਯਾਂ ਦਾ
ਤਰ-ਵੂੂੰ ਝਣਾ ਅਤ ਾਦ ਏੱ ਢਣਾ।
(8) ੁਜਯਾਤ ਕਲੱ ਚ ਲਣਜਾਯਾ ਅਤ ਡਜ਼ ਦੁਆਯਾ ਯਤ ਦਾ ਯਲਾਇਤੀ ਕਏੱ ਤਾਭਈ ਏੂੰ ਭ ਜ ਕਏ ੁਜਯਾਤ ਯਏਾਯ ਲਰੋਂ
ਨਟੀਕਪਏਲ਼ਨ ਨੂੰਫਯ ਜੀਮੂ /90(16)/ਭੀਆਯ-2189 (68)/5-ੀਚਚ, ਕਭਤੀ 14 ਪਯਲਯੀ, 1990
ਨੂੂੰ ਜਾਯੀ ਵਇਆ ਵ।
(9) ਯਲਾਇਤੀ ਬਾਈਚਾਯ ਦੁਆਯਾ ਅੂੰ ਤਯ ਜਲਾਯ ਬਾਐੂੰ ਏ ਕਲੱ ਚ ਚੂਨੇ ਦ  (ਭਯ ਵ ) , ਧਯਭ ਅਥਾਨਾਂ, ਦ
ਵੱ ਥੀਂ ਏੱ ਢਣਾ।
(10) ਕੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂ ੀਣ ਲਾਰ ਾਣੀ ਦ ਉਦਸ਼ ਰਈ ਐੂਵ ਦੀ ਐੁਦਾਈ;
(11) ਇਭਾਯਤਾਂ ਰਈ ਫੁਕਨਆਦ ਦੀ ਐੁਦਾਈ, ਅਾਊ-ਈੀ ਜਾਂ ਅਾਊ-ਈੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਨਵੀਂ ਵਲੀ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ
ਏ ਵਲ।

(12) ਕਜ਼ਰਹਾ ਏੁਰਏਟਯ ਜਾਂ ਕਜ਼ਰਹਾ ਭਕਜਟਯਟ ਜਾਂ ਕਏ ਵਯ ਭਯੱ ਥ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਆਦਸ਼ਾਂ ਤ ਕਏ ਲੀ ਕਫਤਾ ਜਾਂ
ਵੜ ਲਯ ਵਾਰਾਤ ਨਾਰ ਨਕਜੱ ਠਣ ਰਈ ਨਕਵਯ, ਨਾਰਾ, ਜਰ ਕਨਏਾ, ਆਕਦ ਕਲੱ ਚ ਕਏ ਕਏਭ ਦੀ ਉਰੂੰਣਾ
ਰਈ ਆਭ ਧਯਤੀ ਜਾਂ ਕਭੱ ਟੀ ਦੀ ਐੁਦਾਈ।
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(13) ਯਾਜ

ਯਏਾਯ

ਦੁਆਯਾ

ਯ

ਐਣਨ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਲਜੋਂ

ਕਨਮਭਾਂ

ਜਾਂ

ਕਨਮਭਾਂ

ਤਕਵਤ

ਰਾਨੀਆਂ

ਈਆਂ ਤੀਕਲਧੀਆਂ,
(14) ਰਯ ਪਟ ਲਰਟਏ (ੀਲੀ) ਾਲਯ ਕਯਮਜਨਾ, ਰਯ ਥਯਭਰ ਾਲਯ ਰਾਂਟ ਅਤ ਰਯ ਾਯਏ ਦਾ
ਕਲਏਾ, ਆਕਦ;
(15) ਏਾਯਜਏਰਭ ਦ ੂਚੀ ਅਨੁਾਯ ੂਚੀਫੱ ਧ ਰਾਜਏਟਾਂ ਰਈ ਐਜ ਅਤ ਕਲਏਾ ਦੀਆਂ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਕਜਥ ਅਤ ਏਈ
ਲਾਯਏ ਉਤਾਦਨ ਸ਼ਾਭਰ ਨਵੀਂ ਵ;
(16) ਕਜਵੜ ਰਾਜਏਟ ਭਾਂੂਚੀ ਕਲੱ ਚ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦ, ਉਨਹਾਂ ਰਾਜਏਟਾਂ ਕਲੱ ਚ ਏੂੰ ਭ ਏਯਨ ਜਾਂ ਥਾਤ ਏਯਨ ਦਾ
ਰਤਾਲ ਵ ਕਜ ਰਈ ਅਾਊ-ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਾਊ-ਈੀ ਕਵਰਾਂ ਵੀ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਏੀ ੀ।
(17) (17)ਅਕਜਵ ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ ਦ ਨਾਰ ਰਤਾਕਲਤ ਉਦਮਕਏ ਕਯਵਾਇਸ਼ੀ ਭਤ ਕਲਅਏਤੀਤ ਉਦਮ
ਇਏ ਕਜਵ ਕਏਭ ਦ ਉਦਮ ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਆਈਟਭਾਂ 16, 18, 24, 25 ਜਾਂ ਉਵ ਉਦਮਕਏ ਜਾਇਦਾਦ
ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਦਾ ਭੂਵ (ਜ਼ਯੂਯੀ ਤਯ ਤ ਇਏ ਕਜਵਾ ਨਵੀਂ), ਕਜੂੰ ਨਾ ਕਚਯ ਉਦਮਕਏ ਜਾਇਦਾਦ ਰਈ ਕਨਮਭ ਅਤ
ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ (ਅਕਜਵੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ / ਏੂੰ ਰ ਏਾਂ ਦੀ ਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਛਾਣ ਵਣੀ
ਚਾਵੀਦੀ ਵ ਦ ਕਨਮਭਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨੂੂੰ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਏਾਨੂੂੰਨੀ ਕਜ਼ੂੰ ਭਲਾਯੀ ਨਾਰ ਰਫੂੰਧਨ
ਅਾਊ-ਈੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਅਤ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ ਦ ਜੀਲਨ ਦਯਾਨ ਅਕਜਵ ਕਨਮਭਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ
ਦੀ ਉਰੂੰਣਾ ਰਈ ਕਜ਼ੂੰ ਭਲਾਯ ਠਕਵਯਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ)
(18) 500 ਵਏਟਅਯ ਤੋਂ ੱ ਟ ਰਾਜਏਟ ਐਤਯ ਲਾਰਾ ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ ਅਤ ਉ ਕਲੱ ਚ ਭਾਂੂਚੀ ਕਲੱ ਚ ੂਚੀਫੱ ਧ
ਸ਼ਰਣੀ '' ਜਾਂ 'ਫੀ 1' ਜਾਂ 'ਫੀ 2' ਦਾ ਏਈ ਕਯਮਜਨਾ ਨਵੀ ਵ।
(19) ਏਰਾ ਅਤ ਯ-ਏਰਾ ਐਕਣਜ ੂੰ ਬਾਲਨਾ।
(20)ਬੂਚਾਰ ਦ ਯਲਐਣ ਜ ਕਏ ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਤਰ ਅਤ  ਰਈ ਐਜਾਂ ਦਾ ਕਵੱ ਾ ਵਨ, ਫਸ਼ਯਤ ਕਏ ਕਯਆਇਤੀ ਐਤਯਾਂ ਨੂੂੰ
ਬਕਤਏ ਯਲਐਣ ਰਈ ਅਾਊ-ਈੀ ਜਾਂ ਅਾਊ-ਈੀ ਦੀਆਂ ੁਯਾਣੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਕਭਰੀਆਂ ਵਣ।

(21) 2000 ਵਏਟਅਯ ਤੱ ਏ ਦ ਲਾਵਏ ਏਭਾਂਡ ਐਤਯ ਕਲਚ ਸ਼ਾਭਰ ਛਟ-ਛਟ ਕੂੰ ਚਾਈ ਰਾਜਏਟ ।

(22) ਉਵ ਥਯਭਰ ਾਲਯ ਰਾਂਟ ਜ ਕਫਨਾਂ ਕਏ ਵਾਇਏ ਫਾਰਣ ਦ ਯਕਵੂੰ ਦ-ਐੂੂੰ ਵਦ ਦੀ ਲੂਰੀ ਰੂੰ ਤੂ ਫਾਇਰਯਜ
(ਡਫਰਮੂਚਆਯਫੀ) ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦ ਵ।

(23) ਤੜਨਾ ਅਤ ਏਰੀਕਨੂੰ (ਧਾਤ ਦਾ ਆਏਾਯ ਟਾਉਣਾ) ਕਫਨਾਂ ਕਏ ਧਾਤ ਦ ਨਲੀਨੀਏਯਨ ਰਕਏਕਯਆ ਤੋਂ।
(24) ਏੂੰਡਯੀ ਧਾਤੂ ਪਾਊਂਡਯੀ ਇਏਾਈਆਂ।

a. ਯ-ਜ਼ਕਵਯੀਰ ਦਾਯਥ ਸ਼ਾਭਰ ਬੱ ਠੀਆਂ ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਇੂੰ ਡਏਸ਼ਨ ਪਯਨੇ ਜਾਂ ਇਰ ਏਕਟਰਏ ਆਯਏ ਪਯਨੇ ਜਾਂ
ਡੁੱ ਫ ਵ ਆਯਏ ਬੱ ਠੀ ਜਾਂ ਵਯ -ਅਧਾਯਤ ਬੱ ਠੀਆਂ, ਕਜਦੀ ਭਯੱ ਥਾ ਰਤੀ ਾਰ 1,00,000 ਟਨ ਵ।

b. ਯ-ਜ਼ਕਵਯੀਰ ਸ਼ਾਭਰ ਬੱ ਕਠਆਂ ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਏਰਾ ਅਤ ਵਯ ਬੱ ਠੀਆਂ ਕਜ ਕਲਚ ਏਰਾ ਜਾਂ ਫਕਯੱ ਏਟ ਦੀ ਲਯਤੋਂ
ਰਤੀ ਾਰ 60,000 ਟਨ ਤਏ ਦੀ ਵ।

c. ਐਤਯਨਾਏ ਅਤ ਵਯ ਯਕਵੂੰ ਦ-ਐੂੂੰ ਵਦ ਕਨਮਭਾਂ, 2016 ਅਧੀਨ ਯਕਜਟਯਡ ਕਯ-ਾਈਏਕਰੂੰ ਇਏਾਈਆਂ।
(25) ਇਏਕਰਆਂ ਐੜੀਆਂ ਯੀ-ਯਕਰੂੰ ਇਏਾਇਆਂ।
a. ਰਤੀ ਾਰ 1, 00,000 ਟਨ ਤੱ ਏ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ ਦ ਨਾਰ ਕਏਕਰੂੰ ਯਸ਼ਨ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਨਾ।
b. ਰਤੀ ਾਰ 2, 00,000 ਟਨ ਤੱ ਏ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ ਦ ਨਾਰ ਕਏਕਰੂੰ ਯਸ਼ਨ ਸ਼ਾਭਰ ਨਾ ਏਯਨਾ।
c. ਕਏਕਰੂੰ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਭਰ ਨਾ ਏਯਨਾ ਅਤ ਫਾਰਣ ਦੀ ਯੀ-ਕਵਕਟੂੰ  ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਨਵੀਂ।
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(26) ਆਯਡੀਨਰ ਯਟਰੈਂ ਡ ੀਭੈਂਟ (ੀੀ), ਯਟਰੈਂ ਡ ਜ਼ਰਾਣਾ ੀਭੈਂਟ (ੀੀੀ), ਯਟਰੈਂ ਡ ਰ  ੀਭੈਂਟ
(ੀੀ), ਭਜਨਯੀ ੀਭੈਂਟ ਜਾਂ ਕਏ ਲੀ ਵਯ ਕਏਭ ਦੀ ੀਕਭੂੰ ਟ ਦ ਅਾਊ-ਈੀ ਦੀਆਂ ਭਨਜੂਯ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ
ਅੂੰ ਦਯ ਉਤਾਦਾਂ ਦ ਕਭਸ਼ਯਣ ਕਲੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ।
(27) 'ਏਰਾ ਟਾਯ ਕੱ ਚ' ਕਰਣ ਰਈ ਇਏੱ ਰ ਐੜ ਰਾਜਏਟ।
(28) ਇਏੱ ਰ ੁਯ ਪਾਪਟ ਾਊਡਯ ਨੂੂੰ ਦਾਣਦਾਯ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਏੂੰ ਭ।
(29) ਐਾਦ ਦਾ ਕਨੂੰਭ ਏਯਕਟੂੰ  ਜਾਂ ਐਾਦਾਂ ਦੀ ਭਜ਼ਫੂਤੀ, ਫਸ਼ਯਤ ਕਏ ਏੁੱ ਰ ਉਤਾਦਨ ਅਾਊ-ਈੀ ਦੀ ਭਨਜ਼ੂਯ ਵਈ
ਭਯੱ ਥਾ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਈ ਯਤ ਜਾਂ ਕਏਰਹਾਏਯਨ ਭੱ ਯੀ ਦ ਬਾਯ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਨਾ ਵਲ।
(30) ਯਾਕਪਨ ਭਭ ਦੀ ਰਕੂੰ ।
(31) ਅਪੀਭ ਤੋਂ ਅਰਏਾਰਾਈਡ ਦਾ ਏੱ ਢਣਾ।
(32) ਰੀਭਯ ਦਾਣ ਜਾਂ ਪਰ ਏ ਜਾਂ ਕਚ ਤੋਂ ਕਤਆਯ ਪਾਈਫਯਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਦਾਂ ਦਾ ਕਨਯਭਾਣ।
(33) ਰ ਫ ਤੋਂ ਰੀਨੀਅਯ ਅਰਏਾਈਰ ਫੈਂਕਜਨ ਰਪਕਨਏ ਕਡ (ਰਫੀ) ਦਾ ਕਨਯਭਾਣ।
(34) 10 ਕਏੱ ਰ ਰੀਟਯ ਰਤੀ ਕਦਨ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ ਤੱ ਏ ਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਯਾਫ (ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਭਵੂਲਾ ਦ ਪੁੱ ਰ, ਏਾਜੂ, ਆਕਦ ਤ
ਅਧਾਯਤ) ਲਾਰੀ ਇਏਾਈਆਂ।
(35) ਏਾਜ਼ ਜਾਂ ਏਾਜ਼ ਫਯਡ ਦਾ ਕਨਯਭਾਣ ਏੂੜ ਏਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਤਆਯ ਕਫਨਾ ਫਰੀਚ ਜਾਂ ਡੀਇੂੰ ਕਏੂੰ  ਜਾਂ
ਡੀਏਰ ਯਾਈਕਜ਼ੂੰ  ਰਕਏਯੀਆਂ ਤੋਂ।
(36) ਯੱ ਕਐਆ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਅਧੀਨ ਕਨਯਭਾਣ ਇਏਾਈ ਜਾਂ ਕਲਪਟਏ, ਡਟਨੇਟਯਾਂ, ਕਪਊਜ਼ ਭਤ ਰਫੂੰਧਨ
ਅਤ ਇਏਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਡੂਆਂ ਨੂੂੰ ਯੱ ਕਐਆ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਅਧੀਨ ੂੰ ਬਾਰਣ ਰਈ ।
(37) ਵਲਾਈ ੱ ਟੀਆਂ ਕਜਵੜੀਆਂ ਫੂੰ ਏਕਯੂੰ  ਜਾਂ ਯੀ-ਕਪਊਕਰੂੰ ਦੀ ਵੂਰਤ ਅਤ / ਜਾਂ ਅਯ ਟਰਕਪਏ
ਕਨਮੂੰ ਤਯਣ ਭਤ ਯ-ਲਾਯਏ ਵਲਾਈ ੱ ਟੀਆਂ।
(38) ਏਾਭਨ ਪਰੂਇੂੰਟ ਟਰੀਟਭੈਂਟ ਰਾਂਟ (ੀਈਟੀੀ) ਉਨਹਾਂ ਰਾਜਏਟਾਂ ਰਈ ਰਤਾਕਲਤ ਵ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਆਣ ੁਯਾਣ
ਈੀ ਦੀ ਰ ੜ ਨਵੀਂ ਵੁੂੰ ਦੀ ਵ ਜਾਂ ਰਤਾਕਲਤ ਭੈਂਫਯ ਇਏਾਈ ਨੂੂੰ ਅਾਊ-ਈੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਰ ੜ ਲਾਰ ਕਏ
ਲੀ ਉਤਾਦ ਦਾ ਉਤਾਦਨ ਏਯਨ ਜਾਂ ਸ਼ ਏਯਨ ਦਾ ਰਤਾਲ ਵ, ਤਾਂ ੀਈਟੀੀ ਨੂੂੰ ਅਾਊ-ਈੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ
ਵੀ ।

(39) ਕਵਪਾਜਤੀ ਤਰ ਵੂੂੰ ਝਣ ਰਕਏਰਆ।
(40) ਆਈਟਭ ਨੂੰਫਯ 8 (), 8 (ਫੀ), 9, 10 (ਪ), 11 (), 11 (ਫੀ), 20, 24, 25 (ਡੀ) ਅਤ 27 ਦ ਕਲਯੁੱ ਧ
ਕਯਮਜਨਾ ਦ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲਚ ਰੂ ਉਦਮ ਅਤ ਆਈਟਭ ਨੂੰਫਯ 10 (f), 24 ਅਤ 27 ਦ ਕਲਯੁੱ ਧ ਕਯਮਜਨਾ ਦ
ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲੱ ਚ ਛਟ ਉਦਮ ।
27. ਰੰਧਫਤ ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ ਧਨਟਾਯ ਤਕ ਈ.ਆਈ.. ਅਧਧੂਚਨਾ, 2006 ਦਾ ੰ ਚਾਰਨ: (1) ਈ.ਆਈ.. ਅਕਧੂਚਨਾ, 2006 ਦ ਅੂੰ ਕਤਭ ਰਏਾਸ਼ਤ ਵਣ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤੋਂ ਅਤ ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੀਆਂ ਧਾਂ ਨੂੂੰ ਛੱ ਡ
ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਕਲਾ ਅਾਊ-ਈੀ ਰਈ ਏੀਤੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਅਯਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱ ਦ ਤਏ ਅਕਜਵੀਆਂ ਕਲਵਭਾਂ ਤੋਂ
ਕਵਰਾਂ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਛੱ ਡ ਏ. ਅਤ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਅੂੰ ਕਤਭ ਰਏਾਸ਼ਤ ਵਣ
ਦੀ ਤਯੀਏ 'ਤ ਕਲਚਾਯ ਅਧੀਨ, ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਕਏ ਲੀ ਜਾਂ ਾਯ ਰਫੂੰਧਾਂ ਕਲਚ ਕਢੱ ਰ ਦ
ਏਦੀ ਵ, ਜਾਂ 2006 ਦ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦ ਏੁਝ ਜਾਂ ਾਯ ਰਫੂੰਧਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਯੀ ਯੱ ਐ ਏਦੀ ਵ, ਇ ਨਟੀਕਪਏਲ਼ਨ ਦੀ
ਤਾਯੀਐ ਤੋਂ ਚਲੀ ਭਵੀਕਨਆਂ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਦੀ ਕਭਆਦ ਨਵੀਂ ਵਲੀ।
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(2) ਇਵ ੱ ਸ਼ਟ ਏੀਤਾ ਕਆ ਵ ਕਏ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਅੂੰ ਕਤਭ ਰਏਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀਆਂ ਅਾਊ-ਈੀ
ਨੂੂੰ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਅਧੀਨ ਵੀ ਭੂੰ ਕਨਆ ਜਾਲਾ ਚਾਵ ਕਛਰ ਈ.ਆਈ.. ਦ ਏਈ ਅਯਜ਼ੀ ਆਈ ਵ ਜਾਂ ਉਤ
ਏਾਯਲਈ ਏੀਤੀ ਈ ਵ, ੂਯੀ ਜਾਂ ਅੱ ਧੀ ਉਨੂੂੰ ਲੀ ਇ ਦ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲਚ ਵੀ ਭੂੰ ਕਨਆ ਜਾਲਾ ।

(3) ਅਾਊ-ਈੀ ਦ ਜਾਯੀ ਵਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਰਾਤ ਵਈ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ਭੁੱ ਕਦਆਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ
ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ, ਲਾਧੂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਰਾੂ ਏਯ ਏਦੀ ਵ।

[ਪ. ਨੂੰਫਯ 22-50/2018-ਆਈ.-III]
ੀਤਾ ਭਨਨ, ੂੰ ਮੁਏਤ ਏੱ ਤਯ
ਕਾਯਜ ਕਰਭ ਭਾੂਚੀ
(ਯਾ 2 ਅਤ 7 ਤ ਦਖ)
ਅਗਾਊ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਅਗਾਊ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਰ ੜ ਵਾਰ
ਰਾਜਕਟਾਂ ਦੀ ੂਚੀ, ਜ ਵੀ ਕ ਸਵ
ਆਈਟਭ ਧਯਮਜਨਾ

ਥਰਸਰਡ ੀਭਾ ਨਾਰ ਸਰਣੀ


(1)
1

(2)

ਫੀ 1

(3)

ਸ਼ਯਤਾਂ, ਜ ਕਈ ਸ

ਫੀ 2

(4)

(5)

(6)

() ਰੂ ਐਕਣਜਾਂ ਦੀ >100 ਵਏਟਅਯ ਦਾ > 5 ਵਏਟਅਯ ਅਤ < 5 ਵਏਟਅਯ ਐਣਨ ਨਟ:
ਐਣਨ

ਐਣਨ ਟਾ ਐਤਯ

≤100

ਵਏਟਅਯ ਟਾ ਐਤਯ

(1) ਭਾਈਨਯ ਐਕਣਜਾਂ ਦੀ ਐਣਨ ਕਜਥ

ਐਣਨ ਟਾ ਐਤਯ

ਐਣਨ ਟਾ ਐਤਯ 2 ਵਏਟਅਯ ਤੋਂ ਲੱ ਧ

(ਅ) ਏਰਾ ਭਤ ਭੁੱ ਐ >100 ਵਏਟਅਯ ਦਾ ≤
100 ਵਏਟਅਯ ਦਾ
ਐਕਣਜਾਂ ਦੀ ਐਣਨ
ਐਣਨ ਟਾ ਐਤਯ
ਐਣਨ ਟਾ ਐਤਯ

ਡੂੰ  ਐਣਨ (ਐੁਦਾਈ
ਜਾਂ ਡੂੰ  ਦੀ

ੂੰ ਬਾਰ

ਜਾਂ ਕਜਆਦਾ ਬਾਯ ਜਾਂ
ਪਜ਼ੂਰ ਭੱ ਯੀ)

2

ਜਾਂ 5

ਵਏਟਅਯ ਤੱ ਏ

ਵਲ ਤਾਂ

ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਕਜਰਹਾ ੱ ਧਯੀ ਇਏਲ਼ਰਟ
ਅਯਜਰ ਏਭਟੀ ਨੂੂੰ ਬਕਜਆ ਜਾਲ।
(2) ਐਣਨ ਟਾ ਐਤਯ ਕਲੱ ਚ ਝੁੂੰ ਡ ਕਥਤੀ
ਸ਼ਾਭਰ ਵਲੀ।

ੀਫੀਭ ਅਤ ਸ਼ਰ
 ਭਤ ਅਤਟ
ਅਤ ਤਟਲਯਤੀ ਤਰ
ਅਤ 
) ਐਜ
ਅ)

-

ਕਲਏਾ

ਅਤ ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ

-

ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ
-

ਉਤਾਦਨ
(ਭਤ

ਫੁਕਨਆਦੀ

ਵੂਰਤਾਂ ਕਜਲੇਂ 
ਇਏੱ ਤਯਨ ਜਾਂ
ਇਏੱ ਤਯੀਏਯਨ
ਟਸ਼ਨ, ੂਯਲ
ਉਤਾਦਨ ਰਨਾਰੀ,
ਾਈ ਰਾਈਨਾ
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ਆਕਦ)।
3

ਦਕਯਆ ਾਟੀ

> 75 ਭਾਲਾਟ ਣ ≤ 75
ਕਫਜਰੀ ਉਤਾਦਨ;

ਭਾਲਾਟ

25 ਭਾਲਾਟ ਤਏ ਣ ਨਟ:

>25 ਭਾਲਾਟ ਣ ਕਫਜਰੀ ਉਤਾਦਨ

ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ1' ਦਕਯਆ ਾਟੀ ਰਾਜਏਟ ਜ

ਕਫਜਰੀ ਉਤਾਦਨ;

ਇਏ ਤ ਲੱ ਧ ਯਾਜ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ
ਰਦਸ਼ ਕਲਚ ਵਣ ਤਾਂ ਏਦਯ ਯਏਾਯ ਦ
ਤਯ ਤ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ।

4

ਕੂੰ ਜਾਈ

50,000 10,000 ≤ਵਏਟਅਯ >

≥

ਵਏਟਅਯ ਐਤੀ ਮ ਅਤ <
ਯਬਾਕਲਤ ਐਤਯ

ਥਯਭਰ ਾਲਯ

ਵਏਟਅਯ ਐਤੀ ਮ ਐਤੀ ਮ ਯਬਾਕਲਤ

≤ 500

ਐਤਯ

≥5 ਭਾਲਾਟ ਅਤ

ਭਾਲਾਟ (ਏਰਾ
/

ਵਏਟਅਯ

50,000 ਅਤ<10,000 ਵਏਟਅਯ

ਯਬਾਕਲਤ ਐਤਯ
5

2000

/

ਕਰਨਾਈਟ

ਨੈਪਥਾ ਅਤ



ਅਧਾਯਤ(;≥

< 500 ਭਾਲਾਟ

≤ 5 ਭਾਲਾਟ ਅਤ

/

ਏਰਾ)

/

ਕਰਨਾਈਟ

≤ 15 ਭਾਲਾਟ,

100 ਨਾਪਥਾ

ਭਾਲਾਟ

%

ਅਤ

 ਅਧਾਯਤ;

(ਵਯ ਾਯ ਫਾਰਣ)

≥ 5 ਭਾਲਾਟ

ਤਏ

15

ਏਰਾ

,

ਕਰਨਾਈਟ

/

ਟਯਰੀਅਭ

ਜ

ਵਾਇਏ ਫਾਰਣ ਦਾ

ਅਤ <100

ਉਮ ਏਯਦ ਵ

ਭਾਲਾਟ (ਫਾਇਭਾ ਫਾਇਭਾ ਜਾਂ
ਅਤ ਕਭਊੀਰ

ਕਭਊੀਰ

ਠ ਯਐਤਯਨਾਏ -

ਠ ਯ- ਐਤਯਨਾਏ
ਏੂੜ ਤ ਆਧਾਯਤ।

ਏੂੜ ਨੂੂੰ ਛੱ ਡ
ਏ ਵਯ ਾਯ ਫਾਰਣ);
≥15 ਭਾਲਾਟ ਅਤ <
100ਭਾਲਾਟ (ਕਭਊ
ੀਰ ਠ ਯ
– ਐਤਯਨਾਏ ਏੂੜ
/ਫਾਇਭਾ
ਫਾਰਣ ਲਜੋਂ ਲਯਤਣਾ)।
6

ਰਭਾਣੂ

ਉਯਜਾ

ਜਾਂ ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ

ਰਭਾਣੂ

ਫਾਰਣ

ਦੀ

-

-

ਰਕੂੰ 
7

ਏਰਾ ਧਣਲ਼ਾਰਾ



1

ਕਭਰੀਅਨ

ਟਨ ਏਇਰ

ਦਾ

ਾਰਾਨਾ ਉਤਾਦਨ

<

1

ਟਨ ਏਇਰ

ਕਭਰੀਅਨ ਛਟ ਅਤ ਦਯਕਭਆਨੇ
ਦਾ

ਉੱਦਭ

ਨਟ:
ਜ ਏਰਾ ਧਣਲ਼ਾਰਾ ਐਣਨ ਟਾ ਐਤਯ

ਾਰਾਨਾ

ਕਲਚ ਵਲ ਤਾਂ ਰਤਾਲ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ

ਉਤਾਦਨ

ਐਣਨ ਰਤਾਲ ਨਾਰ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ।
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8

() ਐਕਣਜ ਕਯਲ਼ਏ ਯਨ

ਕਜ

ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ

ਛਟ ਅਤ ਦਯਕਭਆਨੇ ਨਟ:

ਕਲਚ

ਉੱਦਭ

ਜ ਐਕਣਜ ਕਯਲ਼ਏਯਨ ਰਾਂਟ

ਬਕਤਏ ਰਕਏਕਯਆ

ਐਤਯ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਕਥਤ ਵ ਤਾਂ ਰਤਾਲ

ਅਤ ਬਕਤਏ-

ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਐਣਨ ਰਤਾਲ ਨਾਰ ਏੀਤਾ

ਯਾਇਣਏ ਰਕਏਕਯਆ

ਜਾਲਾ।

ਲਾਂ ਾਕਭਰ ਵਣ
ਯ 

(ਅ)

/ ਏਨਨਟਯਟ ਦੀ
ਏਭੀਏਰ
9

ਡਰੀਆਂ

1

ਕਭਰੀਅਨ

ਟਨ ਾਰਾਨਾ

ਰਕੂੰ  ਉਤਾਦਨ
ਜਾਂ

ਭੂਵ -

<

1

ਕਭਰੀਅਨ

ਟਨ ਾਰਾਨਾ
ਉਤਾਦਨ
ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ

ਛਟ ਅਤ ਦਯਕਭਆਨੇ

ਫਣਾਊਣ ਦ ਦ ਰਾਂਟ
10

ਟਾ

ਉੱਦਭ

ਧਾਤੂ
ਉਦਮ (ਪਯ ਅਤ
ਯ ਪਯ)
() ਏੀਕਏਰਤ

>1

ਟੀਰ ਰਾਂਟ

ਟਨ ਾਰਾਨਾ ਏੱ ਚਾ

ਟਨ ਾਰਾਨਾ

ਟੀਰ ਉਤਾਦਨ

ਟੀਰ ਉਤਾਦਨ

> 0.5 ਕਭਰੀਅਨ

< 0.5 ਕਭਰੀਅਨ

(ਅ)

ਕਭਰੀਅਨ

≤1

ਕਭਰੀਅਨ

ੂੰ ਜ ਆਇਯਨ  ਟਨ ਾਰਾਨਾ

ਟਨ ਾਰਾਨਾ

ਰਾਂਟ

ਉਤਾਦਨ

ਉਤਾਦਨ

(ੲ) ਯ ਪਯ ੂੰ ਧਏ ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ

-

ਏੱ ਚਾ
-

-

-

ਅਤ ੁਧਾਈ
ਰੱਐ

ਟਨ

-

20,000

ਟਨ

-

() ਪਯ ਅਰਾ  > 1.5 ਰੱਐ ਟਨ ਰਤੀ ≥ 1.5
ਰਾਂਟ
(ਵ) ਏੂੰਡਯੀ ਧਾਤੂ
ਉਦਮ (ਜ਼ਕਵਯੀਰ
ਧਾਤ
(ਏ) ਏੂੰਡਯੀ ਧਾਤੂ

ਾਰ

ਰਤੀ ਾਰ

≥
20,000 ਟਨ ਰਤੀ

<

ਾਰ
-

ਰਤੀ ਾਰ

(i) ਢਰਾਈਐਾਨੇ ਕਜ (i) ਢਰਾਈਐਾਨੇ ਕਜ

ਉਦਮ (ਯ ਜ਼ਕਵਯੀ

ਕਲਚ ਇੂੰ ਡਏਲ਼ਨ ਬੱ ਠੀ ਕਲਚ ਇੂੰ ਡਏਲ਼ਨ ਬੱ ਠੀ

ਰ ਧਾਤ(

ਜਾਂ ਕਫਜਰੀ ਆਯਏ ਜਾਂ

ਕਫਜਰੀ

ਆਯਏ

ਬੱ ਠੀ ਜਾਂ ਫਭਯਜਡ ਬੱ ਠੀ ਜਾਂ ਫਭਯਜਡ
ਆਯਏ ਬੱ ਠੀ ਜਾਂ ਵਯ ਆਯਏ ਬੱ ਠੀ ਜਾਂ ਵਯ
 ਅਧਾਕਯਤ ਬੱ ਠੀ  ਅਧਾਕਯਤ ਬੱ ਠੀ
ਕਜ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ
1,50,000

ਕਜ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ

ਟਨ 1,00,000 ਟਨ ਰਤੀ
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ਰਤੀ ਾਰ ਤ ਲੱ ਧ ਾਰ ਤ ਲੱ ਧ ਵਲ ਅਤ
ਵਲ।

ਟਨ ਰਤੀ 1,50,000
ਾਰ ਤਏ ਵਲ।

(ii) ਢਰਾਈਐਾਨੇ ਕਜ (ii) ਢਰਾਈਐਾਨੇ ਕਜ
ਕਲਚ ਬੱ ਠੀਆ ਕਜਲ ਕਏ ਕਲਚ ਬੱ ਠੀਆ ਕਜਲ ਕਏ
ਏੁਰਾ

ਅਤ

ਬੱ ਠੀਆਂ
ਪਯਨੇਾਂ

ਵਯ ਏੁਰਾ

ਅਤ

ਅਕਜਵ ਬੱ ਠੀਆਂ
ਕਜ

ਦੀ ਪਯਨੇਾਂ

ਭਯੱ ਥਾ

ਵਯ
ਅਕਜਵ

ਕਜ

ਦੀ

ਭਯੱ ਥਾ 60,000 ਟਨ

1,00,000

ਟਨ ਰਤੀ ਾਰ ਤ ਲੱ ਧ ਅਤ

ਰਤੀ ਾਰ ਤ ਲੱ ਧ
ਵਲ।

1,00,000ਟਨ ਰਤੀ
ਾਰ

ਤਏ

ਵਲ।
(iii) ਟੈਂਡਰ ਨ

ਯੀ-

ਯਕਰੂੰ ਕਭੱ ਰਾਂ ਕਜ
ਕਲੱ ਚ 1,00,000 ਟਨ
ਰਤੀ ਾਰ ਤੋਂ
ਭਯੱ ਥਾ
ਕਏਕਰੂੰ

ਲੱ ਧ
ਲਾਰ
ਸ਼ਾਭਰ

ਵਨ
(iv) 2,00,000
ਟਨ ਰਤੀ ਾਰ ਤੋਂ ਲੱ ਧ
ਭਯੱ ਥਾ

ਲਾਰ

ਟੈਂਡਰ ਨ ਯੀ ਯਕਰੂੰਕਭੱ ਰਾਂ
ਕਲੱ ਚ ਕਏਕਰੂੰ

ਕਜ
ਨਾਂ

ਵਲ।
(v) ਦਯਕਭਆਨੇ ਉੱਦਭ
11

() ੀਕਭੂੰ ਟ ਰਾਂਟ

ਰੂੰਫਏਾਯੀ ਲ਼ਾਪਟ ਬੱ ਠੇ (i) <1.0 ਰੱਐ ਟਨ

ਛਟ ਅਤ ਦਯਕਭਆਨੇ

ਲਾਰ ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੂੰ ਛੱ ਡ ਰਤੀ ਾਰ ਉਤਾਦਨ ਉੱਦਭ
ਏ  1.0 ਕਭਰੀਅਨ ਭਯੱ ਥਾ
ਟਨ ਰਤੀ ਾਰ ਦ
ਉਤਾਦਨ ਭਯੱ ਥਾ

(ii) ਰੂੰਫਏਾਯੀ ਲ਼ਾਪਟ
ਬੱ ਠੇ
ੀਕਭੂੰ ਟ

ਲਾਰ

ਾਯ

ਨਟ:
ੀਕਭੂੰ ਟ ਉਦਮ ਰਈ ਫਾਰਣ ਏਰਾ,
ਟਏ਼ੈੱਏ, ਏਰਾ ਅਤ ਟਏਏ ਦਾ
ਕਭਸ਼ਯਣ

ਅਤ

ਏੂੜ

ਦਾ

ਕਵ-

ਰਕਏਕਯਆ ਵ ਏਦਾ ਵ ਫਸ਼ਯਤ ਇਵ
ਕਨਏਾ ਦ ਭਾਦੂੰ ਡਾਂ ਨੂੂੰ ੂਯਾ ਏਯ।

ਰਾਂਟ
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(ਅ) ਇਏੱ ਰ ਏਕਰੂੰਏਯ

-

≥1.0

ਕਭਰੀਅਨ

(i) 1 ਕਭਰੀਅਨ ਟਨ

ੀਵਣ ਲਾਰੀਆਂ

ਟਨ ਰਤੀ ਾਰ

ਰਤੀ ਾਰ ਉਤਾਦਨ

ਇਏਾਈਆਂ

ਉਤਾਦਨ ਭਯੱ ਥਾ

ਭਯੱ ਥਾ ਲਾਰ ਏਰ
ਯਾਇੂੰ ਕਡ
ਇਏਾਇਆਂ।
(ii) ਯਰ

ਭੁੂੰ ਦਯ

ਭਾਯ / ਦ ਭਾਕਧਅਭ
ਨਾਰ

ਰਤਾਕਲਤ

ਏਕਰੂੰਏਯ ਅਤ ਕਤਆਯ
ਭਾਰ ਦ ਕਰਲਾਵਨ ਦ
ਭਾਭਰ

ਕਲਚ

ਏਰ

ਾਯੀ

ਯਾਂਇਕਡ

ਇਏਾਇਆਂ
(iii) ਛਟ ਅਤ ਦਯਕਭ
ਆਨੇ ਉੱਦਭ
12

ਰ ਡ ਕਡ ਫਟਯੀ
ਕਨਯਭਾਨ

-

ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ

-

-

-

(ਰ ਡ

ਕਡ ਫਟਯੀ ਦੀ
ਅਫਕਰੂੰ

ਅਤ

ਚਾਯਕਜੂੰ  ਨੂੂੰ ਛੱ ਡ
ਏ)
13

ਟਯਰੀਅਭ

ਕਯ ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ

ਪਾਇਕਨੂੰ ਉਦਮ
14

() ਏਏ ਲਨ

≥ 0.8 ਕਭਰੀਅਨ ਟਨ <0.8 ਕਭਰੀਅਨ ਟਨ

ਰਾਂਟ

ਰਤੀ ਾਰ ਉਤਾਦਨ ਰਤੀ ਾਰ ਉਤਾਦਨ

(ਅ) ਰੁਏ ਰਕੂੰ  ਮੂਕਨਟ

-

ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ

-

-

-

(i) ਜ ਏਈ ਇਏਾਈ

ਜ

ਅਕਧੂਕਚਤ

ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ ਦ

ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ

ਅੂੰ ਦਯ ਵ ਤਾਂ ਰਤੀ

ਜਾਂ

ਏਰੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਂਟ
15

ਫਟ

ਕਭਕਰੂੰ ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ

ਅਤ
ਫਟ ਅਧਾਯਤ
ਉਤਾਦ
16

ਏਰ ਯਰਏਰੀ

ਜ ਏਈ ਇਏਾਈ

ਉਦਮ ਜਾਂ ਵ ਰ ਜ਼ਨ ਅਕਧੂਕਚਤ
ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ

ਅਕਧੂਕਚਤ

ਨਟ:
ਏਈ ਨਲ ਾਯਾ ਼ੈੱਰ ਅਧਾਕਯਤ ਰਾਂਟ
ਨੂੂੰ ਆਕਆ ਨਵੀ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਲੀ ਅਤ
ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੁਆਯਾ ਭੈਂਭਫਯਨ
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ਤ ਫਾਵਯ ਵ ਤਾਂ ਰਤੀ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਵ ਤਾਂ ਰਤੀ ਕਦਨ
ਕਦਨ

ਉਤਾਦਨ

ਭਯੱ ਥਾ ≥300 ਟਨ

ਕਦਨ

ਉਤਾਦਨ ਼ੈੱਰ ਤਏਨਾਰ ਜੀ

ਉਤਾਦਨ ਭਯੱ ਥਾ <300 ਟਨ

ਭਯੱ ਥਾ≤

300

ਕਲਚ

ਯਲਯਤਨ

ਏਯਨ ਲਾਰੀ ਭਜੂਦਾ ਇਏਾਈ ਨੂੂੰ ਛੂਟ ਵ
ਫਲ਼ਯਤ ਉਤਾਦਨ ਲ਼ਭਯੱ ਥਾ ਕਲਚ

ਟਨ

ਲਾਧਾ ਨਾ ਵਲ।

(ii) ਜ ਅਕਧੂਕਚਤ
ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ
ਤ ਫਾਵਯ ਵ ਤਾਂ ਰਤੀ
ਕਦਨ

ਉਤਾਦਨ

ਭਯੱ ਥਾ

<

300

ਟਨ
17

ਡਾ ੁਆਵ ਉਦਮ ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ

-

-

18

ਚਭੜੀ

ਅਕਧੂਕਚਤ

ਚਭੜਾ

/ਐੱ ਰ ਦੀ ਅਕਧੂਕਚਤ

ਰਕਏਕਯਆ

ਉਤਾਦਨ

ਯੂੰ ਾਈ ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ ਕਫਨਾ ਯੂੰ ਾਈ ਤ ਅਤ

ਉਦਮ ਭਤ

ਤ ਫਾਵਯ ਕਥਤ ਾਯ ਤ ਅੂੰ ਦਯ ਕਥਤ ਾਯ ਅਕਧੂਕਚਤ ਉਦਮਕਏ
ਕਯਮਜਨਾ

ਕਯਮਜਨਾ

ਅਟਟ ਤ ਅੂੰ ਦਯ
ਕਥਤ

ਾਯ

ਕਯਮਜਨਾ
19

ਯਾਇਣਏ ਐਾਦ ਅਤ

(i) ੂੰ ਧਏ ਦ ਤਜਾਫ ੂੰ ਧਏ

ਦ

ਤਜਾਫ

ਇਏੱ ਰ ਅਭਨੀਆ

ਭਤ ਇਏੱ ਰ ੁਯ

ਉਤਾਦਨ

ਭਤ

ਰਾਂਟ

ਪਾਪਟ ਨੂੂੰ ਛੱ ਡ ਏ

ਇਏੱ ਰ

ੁਯ

ਾਯ

ਪਾਪਟ ਦ ਾਯ

ਕਯਮਜਨਾ

ਕਯਮਜਨਾ

-

(ii) ਇਏੱ ਰ ਅਭਨੀਆ
ਦ ਰਾਂਟ
20

ਕਨਯਭਾਣ ਕਡ

ਇਏੱ ਰ ਪਾਪਕਯਏ

ੂੰ ਧਏ ਦ ਤਜਾਫ

ਵਯ ਾਯ ਕਡ

ਅਕਧੂਕਚਤ

-

ਕਡ ਜਾਂ ਅਭਨੀਆ.
21

ਏੀਟਨਾੀ ਭਤ ਏੀਟ ਅਕਧੂਕਚਤ
ਨਾਸ਼ਏ; ਜੜੀ

ਫੂਟੀ ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ

ਨਾਲ਼ਏ, ਨਦੀਨ

ਤ ਫਾਵਯ ਕਥਤ ਾਯ ਤ ਅੂੰ ਦਯ ਕਥਤ ਾਯ

ਨਾਸ਼ਏ; ਏੀੜ ਯਏਥਾਭ ਕਯਮਜਨਾ.

ਕਯਮਜਨਾ

ਦਲਾਈਆਂ ਆਕਦ, ਅਤ
ਉਵਨਾਂ ਦ ਐਾ ਕਲਚਰ
(ਪਾਯਭੂਰਲ਼ਨ ਨੂੂੰ ਛੱ ਡ
ਏ)
22

ਟਯਏਭੀਏਰ

- ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ

-

-

ਏੂੰ ਰ ਏ
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(ਟਯਰੀਅਭ

ਦ

ਕਵ ,ਏੁਦਯਤੀ 
ਅਧਾਕਯਤ ਉਦਮ ,
ਏਾਯਫਨ ਫਰ ਏ ਦਾ
ਉਤਾਦਨ)
23

ਭਾਨਲ

ਕਨਯਕਭਤ ਕਲਏ ਟਰ

ਪਾਇਫਯ

ਕਨਯਭਾਣ

ਨਾਈਰ ਨ ਅਤ ਵਯ

-

ਅਕਧੂਕਚਤ

ਦਯਕਭਆਨੇ ਉੱਦਭ

ਪਾਈਫਯ (ਲੀਪ
); ਕਲਏ ਕਪਰਭੈਂਟ
ਮਾਯਨ
)ਲੀਪਲਾਈ); ਅਤ
ਯਾਮਨ।

24

ਟਯਰੀਅਭ ਉਤਾਦ ਅਕਧੂਕਚਤ
ਅਤ ਟਯ

ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ

ਏਭੀਏਰ ਅਧਾਯਤ ਰ

ਤ ਫਾਵਯ ਕਥਤ ਾਯ ਤ ਅੂੰ ਦਯ ਕਥਤ ਾਯ

ਕੂੰ  ਕਜ

ਕਲੱ ਚ ਕਯਮਜਨਾ.

ਕਯਮਜਨਾ

ਏਾਯਫਨ ਫਰ ਏ ਅਤ
ਇਰ ਏਟਰਡ ਯਡ ਰਾ
ਪਾਈਟ ਦਾ ਉਤਾਦਨ
ਸ਼ਾਭਰ

ਵ (ਏਯਕਏੂੰ 

ਅਤ ਕਯਪਾਯਭਲ਼ਨ ਤੋਂ
ਇਰਾਲਾ

ਵਯ

ਰਕਏਕਯਆਲਾਂ ਅਤ ਜ
ਏੂੰ ਰ ਏਾਂ ਦ ਅਧੀਨ
ਨਵੀਂ ਆਉਂਦਾ
25

ਕੂੰ ਥਕਟਏ ਏਾਯਫਕਨਏ
ਯਾਇਣ
(ੳ) ਯੂੰ  ਅਤ ਯੂੰ  -

ਏਾਰਭ (5) ਨੂੂੰ ਛੱ ਡ (i) ਜ਼ੀਯ ਤਯਰ ਕਡ

ਭਕਧਅਭ

ਏ ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ

ਚਾਯਜ ਲਾਰ
ਰਤਾਕਲਤ
ਰਾਜਏਟ ਅਤ
ਅਕਧੂਕਚਤ ਉਦਮਕਏ
ਅਟਟ ਤ ਅੂੰ ਦਯ
ਕਥਤ

ਾਯ

ਕਯਮਜਨਾ
(ii) ਾਯ ੂਐਭ, ਛਟ
ਅਤ ਦਯਕਭਆਨੇ ਉਦਮ
.
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(ਅ)ਡਯੱ  ਪਾਯਭੂਰ -

ਏਾਰਭ(5)

ਨੂੂੰ ਛੱ ਡ ਏ ਫਰਏ

ਏ ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ

ਡਯੱ ਜ਼

ਨੂੂੰ ਛੱ ਡ (i) ਜ਼ੀਯ ਤਯਰ ਕਡ

ਅਤ

ਚਾਯਜ ਲਾਰ
ਰਤਾਕਲਤ

ਭਕਧਅਭ

ਰਾਜਏਟ ਅਤ
ਅਕਧੂਕਚਤ ਉਦਮਕਏ
ਅਟਟ ਤ ਅੂੰ ਦਯ
ਕਥਤ

ਾਯ

ਕਯਮਜਨਾ
(ii) ਾਯ ੂਐਭ, ਛਟ
ਅਤ ਦਯਕਭਆਨੇ ਉਦਮ
।
(ੲ) ਕੂੰ ਥਕਟਏ ਯੱ ਫੜ

ਅਕਧੂਕਚਤ

ਅਕਧੂਕਚਤ

ਾਯ ੂਐਭ, ਛਟ

ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ ਅਤ ਦਯਕਭਆਨੇ ਉਦਮ
ਤ ਫਾਵਯ ਕਥਤ ਾਯ ਤ ਅੂੰ ਯ ਕਥਤ ਾਯ ।
ਕਯਮਜਨਾ।
()

ਕਯਮਜਨਾ।

ਭੁੱ ਐ ਅਕਧੂਕਚਤ

ਅਕਧੂਕਚਤ

(i) ਾਯ

ਛਟ

ਏਾਯਫਕਨਏ ਯਾਇਣ, ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ ਉਦਮਕਏ ਤ ਅੂੰ ਯ ਅਤ ਦਯਕਭਆਨੇ ਉਦਮ
ਵਯ
ਕੂੰ ਥਕਟਏ

ਤ ਫਾਵਯ ਕਥਤ ਾਯ ਕਥਤ
ਕਯਮਜਨਾ.

ਾਯ .

ਕਯਮਜਨਾ.

(ii) ਕੂੰ ਥਕਟਏ ਯਕਜ਼ਨ /

ਏਾਯਫਕਨਏ ਯਾਇਣ,

ਕਚਏਣ

ਯਾਇਣਏ ਭਕਧਅਭ,

ਦਾ ਕਨਯਭਾਣ 1000

ਕੂੰ ਥਕਟਏ ਯਕਜ਼ਨ ਅਤ

ਟਨ ਰਤੀ ਾਰ ਤੱ ਏ

ਕੂੰ ਥਕਟਏ ਕਚਏਣ
26

ਕਡਕਟਰਯੀ ਅਤ ੀਯਾ (i) ੀਯਾ ਅਧਾਯਤ
ਅਧਾਯਤ -

(i) ੀਯਾ ਅਧਾਯਤ

(i) ਰਤੀ ਕਦਨ

10

ਕਡਕਟਰਯੀਆਂ ≥100 ਕਡਕਟਰਯੀਆਂ <10 ਰੀਟਯ ਤ ਕਜਆਦਾ ਦੀ

ਕਨਯਭਾਣ ਇਏਾਈਆਂ

ਕਏੱ ਰ

ਰੀਟਯ

(ਕਜਲੇਂ ਐਭੀਯ)

ਰਤੀ ਕਦਨ;

ਰਤੀ ਕਦਨ;

(ii) ੀਯਾ

(ii) ੀਯਾ

ਅਧਾਯਤ ਕਨਯਭਾਣ

ਐਭੀਯ ਕਨਯਭਾਣ

ਇਏਾਈਆਂ)

ਇਏਾਈਆਂ

ਕਜਲੇਂ ਐਭੀਯ

<100 ਕਏੱ ਰ ਰੀਟਯ

≥100 ਕਏੱ ਰ
ਰਤੀ ਕਦਨ;
(iii) ਯ-

0 ਕਏੱ ਰ

ਰੀਟਯ

ਲ਼ਭਯੱ ਥਾ ਲਾਰੀ ਏੂੰ ਟਯੀ
ਰੀਏਯ

ਅਧਾਯਤ

ਭਵੂਆ ਪੁਰਏਾਜੂ
ਆਕਦ

ਤ

,

ਅਧਾਕਯਤ

ਇਏਾਈਆ

ਰੀਟਯ ਰਤੀ ਕਦਨ;
(iii) ਯ-

(ਅਯਥਾਤ

(ii) ਕਵਰਾਂ

ਤ

ਕਯਆਲਯਕਨ
ੀਯਾ

ੀਯਾ ਅਧਾਯਤ

ਅਧਾਯਤ

ਕਡਕਟਰਯੀਜ਼

ਕਡਕਟਰਯੀਜ਼

<200 ਕਏੱ ਰ ਰੀਟਯ

ਰਲਾਨੀ
ਯੀਯ

ਰਾਤ
ਦ

ਕਡਕਟਰਯੀ

ਅੂੰ ਦਯ
ਕਲਚ

ਲ਼ਭਯੱ ਥਾ ਲਧਾਊਣ ਅਤ
ਕਯਪ
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≥200 ਕਏੱ ਰ ਰੀਟਯ

ਰਤੀ ਕਦਨ;

ਕਭਲ਼ਯਨ ਵਤੂ ਫਾਰਣ

ਰਤੀ ਕਦਨ;

ਦ ਲਜੋਂ ਲਯਤ ਏੀਤ
ਜਾਣ ਲਾਰ ਇਥਨਰ ਦ
ਉਤਾਦਨ ਰਈ।

27

ਟ

,ਲਾਯਕਨਲ਼

, ਅਕਧੂਕਚਤ

ਅਕਧੂਕਚਤ

ਦਯਕਭਆਨੇ ਉੱਦਭ

,ਭਕਧਅਭ ,ਕਭਟ ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ
)ਲਰ ਕਡੂੰ 
ਕਭਲ਼ਯਣ

/ ਤ ਫਾਵਯ ਕਥਤ ਾਯ ਤ ਅੂੰ ਯ ਕਥਤ ਾਯ
ਨੂੂੰ

ਛੱ ਡ ਕਯਮਜਨਾ।

ਕਯਮਜਨਾ।

(ਏ
28

29

ੁੱ ਦ

ੁੱ ਦ ਕਨਯਭਾਣ ਅਤ -

ਫਏਾਯ ਯ ਜਾਂ ਕਤ

ਅਤ ਏਾਜ਼ ਉਦਮ

ੁੱ ਦ

ਆਯ ੁੱ ਦ ਤੋਂ ਏਾਜ਼

ਐੂੰ ਡ ਉਦਮ

ਅਤ

ਯ ਭਨੂਪਏਚਕਯੂੰ

ਕਨਯਭਾਣ ਕਜ



ਡੀਇਕਏੂੰ 

ਜਾਂ

ਇੂੰ ਡਟਯੀ ਫਏਾਯ

ਫਰੀਕਚੂੰ 

ਜਾਂ ਡੀ-

ਏਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ

ਏਰਕਯੂੰ  ਸ਼ਾਭਰ ਵ।

-

ੂੰ ਨੇ

ਕੜਾਈ

ਲ਼ਭਯੱ ਥਾ

ਦੀ

ਕਲੱ ਚ

-

5000

ਟਨ ਰਤੀ ਕਦਨ
30

ਕਲਪਟਏ, ਡਟਨੇਟਯ ,

ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ

ਕਜ ਪੀਊਜ ਕਨਯਭਾਣ
ਕਲਚ
ਰਫੂੰਧਨ ਤੀਕਲਧੀਆਂ
ਾਕਭਰ ਵਨ.
31

ਾਈਰਾਈਨ
() ਯਾਟਯ ਾਯਏ ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ

-

-

-

-

ਜਾ ਫੀੜ ਜਾਂ ਏਯਰ
ਯੀਪ ਜਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣ
ੱ ਐੋਂ
ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰ

ਐਤਯ

ਕਲਚੋਂ ਰੂੰਦੀਆਂ ਤਰ
ਅਤ  ਆਲਾਜਾਈ
ਾਈ ਰਾਈਨ
ਏੱ ਚ) ਅਤ ਕਯਪਾਈਨ
ਯੀ ਜਾਂ ਟਯ ਏਭੀਏਰ
ਉਤਾਦ)
(ਅ)

ਯਾਟਯ

ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ
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ਾਯਏ ਜਾ ਫੀੜ ਜਾਂ
ਏਯਰ

ਯੀਪ

ਜਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣ ੱ ਐੋਂ
ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰ ਐਤਯ
ਕਲਚੋਂ
ਰੂੰਦੀਆਂ ਰਯੀ ਦੀ
ਾਇਰਾਇਨ ,ਏਰਾ)
ਅਤ

,ਕਰਨਾਇਟ

(ਵਯ ਯ
32

ਅਯ ਯਟ ਅਤ ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ
ਵਰੀਯਟ

-

(i) ਜਰ - ਅਯਡਯਭ

ਭਤ ਭਤ ਟਯਟਰੀਅਰ

ਜ ਲਾਯਏ ਲਯਤੋਂ ਰਈ

ਧਯਤੀ ਅਤ ਾਣੀ ਦ ਅਯਕਟਰੱ ਾਂ , ਜ
ਫੂੰ ਦਯਾਵਾਂ

ਵਨ।

ਲਾਯਏ ਲਯਤੋਂ ਰਈ

(ii) ਵਰਯਟ

ਵਨ

ਜ

ਲਾਯਏ ਲਯਤੋਂ ਰਈ
ਵਨ।

33

ਾਯ ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਜਵਾਜ਼ ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ
ਤੜਨ

ਲਾਰ

-

ਐਤਯ

ਭੁੂੰ ਦਯੀ
ਤੜਨ

-

ਜਵਾਜ਼
ਲਾਰੀਆਂ

ਇਏਾਈਆਂ ਭਤ
34

ਉਦਮਕਏ ਅਟਟ

(i) ਜ ਰਤਾਕਲਤ

ਕਜ ਕਲਚ

ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਐਤ ਐਤਯਪਰ 500

ਾਯਏ;

ਏੂੰ ਰ ਏ; ਐਤਯ;
ਏਯਟ ਰਕੂੰ 
ਜ਼ਨ (ਈੀਜ਼ਡ ਕਲਸ਼
ਸ਼ ਆਯਕਥਏ ਜ਼ਨ (

ਜ

ਰਾਜਏਟ

ਦਾ (i) ਜਏਯ

ਰਤਾਕਲਤ

ਰਾਜਏਟ

ਦੀ

ਯਪਰ 500 ਵਏਟਅ ਵਏਟਅਯ ਤੋਂ ੱ ਟ ਵ ਐਤਯਪਰ 500 ਵਏਟਅ
ਯ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਵ ਅਤ

ਅਤ ੱ ਟੱ ਟ ਇਏ - ਯ ਤ ਲੱ ਧ ਵ ਅਤ ਰਣੀ

ੱ ਟ-ੱ ਟ ਇੱ ਏ ਸ਼ਰਣੀ

ਸ਼ਰਣੀ'ਫੀ 1' ਉਦਮ '' ਜਾਂ B1 'ਰਾਜਏਟ

'' ਜਾਂ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ1'
ਦਾ ਊਦਮ ਕਥਤ

ਕਥਤ ਵ।

ਨਵੀ ਵ।
(ii) ਚਾਵ ਰਤਾਕਲਤ

.ਈ.ਜ਼ਡ);

ਵ ।

ਫਾਇਟਏ ਾਯਏ;

(ii) ਜ ਰਤਾਕਲਤ

ਜ ਲੀ ਵਲ ਯ ਅਤ

ਚਭੜਾ

ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਐਤ

ੱ ਟੱ ਟ

ਏੂੰ ਰ ਏ; ਏਟਰ

ਯਪਰ 500 ਵਏਟਅ

ਸ਼ਰਣੀ 'B2' ਉਦਮ

ਆਯਕਥਏ ਜ਼ਨ (ੀ

ਯ ਤੋਂ ੱ ਟ ਵ ਅਤ

ਕਥਤ ਵ।

.ਈ.ਜ਼(; ਕਲਸ਼ਸ਼ ਕਨਲ

ੱ ਟ-ੱ ਟ ਇੱ ਏ ਸ਼ਰਣੀ

ਸ਼ ਐਤਯ (ਆਈ

'' ਉਦਮ ਕਥਤ

ਆਯ(; ਨੈਸ਼ਨਰ

ਵ।

ਇਨਲਟਭੈਂਟ

ਰਾਜਏਟ ਦ ਐਤਯਪਰ
ਇੱ ਏ

-

ਂ ਭਨੂਪਏਚਕਯੂੰ 
ਡ
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ਜ਼ਨ

(ਕਨਭਜ਼

ਉਦਮਕਏ
ਭੂਵ ; ਟਯਰੀਅਭ
ਏਭੀਏਰ ਅਤ ਟਯ
ਏਭੀਏਰ
ਇਨਲਟਭੈਂਟ ਐਤਯ
(ੀੀੀਆਈਆਯ)
35

ਆਭ ਐਤਯਨਾਏ ਏੂੜਾ ਾਯ ਏਾਏਕਯਤ
ਏਯਏਟ,

ਇਰਾਜ, ਵੂਰਤਾਂ ਕਜ ਕਲਚ ਕਜ

ਬੂੰ ਡਾਯਨ

ਅਤ ਇਨਨਯਲ਼ਨ ਅਤ

ਕਨਟਾਯ

ਦੀਆਂ ਰੈਂ ਡਕਪਰ ਜਾਂ ਇਏੱ ਰਏ

ਵੂਰਤਾਂ

-

ਾਯੀਆਂ ਵੂਰਤਾ
ਕਲਚ

ਕਯਪ

ਰੈਂ ਡਕਪਰ ਵਲ।

ਇਨਲ਼ਨਯਲ਼ਨ ਵਲ।

(ਟੀਡੀਪ)
36

ਆਭ ਫਾਇ-

-

ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ

ੱ ਤਣ ਫੂੰ ਦਯਾਵਾਂ,

≥ 5 ਕਭਰੀਅਨ ਟਨ

(i) <5

ਅੂੰ ਦਯੂਨੀ

ਫਯਏਲਟਯ ਅਤ

ਰਤੀ ਾਰ ਏਾਯ

ਕਭਰੀਅਨ ਟਨ ਰਤੀ

ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ

ੂੂੰ ਜੀ ਡਯਕਜ (ੱ ਤਨ ਵੈਂਡਕਰੂੰ ਭਯੱ ਥਾ

ਾਰ ਭਾਰ ਦ

ਕਯਮਜਨਾ

ਜਾਂ ਫੂੰ ਦਯਾਵਾਂ ਅਤ (ਭੱ ਛੀ ਪੜਨ ਲਾਰ

ਯਫੂੰ ਧਨ ਦੀ

ਚਨਰਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਅਤ ਫੂੰ ਦਯਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਛੱ ਡ

ਭਯੱ ਥਾ )ਭੱ ਛੀ ਪੜਨ

ਫਾਵਯ)

ਲਾਰ ਫੂੰ ਦਯਾਵਾਂ ਨੂੂੰ

ਭਡੀਏਰ ਯਕਵੂੰ ਦਐੂੂੰ ਵਦ
ਦ ਇਰਾਜ ਦੀਆਂ
ਵੂਰਤਾਂ
37

ਏ)

ਜਰਭਾਯ
ਾਯ

ਛੱ ਡ ਏ)
(ii) ≥30000 ਟਨ
ਰਤੀ

ਾਰ ਭੱ ਛੀ

ਯਫੂੰ ਧਨ ਦੀ
ਭਯੱ ਥਾ
38

ਯਾਜ

ਭਾਯ ਜਾਂ

i) ਨਲੇਂ ਯਾਸ਼ਟਯੀ

(i) ਾਯ

ਨਲੇਂ

(i)ਭਜੂਦਾ ਯਾਜਭਾਯ

ਏਰ

ਯਾਜਭਾਯ ਜਾਂ ਏ ਯਾਜਭਾਯ ਰਾਜਏਟ

ਜਾਂ

ਲਅ ਜਾਂ ਭਰਟੀ-

ਰ

ਲਅ ਜਾਂ ਭਰਟੀ-

ਭਾਡਰ

ਭਾਡਰ

ਲਅ ਜਾਂ ਭਰਟੀਏਯੀਡਯ

ਏਯੀਡਯ ਜਾਂ ਕਯੂੰ  ਯ ਜਾਂ ਕਯੂੰ  ਯਡ
ਡ

(ii)
ਵਾੜੀ ਐਤਯ ਕਲੱ ਚ
ਯਾਜ

ਦ

ਯਾਜ

ii) ਭਜੂਦਾ ਯਾਜਭਾਯ

ਭਾਯਾਂ ਦ ਕਲਥਾਯ

ਜਾਂ

ਕਯਮਜਨਾ

ਏਰ਼ੈੱ

ਲਅ ਜਾਂ ਭਰਟੀ-

ਭੁੂੰ ਦਯ ੱ ਧਯ ਤ)

ਏਰ਼ੈੱ

ਭਾਡਰ
ਜਾਂ ਕਯੂੰ  ਯਡ

ਨਟ:
ਟਰ ਰਾਜ਼ਾ ਦੀ ਚੜਾਈ ਅਤ ਦੂਜੀਆਂ
ੜਏਾਂ ਦ ਚਯਾਵ 'ਤ ਜੂੰ ਏਸ਼ਨ ਦ

ਏਯੀਡਯ

ੁਧਾਯ ਦ ਯਤ ਤੋਂ ਫਾਵਯ

ਦੀ ਯੱ ਕਐਆ ਕਆ ਵ ।

ਰੂੰਫਾਈ ਕਲਚ 25 ਤ
100 ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਦਾ
ਕਲਥਾਯ ਕਜ ਕਲਚ
ਭਜੂਦਾ ਅਰਾਇਨਭਟ
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ਏਯੀਡਯ

ਭਾਡਰ ਭੀਟਯ ਤ

1000

ਜਾ ਕਯਅ-ਰਾਇਨਭਟ

ਜਾਂ ਕਯੂੰ  ਯਡ

ਦੀ

( ਕਜਆਦਾ ਉਯ

ਜਾ ਲਾਾ ਤ 70

ਰੂੰਫਾਈ ਕਲਚ 111

ਭੀਟਯ ਤ ਕਜਆਦਾ

ਕਏਰ ਭੀਟਯ

ਚੜੀ

ਤ

ਕਜਆਦਾ ਦਾ ਕਲਥਾਯ

ਭਾਯ

ਕਜ ਕਲਚ ਭਜੂਦਾ
ਜਾ

ਭਾਯ

ਦਾ ਕਲਤਾਯ ਜਾਂ ਚੜਾ
ਵਣਾ ) ਭੁੂੰ ਦਯ ੱ ਧਯ

ਜਾਂ

ਤ

ਅਕਧਏਾਯ

ਭੀਟਯ

ਲ਼ਾਕਭਰ ਵਲ।
39

ਯੀਅਰ ਯਲਅ

500-1000
ਤ

ਕਜਆਦਾ

ਉਯ)
-

-

ਯਾਜ

ਭਾਯਾਂ

ਭੀਟਯ ਤ ਕਜਆਦਾ
ਏਯਨ

ਅਕਧਏਾਯ

(ii) ਭਜੂਦਾ

ਲਾਾ ਤ 01
ਚੜੀ

ਜਾਂ

ਲ਼ਾਕਭਰ ਵਲ।

ਅਰਾਇਨਭਟ ਜਾ ਕਯਅਰਾਇਨਭਟ

ਏਯਨ

ਲਾਤਾਲਯਣ

ੱ ਐੋਂ

ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰ
ਕਲਚ

ਥਾਤ

-

ਐਤਯ
ਾਯ

ਕਯਮਜਨਾ।
40

ਏਭਨ

ਪੂਰਟ -

ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ

-

ਾਯ ਕਯਮਜਨਾ

-

ਟਯੀਟਭਟ ਰਾਂਟ
(ੀਈਟੀੀ)
41

ਏਾਭਨ ਕਭਊਰ

-

ਾਕਰਡ ਲਟ ਭਨੇਜਭੈਂ
ਟ

ਵੂਰਤ

.਼ੈੱ.਼ੈੱਭ.ੀ)
ਡਫਰਮੂ(.਼ੈੱਪ.਼ੈੱਭ.
ਰ ਡਕਪਕਰ ਅਤ
ਜਾਂ /ਇਨਲ਼ਨਯਲ਼ਨ
ਭਤ
42

ਇਭਾਯਤ
ਕਨਯਭਾਣ ਅਤ ਐਤਯ
ਕਲਏਾ ਕਯਮਜਨਾ

-

>

1,50,000 (i) > 20,000 ਲਯ.

ਲਯ.
ਭੀਟਯ ਛੱ ਕਤਆ

ਭੀਟਯ ਅਤ < 50,000
- ਲਯ

ਭੀਟਯ ਛੱ ਕਤਆ

ਐਤਯ ਅਤ ਜਾਂ > 50 ਯੀਆ

ਨਟ
1. ਏਾਰਭ

ਦ (5)(i) ਅਤ (ii) ਦ

ਅਧੀਨ ਰਜਏਟਾਂ ਨੂੂੰ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ
ਏਰ ਨਵੀਂ ਬਕਜਆ ਜਾਲਾ।

2. ਆਕਲ਼ਅਤ ਲਯਤੋਂ ਕਲਚ ਏਈ
ਵਏਟਅਯ ਏੁੱ ਰ ਬੂਭੀ (ii)>50,000 ਲਯ ਭੀਟ
ਤਫਦੀਰੀ ਰਈ ਅਾਊ ਈੀ ਕਲੱ ਚ ਧ
ਐਤਯ
ਯ ਅਤ < 1, 50,000
ਰਈ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਤੋਂ ਕਵਰਾਂ
ਲਯ

ਭੀਟਯ ਛੱ ਕਤਆ ਐਤਯ ਲਾ
ਰ

ਰਾਜਏਟ ਕਜਨਹਾਂ

ਆਕਆ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ ਅਤ
ਇਵ ਾਯ ਏ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਨੂੂੰ ਬਜ
ਜਾਣ।
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ਨੂੂੰ ਆਯਜੀ ਰਭਾਣ ੱ ਤਯ
' ਰਾਤ ਵ ਜਾਂ
ਉਦਮਕਏ ਸ਼਼ੈੱਡ, ਕਲਕਦਅ
ਏ

ੂੰ ਥਾਲਾਂ,

ਵਤਾਰ ਅਤ ਕਲਕਦਅਏ
ੂੰ ਥਾਲਾਂ ਰਈ ਵਟਰ

>50,000

ਲਯ

ਭੀਟਯ ਅਤ < 1,

ਨਟ) ਏਾਰਭ :5) ਅਧੀਨ ਰਾਜਏਟ
ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਨੂੂੰ ਬਜ ਜਾਣ।

50,000 ਲਯ ਭੀਟਯ
ਛੱ ਕਤਆ ਯੀਆ
43

-

ਉੱਚੀਆਂ
ੜਏਾਂ ਜਾਂ ਇਏੱ ਰ

-

>1,50,000

ਲਯ

ਭੀਟਯ ਛੱ ਕਤਆ ਐਤਯ

ਪਰਾਈਲਯ ਜਾਂ ੁੱ ਰ
ਨਟ:
1. ਆਭ ਸ਼ਯਤਾਂ ਰਾੂ ਨਵੀਂ ਵਣੀਆਂ: i. ਆਈਟਭਾਂ 9, 10 (ਪ), 11 (ਫੀ), 25, 38, 40, 41, 42, ਅਤ 43
ii. ਅੂੰ ਤਯਯਾਜੀ ੀਭਾ ਦ ਏਾਯਨ ਨਦੀ ਤੱ ਰ ਦ ਐਣਨ ਰਾਜਏਟ; ਅਤ
iii. ਾਯ ਲਯ 'ਫੀ 2' ਕਯਮਜਨਾ ।
2. ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 2' ਰਜਏਟਾਂ ਨੂੂੰ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦ ਾਵਭਣ ਨਵੀਂ ਯੱ ਕਐਆ ਜਾਾ, ਕਲਾ ਉਨਹਾਂ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਕਜਨਹਾਂ ਦੀ ਆਈਟਭ ਦ ਾਵਭਣ
ਕਜ਼ਏਯ ਏੀਤਾ ਕਆ ਵਲ ।

ਅੰਧਤਕਾ- I
(ਧਾਯਾ 14 ਵਖ)
ਜਨਤਕ ਰਾਸ-ਭਸਵਯ ਦੀ ਰਧਕਧਯਆ
(1) ਜਨਤਕ ੁਣਵਾਈ:
1.1 ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦਾ ਰਫੂੰਧ ਮਜਨਾਫੱ ਧ, ਭਾਂਫੱ ਧ ਅਤ ਾਯਦਯਸ਼ੀ ਢੂੰ  ਨਾਰ ਏੀਤਾ ਜਾਾ ਕਜ ਨਾਰ
ਫੂੰ ਧਤ ਯਾਜ ਰਦੂਸ਼ਣ ਏੂੰ ਟਯਰ ਫਯਡ (ੀੀਫੀ) ਜਾਂ ਮੂਨੀਅਨ ਐਤਯ ਰਦੂਸ਼ਣ ਏੂੰ ਟਯਰ ਏਭਟੀ
(ਮੂਟੀੀੀੀ) ਦੁਆਯਾ ਰਾਜਏਟ ਲਾਰੀ ਥਾਂ 'ਤ ਜਾਂ ਇ ਦ ਨੇੜਰ ਕਜ਼ਰਹ ਕਲਚ ਲੱ ਧ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਰ ਏਾਂ ਦੀ ਬਾੀਦਾਯੀ
ਨੂੂੰ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਏ ।
(2) ਰਧਕਧਯਆ
2.1 ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਏਯਲਾਉਣ ਰਈ ਦਯਐਾਤ ਦ ਨਾਰ ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਦ ਡਯਾਪਟ
ਦੀ ਇਏ ਏਠਯ ਅਤ ਇਏ ਨਯਭ ਨਏਰ ਾਯ ਭਤ ਵਠਾਂ ਕਦੱ ਤ ਅਥਾਯਟੀ ਜਾਂ ਦਪਤਯਾਂ ਨੂੂੰ ਬਜਣ ਦਾ ਰਫੂੰਧ
ਏਯਾ, ਕਜ ਦ ਅਕਧਏਾਯ ਐਤਯ ਕਲਚ ਇਵ ਕਯਮਜਨਾ ਕਥਤ ਵਲਾ :
a. ਕਜ਼ਰਹਾ ਭਕਜਟਰਟ
 / ਕਜ਼ਰਹਾ ਏੁਰਏਟਯ / ਕਡਟੀ ਏਕਭਸ਼ਨਯ
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b. ਕਜ਼ਰਹਾ ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਨਯ ਕਨਭ ਜਾਂ ੂੰ ਚਾਇਤ ਮੂਨੀਅਨ;
c. ਕਜ਼ਰਹਾ ਉਦਮ ਦਪਤਯ;
d. ਸ਼ਕਵਯੀ ਥਾਨਏ ੂੰ ਥਾਲਾਂ (ਮੂ ਰ ਫੀ) / ਫੂੰ ਧਤ ੀਆਯਆਈ / ਕਲਏਾ ਅਕਧਏਾਯੀ;
e. ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦਾ ਫੂੰ ਧਤ ਐਤਯੀ ਦਪਤਯ ;
f.

ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਦ ਫੂੰ ਧਤ ਐਤਯੀ ਦਪਤਯ

ਫਸ਼ਯਤ ਕਏ ਕਜ ਅਲਧੀ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਇ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਧਾਯਾ 14 ਦੀ ਉ-ਧਾਯਾ (5) ਦ
ਅਨੁਾਯ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ, ਉਵ ਉ ਕਭਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਵਲੀ ਜਦੋਂ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਉਯਏਤ
ਾਯ ਅਕਧਏਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ ਰ ੜੀਂਦ ਦਤਾਲਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਾੀਆਂ ਜਭਾ ਏਯਲਾ ਦਲਾ।
2.2 ਈ.ਆਈ.. ਦੀ ਐਯੜਾ ਰਾਤ ਵਣ 'ਤ, ਉਯਏਤ ਅਕਧਏਾਯੀ, ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਖ਼ਤਭ ਵਣ ਤੱ ਏ ਆਭ ਦਪਤਯ
ਦ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਇ ਨੂੂੰ ਭੁਆਇਨੇ ਰਈ ਇਰ ਏਟਰਾਕਨਏ ਜਾਂ ਵਯ ਾਧਨ ਯਾਵੀਂ ਰ ਏਾਂ ਨੂੂੰ ਉਰਫਧ ਏਯਾਉਣ।

2.3 ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਇਵ ੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਏਯਨ ਕਏ ਈਆਈ ਕਯਯਟ ਦਾ ਐਯੜਾ ਯੂਰਟਯੀ
ਅਥਾਯਟੀ

ਦੁਆਯਾ

ਤਜਲੀਜ਼

ਏੀਤ

ਟੀ..ਆਯ

ਦ

ਅਨੁਾਯ

ਕਤਆਯ

ਏੀਤਾ

ਕਆ

ਵ। ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਤਅ ਏੀਤ  ਟੀ..ਆਯ ਤੋਂ ਕਫਨਾਂ ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਦੁਆਯਾ
ਏਈ ਲਾਧੂ ਅਕਧਨ ਨਵੀਂ ਭੂੰ ਣ ।

2.4 ਫੂੰ ਧਤ ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਯਾਜ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਕਯਮਜਨਾ ਫਾਯ ਰਚਾਯ ਏਯਨ
ਰਈ ਉ ਤਯਹਾਂ ਦ ਵੀ ਰਫੂੰਧ ਏਯਨ ਅਤ ਚਣਲੇਂ ਦਪਤਯਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਏ ਰਾਇਫਰਯੀਆਂ ਜਾਂ ਵਯ ਢੁੱ ਏਲੇਂ ਥਾਨਾਂ
ਆਕਦ ਤ ਡਯਾਪਟ ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਦ ਐਯੜ ਦਾ ਾਯਾਂਸ਼ ੜਤਾਰ ਰਈ ਉਰੱਫਧ ਏਯਾਉਣ । ਇ ਦ
ਨਾਰ ਵੀ ਉਵ ਉਯਏਤ ਉ ਧਾਯਾ 2.2 ਅਨੁਾਯ ਡਯਾਪਟ ਈ.ਆਈ.. ਐਯੜ ਦੀ ਏਾੀ ਉਯਏਤ ੂੰ ਜ
ਅਕਧਏਾਯੀਆਂ ਜਾਂ ਦਪਤਯਾਂ ਨੂੂੰ ਉਰੱਫਧ ਏਯਾਉਣ ।
2.5 ਫੂੰ ਧਤ ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ, ਦਤਾਲਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਵ ਪਰਾ ਏਯਨ ਕਏ ਕਏ ਲੀ ਲਾਧੂ ਜਾਂ
ਕਲਏਰਏ ਥਾਨਾਂ 'ਤ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ । ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਸ਼ਏਯਤਾ ਤੋਂ ਫਨਤੀ ਰਾਤ
ਵਣ ਦ ੂੰ ਦਯਾਂ ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਸ਼ਏਯਤਾ ਨੂੂੰ ਪਰ ਫਾਯ ੂਕਚਤ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ ।
2.6 ਉਯਏਤ ਉ-ਧਾਯਾ 2.5 ਅਨੁਾਯ ਚਾਰੀ ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਕਭਆਦ ਉ ਕਭਤੀ ਤੋਂ ਕਣੀ ਜਾੀ ਜਦੋਂ ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ
ਭਯਥਏ ਉਯਏਤ ਉ-ਧਾਯਾ 2.2 ਅਨੁਾਯ ਦਤਾਲਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਅਕਤਕਯਏਤ ਜਾਂ ਕਲਏਰਏ ਾਈਟਾਂ ਦ ਫੂੰ ਧਤ
ਅਕਧਏਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ ੌਂਦਾ ਵ ।
(3) ਜਨਤਕ ੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੋਧਟ:
3.1 ਫੂੰ ਧਤ ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਦਾ ਭੈਂਫਯ ਏੱ ਤਯ ਦਯਐਾਤ ਰਾਤ ਵਣ ਤੋਂ 10 ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ
ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦ ਰਧਾਨੀ ਅਪਯ ਦੀ ਕਵਭਤੀ ਨਾਰ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਰਈ ਕਭਤੀ, ਭਾਂ ਅਤ ਥਾਨ
ਕਨਲ਼ਕਚਤ ਏਯਾ । ਉਵ ਰਧਾਨੀ ਅਪਯ ਦੀ ਕਵਭਤੀ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤੋਂ ਅਰ ੂੰ ਜ ਕਦਨਾਂ ਕਲਚ ਇਏ ਰਭਐ
ੁੱ
ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਯਜ਼ਾਨਾ ਅਤ ਇਏ ਐਤਯੀ ਬਾਸ਼ਾਈ ਯਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਯਏਾਯੀ ਯਾਜ ਬਾਸ਼ਾ ਕਲਚ ਇਸ਼ਕਤਵਾਯ ਦਲਾ । ਰ ਏਾਂ
ਨੂੂੰ ਆਣ ਜਲਾਫ ਦਣ ਰਈ ੱ ਟ ੱ ਟ ਲੀਵ ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਨਕਟ ਦੀ ਕਭਆਦ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ ।
3.2 ਇਸ਼ਕਤਵਾਯ ਜਨਤਾ ਨੂੂੰ ਉਨਹਾਂ ਥਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦਪਤਯਾਂ ਫਾਯ ਲੀ ੂਕਚਤ ਏਯਾ ਕਜਥ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਤੋਂ ਕਵਰਾਂ

ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਦ ਐਯੜ ਅਤ ੂੰ ਐ ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਨੂੂੰ ਦਕਐਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ । ਜ ਥਾਲਾਂ ਅਐਫਾਯਾਂ
ਦੀ ਵੁੂੰ ਚ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਵਨ ਉਥ ਭਯੱ ਥ ਅਥਾਯਟੀ ਲੱ ਰੋਂ ਥਾਨਏ ਰ ਏਾਂ ਨੂੂੰ ਵਯ ਢੂੰ ਾਂ ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਢਰ ਲਜਾਉਣ ਦ
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ਨਾਰ ਨਾਰ ਯਡੀ ਜਾਂ ਟਰੀਲੀਜ਼ਨ ' ਤ ਇਸ਼ਕਤਵਾਯਫਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਣਾ ਦ ਦੁਆਯਾ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਫਾਯ
ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਣ ਦਾ ਰਫੂੰਧ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ।
3.3 ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦੀ ਤਯੀਏ, ਭਾਂ, ਥਾਨ ਭੁਰਤਲੀ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾੀ, ਜਦ ਤੱ ਏ ਕਏ ਏਈ ਅਣੁਐਾਲੀਂ
ਭਯਜੈਂੀ ਕਥਤੀ ਨਵੀਂ ਲਾਯਦੀ ਵ ਅਤ ਇਵ ਕਯਪ ਫੂੰ ਧਤ ਕਜ਼ਰਹਾ ਭਕਜਟਯਟ ਜਾਂ ਕਜ਼ਰਹਾ ਏੁਰਏਟਯ ਜਾਂ
ਕਡਟੀ ਏਕਭਸ਼ਨਯ ਦੀ ਕਪਾਯਸ਼ 'ਤ ਭੁਰਤਲੀ ਵਲੀ । ਭੁਰਤਲੀ ਏੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਉਏਤ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਅਤ
ਐਤਯੀ ਬਾਸ਼ਾਈ ੱ ਤਯਾਂ ਯਾਵੀਂ ਰ ਏਾਂ ਨੂੂੰ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਲੀ ਅਤ ਫੂੰ ਧਤ ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਦੁਆਯਾ
ਛਾਣ  ਦਫ਼ਤਯਾਂ ਕਲਚ ਰਭਐਤਾ
ੁੱ
ਨਾਰ ਰਦਯਕਸ਼ਤ ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ ।
3.4 ਅਕਜਵ ਅਾਧਾਯਣ ਵਾਰਤਾਂ ਕਲੱ ਚ (ਕਜਲੇਂ ਉ-ਧਾਯਾ 3.3 ਕਲੱ ਚ ਦੱ ਕਆ ਕਆ ਵ), ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ
ਰਈ ਨਲੀਂ ਤਾਯੀਐ, ਭਾਂ ਅਤ ਥਾਨ ਫੂੰ ਧਤ ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਦ ਭੈਂਫਯ ੱ ਏਤਯ ਦੁਆਯਾ ਕਯਪ
ਕਜ਼ਰਹਾ ਭਕਜਟਯਟ ਜਾਂ ਕਜ਼ਰਹਾ ਏੁਰਏਟਯ ਜਾਂ ਕਡਟੀ ਏਕਭਸ਼ਨਯ ਨਾਰ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਦੁਆਯਾ ਕਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤ
ਜਾਣ ਅਤ ਉਯਏਤ ਉ-ਧਾਯਾ 3.1 ਅਧੀਨ ਰੀਕਏਕਯਆ ਅਨੁਾਯ ਨਲੇਂ ਕਯ ਤੋਂ ੂਕਚਤ ਏੀਤ ਜਾਣ ।
(4) ਧਨਗਯਾਨੀ ਅਤ ੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਧਾਨਗੀ :
4.1 ਕਜਰਹਾ ਭਕਜਟਯਟ / ਕਜ਼ਰਹਾ ਏੁਰਏਟਯ / ਕਡਟੀ ਏਕਭਸ਼ਨਯ ਜਾਂ ਉਦਾ ਰਤੀਕਨਧੀ (ਕਏ ਲਧੀਏ ਕਜ਼ਰਹਾ
ਭਕਜਟਯਟ ਦ ਦਯਜ ਤੋਂ ੱ ਟ ਨਵੀਂ) ਸ਼ਰਣੀ "" ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ ਅਤ ਉ-ਭੂੰ ਡਰ ਭਕਜਟਯਟ ਸ਼ਰਣੀ
"ਫੀ" ਰਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਦ ਨੁਭਾਇੂੰ ਦ ਨਾਰ ਾਯੀ ਜਨਤਏ
ੁਣਲਾਈ ਰਕਏਕਯਆ ਦੀ ਕਨਯਾਨੀ ਅਤ ਰਧਾਨੀ ਏਯਨ ।
(5) ਵੀਡੀਗਰਾਪੀ
5.1 ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਾਯੀ ਏਾਯਲਾਈ ਦੀ ਲੀਡੀਰਾਪੀ ਦਾ ਰਫੂੰਧ ਏਯਨ । ਫੂੰ ਧਤ ਯੂਰਟਯੀ
ਅਥਾਯਟੀ ਨੂੂੰ ਕਯਏਾਯਡ ਅੱ  ਬਜਣ ਭੇਂ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦੀ ਰਕਏਕਯਆ ਦ ਨਾਰ ਲੀਕਡ ਟ ਜਾਂ ੀ.ਡੀ,
ਡੀ.ਲੀ.ਡੀ ਜਾਂ ਮੂ  ਫੀ ਜਾਂ ਵਯ ਟਯਜ ਉਏਯਣ ਦੀ ਇੱ ਏ ਏਾੀ ਨਾਰ ਨੱਥੀ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵ ।
(6) ਕਾਯਵਾਈ
6.1 ਅੂੰ ਕਤਭ ਏਾਯਲਾਈ ਦ ਥਾਨ 'ਤ ਭਜੂਦ ਾਯ ਰ ਏਾਂ ਦੀ ਵਾਜ਼ਯੀ ਨਟ ਏੀਤੀ ਜਾੀ ਅਤ ਉ ਨੂੂੰ ਨੱਥੀ ਏੀਤਾ
ਜਾਲਾ ।
6.2 ਏਾਯਜ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਰਈ ਵਾਜ਼ਯੀ ਰਈ ਏਈ ਏਯਭ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਨਵੀਂ ਵਲੀ ।
6.3 ਕਫਨੈਏਾਯ ਦਾ ਇੱ ਏ ਨੁਭਾਇੂੰ ਦਾ ਕਯਮਜਨਾ 'ਤ ਸ਼ਏਾਯੀ ਅਤ ੂੰ ਐ ਈਆਈ ਕਯਯਟ ਦ ਨਾਰ ਏਾਯਲਾਈ ਸ਼ੁਯੂ
ਏਯਾ ।
6.4 ਥਾਨ 'ਤ ਭਜਦ
ੂ ਕਲਅਏਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਕਫਨੈਏਾਯ ਏਰੋਂ ਰਾਜਏਟ ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਾਂ ਸ਼ਟੀਏਯਨ ਰ ਣ ਦਾ ਭਏਾ
ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਲਾ । ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦੀ ਰਕਏਕਯਆ ਦਾ ਾਯ, ਾਯ ਕਲਚਾਯਾਂ ਅਤ ਕਚੂੰ ਤਾਲਾਂ ਨੂੂੰ ਦਯਾਉਂਦ ਵ
ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਦ ਨੁਭਾਇੂੰ ਦ ਦੁਆਯਾ ਦਯਜ ਏੀਤਾ ਜਾਾ ਅਤ ਏਾਯਲਾਈ ਦ ਅਐੀਯ ਕਲਚ
ਯਕਤਆਂ ਨੂੂੰ ਥਾਨਏ ਜਾਂ ਬਾਸ਼ਾਈ ਬਾਸ਼ਾ ਕਲਚਰੀ ਭੱ ਯੀ ਦੀ ਕਲਆਕਐਆ ਏਯਕਦਆਂ ਕੜਹਆ ਜਾਾ । ਕਵਭਤ
ਵਈ ਏਾਯਲਾਈ ਤ ਕਜਰਹਾ ਭਕਜਟਯਟ ਜਾਂ ਕਜ਼ਰਹਾ ਏੁਰਏਟਯ ਜਾਂ ਕਡਟੀ ਏਕਭਸ਼ਨਯ ਜਾਂ ਉ-ਭੂੰ ਡਰ ਭਕਜਟਯਟ
(ਕਏ ਲਧੀਏ ਕਜ਼ਰਹਾ ਭਕਜਟਯਟ ਦ ਦਯਜ ਤੋਂ ੱ ਟ ਨਵੀਂ) ਸ਼ਰਣੀ "" ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ ਅਤ ਉ-ਭੂੰ ਡਰ
ਭਕਜਟਯਟ ਸ਼ਰਣ
 ੀ "ਫੀ" ਰਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ, ਕਜ ਨੇ ਲੀ ਏਾਯਲਾਈ ਦੀ ਰਧਾਨੀ ਏੀਤੀ ਵਲੀ, ਲੱ ਰੋਂ ਉ
ਕਦਨ ਵਤਾਐਯ ਏੀਤ ਜਾਣ ਅਤ ਏਾਯਲਾਈ ਕਯਯਟ ਫੂੰ ਧਤ ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਨੂੂੰ ਬਜੀ ਜਾਲੀ ।
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6.5 ਜਨਤਾ ਦੁਆਯਾ ਉਠਾ ਭੁੱ ਕਦਆਂ ਅਤ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਦੀਆਂ ਕਟਣੀਆਂ ਦਾ ਕਫਆਨ ਥਾਨਏ ਬਾਸ਼ਾ ਜਾਂ
ਯਏਾਯੀ ਯਾਜ ਬਾਸ਼ਾ ਕਲਚ ਲੀ, ਕਜਲੇਂ ਦਾ ਲੀ ਏ ਵਲ , ਅਤ ਅੂੰ ਯਜ਼ੀ ਕਲਚ ਕਤਆਯ ਏੀਤਾ ਜਾਾ ਅਤ
ਏਾਯਲਾਈ ਨਾਰ ਜਕੜਆ ਜਾਲਾ ।

6.6 ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦੀ ਰੀਕਏਰਆ ਕਯਮਜਨਾ ਐਤਯ ਦ ਕਲੱ ਚ ਆਉਣ ਲਾਰੀਆਂ ੂੰ ਜਾਇਤਾਂ ਦ ਦਪਤਯ, ਫੂੰ ਧਤ
ਕਜ਼ਰਹਾ ਰੀਸ਼ਦ, ਕਜ਼ਰਹਾ ਭਕਜਟਯਟ ਜਾਂ ਕਜ਼ਰਹਾ ਏੁਰਏਟਯ ਜਾਂ ਕਡਟੀ ਏਕਭਸ਼ਨਯ ਅਤ ੀੀਫੀ ਜਾਂ
ਮੂਟੀੀੀੀ ਦ ਦਫ਼ਤਯ ਕਲਐ ਸ਼ਟ ਯੂ ਕਲੱ ਚ ਰਦਯਸ਼ਤ ਏੀਤੀ ਜਾੀ । ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ
ਆਭ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਈ ਆਣੀ ਲ਼ੈੱਫਾਈਟ 'ਤ ਲੀ ਏਾਯਲਾਈ ਰਦਯਸ਼ਤ ਏਯੀ । ਏਾਯਲਾਈ ਤ ਕਟੱ ਣੀਆਂ, ਜ
ਏਈ ਵ, ਤਾਂ ਕੱ ਧ ਤਯ' ਤ ਫੂੰ ਧਤ ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀਆਂ ਅਤ ਫੂੰ ਧਤ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਨੂੂੰ ਬਜੀਆਂ ਜਾ
ਏਦੀਆਂ ਵਨ।
(7) ਜਨਤਕ ੁਣਵਾਈ ੂਯੀ ਸਣ ਰਈ ਭਾਂ ਅਵਧੀ
7.1 ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦ ੂੰ ਚਾਰਨ ਨਾਰ ਫੂੰ ਧਤ ਲੱ ਐ-ਲੱ ਐ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਰਈ ਭਾਂ ਇ ਤਯਾਂ ਵ:
i.

ਕਫਨੈ-ੱ ਤਯ ਰਾਤ ਵਣ ਦੀ ਕਭਤੀ ਦ 10 ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਏਯਲਾਉਣ ਰਈ ਤਯੀਏ, ਭਾਂ
ਅਤ ਵੀ ਜਹਾ ਨੂੂੰ ਕਨਲ਼ਕਚਤ ਏਯਨਾ ।

ii.

ਇੱ ਏ ਰਭਐ
ੁੱ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਯਜ਼ਾਨਾ ਅਤ ਇੱ ਏ ਐਤਯੀ ਬਾਸ਼ਾਈ ਯਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਯਏਾਯੀ ਯਾਜ ਬਾਸ਼ਾ ਕਲੱ ਚ ਜਨਤਏ
ੁਣਲਾਈ ਦ ਲਯਕਲਆਂ ਦਾ ਰੀਜਾਈਕਡੂੰ  ਅਪਯ ਦੀ ਕਵਭਤੀ ਦੀ ਕਭਤੀ ਤੋਂ ਅਰ ੂੰ ਜ ਕਦਨਾਂ ਕਲੱ ਚ
ਭਸ਼ਵੂਯੀ ਏਯਨੀ।

iii.

ਰ ਏਾਂ ਨੂੂੰ ਆਣ ਜਲਾਫ ਦਣ ਰਈ 20 ਕਦਨਾਂ ਦ ਨਕਟ ਦੀ ਕਭਆਦ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀ ਜਾੀ।

iv.

ਫੂੰ ਧਤ ੀੀਫੀ ਜਾਂ ਮੂਟੀੀੀੀ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਭੁਏੂੰਭਰ ਵਣ ਦ ੂੰ ਜ ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਫੂੰ ਧਤ
ਯੂਰਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਨੂੂੰ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦੀ ਏਾਯਲਾਈ ਬਜਣ ।

(8) ਜਨਤਕ ੁਣਵਾਈ ਰਈ ਅਯ ੀ ਦਾ ਪਾਯਭਟ
ਲੱ ਰ
ਭੈਂਫਯ ੱ ਏਤਯ,
ਯਾਜ ਰਦੂਸ਼ਣ ਏੂੰ ਟਯਰ ਫਯਡ / ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਰਦੂਸ਼ਣ ਏੂੰ ਟਯਰ ਏਭਟੀ,
---------- ਯਾਜ / ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼
ਕਲਸ਼ਾ: ਰਤਾਕਲਤ ਕਯਮਜਨਾ ਭ ............................ ਥਾਨ ............ ਰਈ ਈ.ਆਈ.. ਅਕਧੂਚਨਾ
ਦੀਆਂ ਧਾਯਾਲਾਂ ਤਕਵਤ ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਰਈ ਫਨਤੀ ਫਾਯ ।
ਈ.ਆਈ.. ਅਕਧੂਚਨਾ, 2020 ਦ ਰਫੂੰਧਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਕਦਆਂ, ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਦ ਆਮਜਨ ਰਈ
ਰਤਾਕਲਤ ਕਯਮਜਨਾ ਅਤ ਰ ੜੀਂਦ ਦਤਾਲਜ਼ਾਂ ਦ ਲਯਲ ਬਜ ਜਾ ਯਵ ਵਨ :
(1) ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਲਯਲਾ: ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਨਾਭ; ਏੂੰ ਨੀ / ੂੰ ਠਨ ਦਾ ਨਾਭ; ਯਕਜਟਯਡ ਤਾ; ਏੂੰ ਨੀ ਦੀ
ਏਾਨੂੂੰਨੀ ਕਥਤੀ; ੂੰ ਮੁਏਤ ਉੱਦਭ ਜ ਏਈ ਵ; ਆਕਦ
(2) ੱ ਤਯ ਕਲਵਾਯ ਰਈ ਤਾ: ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਦਾ ਨਾਭ; ਅਵੁਦਾ (ਭਾਰਏ / ਕਵਬਾੀ /
ੀਈ); ਤਾ; ਡਾਏ ੂਚੀ ੱ ਤਯ; ਈ-ਭਰ ਆਈਡੀ; ੂੰ ਯਏ ਨੂੰਫਯ; ਪਏ ਨੂੰਫਯ, ਆਕਦ।
(3) ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ: ਏਾਯਜਏਰਭ ਕਲੱ ਚ ਆਈਟਭ ਨੂੰਫਯ; ਸ਼ਰਣੀ ( ਜਾਂ ਫੀ 1)
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(4) ਧਯਮਜਨਾ ਦਾ ਥਾਨ: ਰਾਟ / ਯਲ / ਐਯਾ ਨੂੰ.; ਕੂੰ ਡ; ਤਕਵੀਰ; ਕਜ਼ਰਹਾ; ਯਾਜ; ਕੂੰ ਨ ਏਡ; ਫਾਉਂਡਡ
ਅਏਲ਼ਾਂ; ਫਾਉਂਡਡ ਯਐਾਂ; ਬਾਯਤ ਦਾ ਯਲਐਣ ਟ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ .; ਨੇੜਰਾ ਯਰਲ ਟਸ਼ਨ; ਨੇੜਰਾ ਵਲਾਈ
ਅੱ ਡਾ; ਨੇੜਰਾ ਏਫਾ / ਲ਼ਕਵਯ / ਕਜ਼ਰਹਾ ਵਡ ਏੁਆਟਯ (ਕਨਯਧਾਯਤ ਏਯ); ਕੂੰ ਡ ਦੀਆਂ ੂੰ ਚਾਇਤਾਂ, ਕਜ਼ਰਹਾ
ਰੀਸ਼ਦ, ਨਯ ਕਨਭ, ਥਾਨਏ ੂੰ ਥਾ (ਕੂੰ ਨ ਏਡ ਅਤ ਟਰੀਪਨ ਨੂੰਫਯ ਭਤ ੂਯਾ ਡਾਏ ਤਾ)

(5) ਜ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਏਈ ਂ ਯਾਜਾਂ ਕਲੱ ਚ ਚਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਇਦ ਲਯਲ: ਯਾਜਾਂ ਦੀ ੂੰ ਕਐਆ ਕਜ ਕਲੱ ਚ
ਕਯਮਜਨਾ ਚਰਾਇਆ ਜਾਾ; ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਭੁੱ ਐ ਯਾਜ; ਾਯ ਯਾਜਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਜੱ ਥ ਰਾਜਏਟ ਕਥਤ ਵ।

(6) ਵਲਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ (ਟੀ..ਆਯ.) ਦਾ ਲਯਲਾ: ਵਲਾਕਰਆ ਦੀ ਲ਼ਯਤਾ/ ਟੈਂਡਯਡ ਵਲਾਕਰਆ ਦੀ ਲ਼ਯਤਾਜਾਯੀ
ਏਯਨ ਦੀ ਤਾਯੀਐ; ਭ  ਈ ਪ ਅਤ ੀ ੀ /  ਆਈ   ਪਾਈਰ ਨੂੰ.; ਟੀ..ਆਯ ੱ ਤਯ
ਦੀ ਏਾੀ ।

(7) ਕਯਮਜਨਾ ਅਤ ਉਤਾਦਾਂ ਦੀ ੂੰ ਯਚਨਾ ਦ ਲਯਲ ।
(8) ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਰਾਤ (ਰੱਐਾਂ ਕਲਚ): ਭਜੂਦਾ ਏੀਭਤ ਦ ੱ ਧਯ 'ਤ ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਏੁੱ ਰ ਏੀਭਤ; ਈ.ਭ.ੀ.
(ਏੀਟਰ) ਰਈ ਕਨਯਧਾਯਤ ਪੂੰ ਡ; ੀਈਆਯ ਰਈ ਅਰਾਟ ਏੀਤ ਪੂੰ ਡ; ਈ.ਭ.ੀ. ਰਈ ਕਨਯਧਾਯਤ ਪੂੰ ਡ
(ਆਲਯਤੀ ਰਤੀ ਾਰ)।

(9) ਲੱ ਐ ਲੱ ਐ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਰਈ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ ।
(10) ਬੂਭੀ ਰਕਵਣ ਦੀ ਕਥਤੀ: ਏੁਆਇਯ ਏੀਤੀ ਜ਼ਭੀਨ; ਜ਼ਭੀਨ ਅਜ ਏੁਆਇਯ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵ; ਜ਼ਭੀਨ
ਏੁਆਇਯ ਦੀ ਕਥਤੀ ਜ ਏੁਆਇਯ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਈ ।

ਂ ਆਯ), ਜ ਏਈ ਵ: ਕੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ; ਕਯਲਾਯਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ; ੀ ਡੀ
(11) ੁਨਯਲਾ ਅਤ ਭੁੜ ਲਫਾ (ਆਯ ਡ
਼ੈੱਪ ਦੀ ਕਣਤੀ (ਕਯਮਜਨਾ ਕਲਥਾਕਤ ਕਯਲਾਯ); ੀਪਜ਼ ਦੀ ਕਣਤੀ (ਕਯਮਜਨਾ ਰਬਾਕਲਤ
ਂ ਆਯ ਰਈ ਕਨਯਧਾਯਤ ਪੂੰ ਡ; ਆਯ ਡ
ਂ ਆਯ ਦੀ ਕਥਤੀ (ਭੁਏੂੰਭਰ / ਜਾਯੀ / ਅਜ ਸ਼ੁਯੂ
ਕਯਲਾਯ); ਆਯ ਡ
ਵਣੀ ਵ)।
(12) ਭਨੁੱਐੀ ਸ਼ਏਤੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ: ਕਨਯਭਾਣ / ਏਾਯਲਾਈ ਦਯਾਨ ਥਾਈ / ਅਥਾਈ ਯਜ਼ਾਯ; ਏੁੱ ਰ ਭਨੁੱਐੀ ਸ਼ਏਤੀ।
(13) ਲਾਤਾਲਯਣ (ੁਯੱਕਐਆ) ਏਟ / ਵਲਾ (ਰਦੂਸ਼ਣ ਯਏਥਾਭ ਅਤ ਕਨਮੂੰ ਤਯਣ) ਏਟ / ਜਰ (ਰਦੂਸ਼ਣ ਯਏਥਾਭ
ਅਤ ਕਨਮੂੰ ਤਯਣ) ਏਟ ਦ ਅਧੀਨ ਜਾਯੀ ਏੀਤ  ਏਾਂ ਦ ਕਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ, ਜ ਏਈ ਵ।

(14) ਈ.ਆਈ. ਰਾਵਏਾਯ ਦਾ ਲਯਲਾ: ਰਲਾਨੀ ਨੂੰ.; ਈਆਈ ਰਾਵਏਾਯ ਦਾ ਨਾਭ; ਤਾ; ੂੰ ਯਏ ਨੂੰਫਯ; ਈਭਰ ਆਈਡੀ; ਭਾਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ
 ੀ (ਸ਼ਰਣੀ  ਰਈ ਮ / ਸ਼ਰਣੀ ਫੀ ਰਈ ਮ); ਭਾਨਤਾ ਦਾ ਏਟਯ; ਭਾਨਤਾ
ਦੀ ਕਭਆਦ।
(15) ਜਭਾਂ ਏਯਾਉਣ ਰਈ ਦਤਾਲਜ਼: ਅੂੰ ਯਜ਼ੀ ਕਲਚ ਕਤਆਯ ਏੀਤੀ ਈ ਡਰਾਪਟ ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਦੀਆਂ ੱ ਟ
ੱ ਟ 10 ਵਾਯਡ ਏਾੀਆਂ ਅਤ ਇਏ ਨਯਭ (ਇਰ ਏਟਰਾਕਨਏ) ਏਾੀ; ਅਤ ਅੂੰ ਰਜ਼ੀ ਅਤ ਯਾਜ / ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ
ਰਦਸ਼ ਜਾਂ ਐਤਯੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਕਧਏਾਯਤ ਬਾਸ਼ਾ ਕਲਚ ਈਆਈ ਕਯਯਟ ਦ ੂੰ ਐ ਦੀਆਂ ੱ ਟ ੱ ਟ 10 ਵਾਯਡ
ਏਾੀਆਂ।

ਦਤਐਤ ਅਤ ਤਾਯੀਐ
ਨਾਭ; ਅਵੁਦਾ; ਏੂੰ ਨੀ; ਤਾ
(9) ਜਨਤਕ ੁਣਵਾਈ ਦ ਨੋਧਟ ਰਈ ਪਾਯਭਟ
ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦ ਨਕਟ ਕਲਚ ਇਵ ਸ਼ਾਭਰ ਵਣ: Page | 53

(1) ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਲਯਲਾ: ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਨਾਭ; ਏੂੰ ਨੀ / ੂੰ ਠਨ ਦਾ ਨਾਭ; ਯਕਜਟਯਡ ਤਾ ।
(2) ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਥਾਨ: ਰਾਟ / ਯਲ / ਐਯਾ ਨੂੰ.; ਕੂੰ ਡ; ਤਕਵੀਰ; ਕਜ਼ਰਹਾ; ਯਾਜ; ਕੂੰ ਨ ਏਡ; ਫਾਉਂਡਡ
ਅਏਲ਼ਾਂ; ਫਾਉਂਡਡ ਯਐਾਂ; ਬਾਯਤ ਦਾ ਯਲਐਣ ਟ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ.; ਨੇੜਰਾ ਯਰਲ ਟਸ਼ਨ; ਨੇੜਰਾ ਵਲਾਈ
ਅੱ ਡਾ; ਨੇੜਰਾ ਏਫਾ / ਲ਼ਕਵਯ / ਕਜ਼ਰਹਾ ਵਡ ਏੁਆਟਯ (ਕਨਯਧਾਯਤ ਏਯ)।

(3) ਜ ਕਯਮਜਨਾ ਏਈ ਯਾਜਾਂ ਕਲੱ ਚ ਚਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਇਦ ਲਯਲ ।
(4) ਕਯਮਜਨਾ ਅਤ ਉਤਾਦਾਂ ਦੀ ੂੰ ਯਚਨਾ ਦ ਲਯਲ ।

(5) ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਰਾਤ (ਰੱਐਾਂ ਕਲਚ): ਭਜੂਦਾ ਏੀਭਤ ਦ ੱ ਧਯ 'ਤ ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਏੁੱ ਰ ਏੀਭਤ; ਈ.ਭ.ੀ.
(ਏੀਟਰ) ਰਈ ਕਨਯਧਾਯਤ ਪੂੰ ਡ; ੀਈਆਯ ਰਈ ਅਰਾਟ ਏੀਤ ਪੂੰ ਡ; ਈ.ਭ.ੀ. ਰਈ ਕਨਯਧਾਯਤ ਪੂੰ ਡ
(ਆਲਯਤੀ ਰਤੀ ਾਰ)।
(6) ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ: ਰ ੜੀਂਦੀ ਏੁੱ ਰ ਜ਼ਭੀਨ ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ; ਬੂਭੀ ਰਕਵਣ ਕਥਤੀ (ਏੁਆਇਯ ਏੀਤੀ
ਜ਼ਭੀਨ; ਜ਼ਭੀਨ ਵਾਰ ਏੁਆਇਯ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵ)

ਂ ਆਯ), ਜ ਏਈ ਵ: ਕੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ; ਕਯਲਾਯਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ; ੀ ਡੀ
(7) ੁਨਯਲਾ ਅਤ ਭੁੜ ਲਫਾ (ਆਯ ਡ
਼ੈੱਪ ਦੀ ਕਣਤੀ (ਕਯਮਜਨਾ ਕਲਥਾਕਤ ਕਯਲਾਯ); ੀਪਜ਼ ਦੀ ਕਣਤੀ (ਕਯਮਜਨਾ ਰਬਾਕਲਤ
ਂ ਆਯ ਰਈ ਕਨਯਧਾਯਤ ਪੂੰ ਡ; ਆਯ ਡ
ਂ ਆਯ ਦੀ ਕਥਤੀ (ਭੁਏੂੰਭਰ / ਜਾਯੀ / ਅਜ ਸ਼ੁਯੂ
ਕਯਲਾਯ); ਆਯ ਡ
ਵਣੀ ਵ) ।

(8) ਭਨੁੱਐੀ ਸ਼ਏਤੀ ਦੀ ਰ ੜ: ਕਨਯਭਾਣ / ਏਾਯਜ ਦਯਾਨ ਥਾਈ / ਅਥਾਈ ਯੁਜ਼ਾਯ; ਏੁੱ ਰ ਭਨੁੱਐ ਸ਼ਏਤੀ ।
(9) ੂਯਾ ਡਾਏ ਤਾ, ਕਜੱ ਥ ਡਰਾਪਟ ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟਾਂ ਦੀਆਂ ਏਾੀਆਂ ਉਰਫਧ ਵਨ।
ਅੰਧਤਕਾ -2
(ਧਾਯਾ 11 ਵਖ) ਪਾਯਭ -1
1

ਧਯਮਜਨਾ ਦਾ ਵਯਵਾ: ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਨਾਭ; ਏੂੰ ਨੀ / ੂੰ ਠਨ ਦਾ ਨਾਭ; ਯਕਜਟਯਡ ਤਾ; ਏੂੰ ਨੀ ਦੀ ਏਾਨੂੂੰਨੀ ਕਥਤੀ; ੂੰ ਮੁਏਤ
ਉੱਦਭ ਜ ਏਈ ਵ; ਆਕਦ

2

ਿੱ ਤਯ ਧਵਸਾਯ ਰਈ ਤਾ: ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਦਾ ਨਾਭ; ਅਵੁਦਾ; ਤਾ; ਡਾਏ ੂਚੀ ੱ ਤਯ; ਈ-ਭਰ ਆਈਡੀ; ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ.; ਪਏ
ਨੂੰਫਯ, ਆਕਦ.

3

ਕਾਯਜੂਚੀ ਅਨੁਾਯ ਧਯਮਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ: ਏਾਯਜੂਚੀ ਕਲੱ ਚ ਆਈਟਭ ਨੂੰਫਯ; ਸ਼ਰਣੀ ( / ਫੀ 1 / ਫੀ 2 ); ਰਤਾਲ ਦੀ ਕਏਭ (ਨਲਾਂ
/ ਕਲਥਾਯ / ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ); ਆਕਦ

4

ਰਾਜਕਟ ਦਾ ਥਾਨ: ਰਾਟ / ਯਲ / ਐਯਾ ਨੂੰਫਯ; ਕੂੰ ਡ; ਤਕਵੀਰ; ਕਜ਼ਰਹਾ; ਯਾਜ; ਕੂੰ ਨ ਏਡ; ਰਾਜਏਟ / ਤੀਕਲਧੀ ਾਈਟ ਦ
ਕਲਥਏਾਯ

ਅਤ

ਰੂੰਫਏਾਯ; ਬਾਯਤ

ਦਾ

ਯਲਐਣ

ਟ

ਸ਼ੀਟ

ਨੂੰਫਯ; ਟ

ਸ਼ੀਟ

ਦੀ

ਨਏਰ; ਭਰ

ਤੋਂ

ਲੱ ਧ

ਉਚਾਈ; ਏ.ਭ.ਰ. ਪਾਈਰ; ਅਕਧਨ ਐਤਯ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਵੱ ਦ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਉੱਚਤਭ ਵੜ ੱ ਧਯ (ਚਪਰ) ਦੀ
ਦੂਯੀ; ਬੂਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਨ; ਨੇੜਰਾ ਯਰਲ ਟਸ਼ਨ; ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਯਰਲ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਯੀ (ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਕਲਚ); ਨੇੜਰਾ ਵਲਾਈ
ਅੱ ਡਾ; ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਵਲਾਈ ਅੱ ਡ ਤੋਂ ਦੂਯੀ (ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਕਲਚ); ਨੇੜਰਾ ਏਫਾ/ਲ਼ਕਵਯ/ ਕਜ਼ਰਹਾ ਵਡ ਏੁਆਯਟਯ (ਕਨਯਧਾਯਤ
ਏਯ); ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਏਫ / ਸ਼ਕਵਯ / ਕਜ਼ਰਹਾ ਵ਼ੈੱਡ ਏੁਆਯਟਯ ਤੋਂ ਦੂਯੀ (ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਕਲਚ); ਕੂੰ ਡ ਦੀਆਂ ੂੰ ਚਾਇਤਾਂ, ਕਜ਼ਰਹਾ ਰੀਸ਼ਦ,
ਨਯ ਕਨਭ, ਥਾਨਏ ੂੰ ਥਾ (ਕੂੰ ਨ ਏਡ ਅਤ ਟਰੀਪਨ ਨੂੰਫਯ ਭਤ ੂਯਾ ਡਾਏ ਤਾ); ਆਕਦ
5

ਕੀ ਧਯਮਜਨਾ ੂਧਚਤ ਉਦਮਧਗਕ ਖਤਯ ਧਵਿੱ ਚ ਧਥਤ ਸਣ ਦੀ ਤਜਵੀ

ਸ (ਸਾਂ / ਨਸੀਂ)

6

ਕੀ ਰਾਜਕਟ ਯਸਿੱ ਦੀ ਯਾਜਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਧਥਤ ਸਣ ਦਾ ਰਤਾਵ ਸ (ਸਾਂ / ਨਸੀਂ)
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ਜ ਧਯਮਜਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਂ ਯਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਯ ਸਾਤ ਰਦਸਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਚਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਇਦ ਵਯਵ: ਯਾਜਾਂ / ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ਾਂ

7

ਦੀ ੂੰ ਕਐਆ ਕਜ ਕਲੱ ਚ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ੂਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾਾ; ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਭੁੱ ਐ ਯਾਜ / ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼; ਾਯ ਯਾਜਾਂ / ਏੇਂਦਯ
ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਜੱ ਥ ਰਾਜਏਟ ਕਥਤ ਵ
ਧਵਕਰਕ ਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵਯਵਾ

8



ਕਲਏਰਏ ਾਈਟਾਂ ਦ ਲਯਕਲਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏੀਤੀ

ਕਲਏਰਏ

ਕੂੰ ਡ

ਕਜ਼ਰਹਾ

ਯਾਜ

ਕਲਥਏਾਯ

ਾਈਟ

(ਉੱਤਯ)
ਤੋਂ

ਫੀ

ਰੂੰਫਏਾਯ

ਨੂੂੰ

(ੂਯਫ)
ਤੋਂ

ਨੂੂੰ

ਕਲਏਰਕਏ ਥਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਦਯਾਉਂਦੀ ਟ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਏਾੀ

ਉਤਾਦਾਂ ਅਤ ਉ-ਉਤਾਦਾਂ ਦਾ ਵਯਵਾ; ਅਤ ਧਯਮਜਨਾ ੰ ਯਚਨਾ

9

A

ਨਲੇਂ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ

a

ਉਤਾਦਾਂ ਅਤ ਉਤਾਦਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ
ਉਤਾਦ / ਤੀਕਲਧੀ

:

ਭਾਤਯਾ

ਇਏਾਈ

ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰ  /

(ਭਯੱ ਥਾ /

ਉਤਾਦ ਦਾ ੂੰ ਚਾਯ /

ਐਤਯ)

ਉ-ਉਤਾਦ

- ਇਏਾਈ: - (ਟਨ ਰਤੀ ਾਰ (ਟੀੀ), ਨੂੰਫਯ; ਭਾ ਲਾਟ (਼ੈੱਭ.ਡਫਰਮੂ), ਵਏਟਅਯ (ਵਏਟਅਯ), ਕਏੱ ਰ ਕਰਟਯਜ਼ ਰਤੀ ਕਦਨ
(ਏ.ਰ.ਡੀ.), ਟਨ ਏਯੱ ਲ਼ਡ ਰਤੀ ਕਦਨ (ਟੀ.ੀ.ਡੀ.), ਕਏਉਕਫਏ ਭੀਟਯ ਰਤੀ ਕਦਨ, ਕਏਰ ਭੀਟਯ (ਕਏ.ਭੀ.) , ਕਭਰੀਅਨ ਕਰਟਯ
ਰਤੀ ਕਦਨ (ਭ.ਰ.ਡੀ.), ਵਾਈਡਜ਼ ਰਤੀ ਭਵੀਨਾ, ਲਯ ਭੀਟਯ, ਵਯ)
- ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰ / ਉਤਾਦ ਦਾ ੂੰ ਚਾਯਣ (ੜਏ, ਯਰ, ਏਨਲੀਅਯ ਫਰਟ, ਾਈ ਏਨਲਅਯ, ਯੀਅਰ ਯਲਅ, ਅੂੰ ਦਯੂਨੀ ਜਰ
ਯਤਾ, ਭੁੂੰ ਦਯ, ਦ ਜਾਂ ਕਤੂੰ ਨ ਢੂੰ ਾਂ ਦਾ ੁਭਰ
 , ਵਯ)
b.

ਕਯਮਜਨਾ ੂੰ ਯਚਨਾ ਦਾ ਲਯਲਾ
ਰਾਂਟ / ਉਏਯਣ / ਵੂਰਤ ਦਾ ਲਯਲਾ

B

ਕਲਥਾਯ ਜਾਂ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ

A

ਉਤਾਦਾਂ ਅਤ ਉਤਾਦਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ
ਉਤਾਦ /
ਤੀਕਲਧੀ

ਭਾਤਯਾ ਤੋਂ

ਭਾਤਯਾ ਤੱ ਏ

ੂੰ ਯਚਨਾ

ਇਏਾਈ

ਕਟੱ ਣੀ ਜ ਏਈ ਵ

ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰ  / ਉਤਾਦ ਦਾ ੂੰ ਚਾਯ /
ਉ-ਉਤਾਦ
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(ਭਯੱ ਥਾ
/ ਐਤਯ)

- ਇਏਾਈ: - (ਟਨ ਰਤੀ ਾਰ (ਟੀੀ), ਨੂੰਫਯ; ਭਾ ਲਾਟ (਼ੈੱਭ. ਡਫਰਮੂ), ਵਏਟਅਯ (ਵਏਟਅਯ), ਕਏੱ ਰ ਕਰਟਯਜ਼ ਰਤੀ ਕਦਨ
(ਏ.ਰ.ਡੀ.), ਟਨ ਏਯੱ ਲ਼ਡ ਰਤੀ ਕਦਨ (ਟੀ.ੀ.ਡੀ.), ਕਏਉਕਫਏ ਭੀਟਯ ਰਤੀ ਕਦਨ, ਕਏਰ ਭੀਟਯ (ਕਏ.ਭੀ.) , ਕਭਰੀਅਨ ਕਰਟਯ ਰਤੀ
ਕਦਨ (ਭ.ਰ.ਡੀ.), ਵਾਈਡਜ਼ ਰਤੀ ਭਵੀਨਾ, ਲਯ ਭੀਟਯ, ਵਯ)
- ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰ / ਉਤਾਦ ਦਾ ੂੰ ਚਾਯਣ (ੜਏ, ਯਰ, ਏਨਲੀਅਯ ਫਰਟ, ਾਈ ਏਨਲਅਯ, ਯੀਅਰ ਯਲਅ, ਅੂੰ ਦਯੂਨੀ ਜਰ ਯਤਾ
, ਭੁੂੰ ਦਯ, ਦ ਜਾਂ ਕਤੂੰ ਨ ਢੂੰ ਾਂ ਦਾ ੁਭਰ, ਵਯ)
b.

ਕਯਮਜਨਾ ੂੰ ਯਚਨਾ ਦਾ ਲਯਲਾ
ਰਾਂਟ/
ਉਏਯਣ /

ਭਜੂਦਾ

ਰਤਾਕਲਤ ੂੰ ਯਚਨਾ

ੂੰ ਯਚਨਾ

ਲਾਧ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅੂੰ ਕਤਭ

ਕਟੱ ਣੀ ਜ ਏਈ ਵ

ੂੰ ਯਚਨਾ

ਵੂਰਤ ਦਾ
ਲਯਲਾ

c.

ਅਾਊ-ਈੀ ਦਾ ਲਯਲਾ: ਅਾਊ-ਈੀ ਜਾਯੀ ਵਣ ਦੀ ਕਭਤੀ; ਭੂੰ ਤਯਾਰ / .ਆਈ.... / ਡੀ.ਆਈ.ਆਈ... ਪਾਈਰ
ਨੂੰਫਯ; ੁਯਾਣੀ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ, ਧਾਂ, ਜ ਏਈ ਵ; ਆਕਦ. [ਅਾਊ-ਈੀ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ ਾਯ ਅਾਊ-ਈੀ ਦ
ਲਯਲ; ਅਾਊ-ਈੀ ਕਲੱ ਚ ਧਾਂ ਦ ਲਯਲ, ਜ ਏਈ ਵ]

10

ਕਿੱ ਚਾ ਭਾਰ / ਫਾਰਣ ਦੀ ਜਯੂਯਤ :
ਏੱ ਚਾ ਭਾਰ /

ਭਾਤਯਾ

ਫਾਰਣ

ਰਤੀ
ਾਰ

ਇਏਾਈ

ਯਤ (ਆਮਾਤ ਦ

ਕਯਮਜਨਾ

ਕਰੂੰਏਜ ਦੀ ਕਏਭ

ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ,

ਾਈਟ ਤੋਂ

(ਕਰੂੰਏਜ / ਫਾਰਣ

ਕਏਯਾ ਏਯਏ ਦਸ਼

ਯਤ ਦੀ ਦੂਯੀ

ਰਾਈ ਭਝਤਾ /

ਅਤ ਯਟ ਦਾ ਨਾਭ

(ਕਏਰ ਭੀਟਯ

ਈ-ਕਨਰਾਭੀ / ਭਮੂ

ਦੱ  ਕਜ ਤੋਂ ਏੱ ਚਾ

ਕਲੱ ਚ)

/ ਰ / ਏਕਟਲ /

ਭਾਰ / ਫਾਰਣ
ਰਾਤ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵ)

ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰ 

(ਆਮਾਤ ਦ
ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ,

ਨ ਭਾਯਏੀਟ
/ ਵਯ)

ਯਟ ਤੋਂ ਦੂਯੀ
ਕਜ ਤੋਂ ਏੱ ਚਾ
ਭਾਰ / ਫਾਰਣ
ਰਾਤ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵ
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ਕਲਥਾਯ ਰਤਾਲਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ, ਏੱ ਚ ਭਾਰ / ਫਾਰਣ ਦੀ ਏੁੱ ਰ ਜ਼ਯੂਯਤ ਦੱ ੀ ਜਾੀ
- ਇਏਾਈ: - (ਟਨ ਰਤੀ ਾਰ (ਟੀੀ), ਭਾ ਲਾਟ (਼ੈੱਭ. ਡਫਰਮੂ), ਵਏਟਅਯ (ਵਏਟਅਯ), ਕਏੱ ਰ ਕਰਟਯਜ਼ ਰਤੀ ਕਦਨ
(ਏ.ਰ.ਡੀ.), ਟਨ ਏਯੱ ਲ਼ਡ ਰਤੀ ਕਦਨ (ਟੀ.ੀ.ਡੀ.), ਕਏਉਕਫਏ ਭੀਟਯ ਰਤੀ ਕਦਨ, ਕਏਰ ਭੀਟਯ (ਕਏ.ਭੀ.) , ਕਭਰੀਅਨ
ਕਰਟਯ ਰਤੀ ਕਦਨ (ਭ.ਰ.ਡੀ.), ਵਯ)
- ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰ / ਉਤਾਦ ਦਾ ੂੰ ਚਾਯਣ (ੜਏ, ਯਰ, ਏਨਲੀਅਯ ਫਰਟ, ਾਈ ਏਨਲਅਯ, ਯੀਅਰ ਯਲਅ, ਦ ਜਾਂ ਕਤੂੰ ਨ
ਢੂੰ ਾਂ ਦਾ ੁਭਰ, ਵਯ)
11

ਧਫਜਰੀ ਦੀ

ਂ  (ਏਲੀ); ਯਤ; ਲਾਧੂ ਰਫੂੰਧ (ਡੀਜੀ ਼ੈੱਟਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ); ਟਏ ਉਚਾਈ (ਭੀਟਯ
ਯੂਯਤ: ਭਾਤਯਾ (ਕਏਰ ਲਰਟ 

ਕਲੱ ਚ); ਆਕਦ ।
12

ਰਾਜਕਟ ਰਈ
a.

ਭੀਨ ਦੀ

ਯੂਯਤ

ਭੀਨ ਭਾਰਕੀ ਦਾ ਟਯਨ (ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲ ਤੋਂ ਕਵਰਾਂ) ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ [ਜੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਭੀਨ; ਕਨ਼ੈੱਜੀ
ਜ਼ਭੀਨ; ਯਏਾਯੀ ਜ਼ਭੀਨ; ਭਾਰ ਜ਼ਭੀਨ; ਵਯ ਜ਼ਭੀਨ; ਏੁੱ ਰ ਜ਼ਭੀਨ]

b.

ਜਭੀਨ ਦੀ ਭਜੂਦਾ ਵਯਤੋਂ ਸਕਟਅਯ ਧਵਿੱ ਚ [ਐਤੀਫਾੜੀ ਐਤਯ; ਫਯਫਾਦ / ਫੂੰ ਜਯ ਐਤਯ; ਚਯਾਉਣ / ਏਕਭਊਕਨਟੀ
ਐਤਯ; ਕਤਵ ਲਾਟਯ ਫਾਡੀਜ਼; ਥਾਨ; ਉਦਮਕਏ; ਜੂੰ ਰ; ਭੈਂਰਲ; ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਐਤਯ; ਦੂਯ (ਕਨਯਧਾਯਤ ਏਯ); ਏੁੱ ਰ
ਜ਼ਭੀਨ]

13

ਭਜੂਦਾ ਕੀਭਤ ਦ ਿੱ ਧਯ 'ਤ ਰਾਜਕਟ ਦੀ ਕੁਰ ਰਾਗਤ (ਰਿੱਖਾਂ ਧਵਚ)

14

ਕੀ ਧਯਮਜਨਾ ਈਆਈ ਅਧਧੂਚਨਾ ਦੀ ੂਚੀ ਧਵਿੱ ਚ ਧਨਯਧਾਯਤ ਆਭ ਧਥਤੀ ਨੂੰ :
ਆਕਯਧਸਤ ਕਯਦਾ ਸ? (ਸਾਂ / ਨਸੀਂ) ਜ ਵਾਂ, ਲਯਲ ਰਦਾਨ ਏਯ (ਨਾਭ ਅਤ
ਕਯਮਜਨਾ ਤੋਂ ਦੂਯੀ)
a.

ੁਯੱਕਐਅਤ ਐਤਯ

:

b.

ਨਾਜ਼ੁਏ ਰਦੂਕਸ਼ਤ ਐਤਯ

:

c.

ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰ ਐਤਯ

:

d.

ਅੂੰ ਤਯ-ਯਾਜ / ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਦੀਆਂ ੀਭਾਲਾਂ ਅਤ ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ

:

ੀਭਾਲਾਂ

15

e.

ਫੁਯੀ ਤਯਹਾਂ ਰਦੂਕਸ਼ਤ ਐਤਯ

:

f.

ਲਾਤਾਲਯਣ-ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰ ਜ਼ਨ

:

ਕੀ ਰਤਾਵ ਧਵਿੱ ਚ ਸਠ ਧਰਧਖਆਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਧਕ ਦ ਅਧੀਨ ਧਸਭਤੀ / ਭਨ ੂਯੀ ਸਾਭਰ ਸ:
ਜ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਲਯਲ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਦੀ ਕਥਤੀ ਰਦਾਨ ਏਯ
a

ਜੂੰ ਰਾਤ (ੂੰ ਬਾਰ) ਏਟ, 1980? (ਵਾਂ ਨਵੀਂ)

b

ਜੂੰ ਰੀ ਜੀਲ (ੁਯੱਕਐਆ) ਏਟ, 1972? (ਵਾਂ ਨਵੀਂ)

c

ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ. ਅਕਧੂਚਨਾ 2019? (ਵਾਂ / ਨਵੀਂ) ਜ ਵਾਂ, ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ
ਲਯੀਏਯਣ ਦ ਨਾਰ: [CRZ I (A), CRZ I (B), CRZ II, CRZ III, CRZ
IV (A), CRZ IV (B)]

d

ਆਈ ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ. ਅਕਧੂਚਨਾ 2019? (ਵਾਂ / ਨਵੀਂ) ਜ ਵਾਂ, ਆਈ ੀ ਆਯ
ਜ਼ਡ ਲਯੀਏਯਣ ਦ ਨਾਰ
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16

ਂ ਆਯ) ਸਾਭਰ ਸ (ਸਾਂ / ਨਸੀਂ)?
ਕੀ ੁਨਯਵਾ ਅਤ ਭੁੜ ਵਫਾ (ਆਯ ਡ

17

ਵਾਤਾਵਯਣ ਅਤ ਵਾਤਾਵਯਣ ੰ ਫੰ ਧੀ ੰ ਵਦਨਸੀਰਤਾ (10 ਧਕਰ ਭੀਟਯ ਦ ਅੰਦਯ):
ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰਤਾ ਦਾ ਲਯਲਾ

a.

ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ

ਨਾਭ

ਕਯਮਜਨਾ

ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰਤਾ ਦਾ

ਤੋਂ ਦੂਯੀ

ਲਯਲਾ

(ਕਏਭੀ)

ਕਟੱ ਣੀਆਂ

- ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰਤਾ ਦਾ ਲਯਲਾ : - ( ਨਾਜ਼ੁਏ ਰਦੂਕਸ਼ਤ ਐਤਯ, ੂੰ ਬੀਯ ਰਦੂਕਸ਼ਤ
ਐਤਯ,

ੁਯੱਕਐਅਤ

ਐਤਯ,

ਲਾਤਾਲਯਣ

ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰ

ਜ਼ਨ,

ਜੂੰ ਰੀ

ਜੀਲ

ਏਯੀਡਯ, ਆਕਦ)
b.

ਏੀ ਜੂੰ ਰੀ ਜੀਲ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਫਯਡ ਦੀ ਕਫ਼ਾਯਸ਼ ਦੀ ਰ ੜ ਵ (ਵਾਂ / ਨਵੀਂ)?

c.

ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰਤਾ ਦਾ ਲਯਲਾ

i.

ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰਤਾ ਦਾ ਲਯਲਾ

ਨਾਭ /

ਰਾਜਏਟ ਤੋਂ

ਛਾਣ

ਵਲਾਈ

ਕਟੱ ਣੀਆਂ

ਦੂਯੀ
(ਕਏਭੀ)
ii

ਉਵ ਐਤਯ ਕਜਵੜ ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ੂੰ ਭਰਨਾਂ ਅਧੀਨ
ੁਯੱਕਐਅਤ ਵੁੂੰ ਦ ਵਨ, ਉਨਹਾਂ ਦ ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ,
ਰੈਂ ਡਏ, ਕਬਆਚਾਯਏ ਜਾਂ ਵਯ ਫੂੰ ਧਤ ਭੁੱ ਰ ਰਈ
ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਜਾਂ ਥਾਨਏ ਏਾਨੂੂੰਨ

iii

ਉਵ ਐਤਯ ਜ ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ਏਾਯਨਾਂ ਏਯਏ
ਭਵੱ ਤਲੂਯਣ ਜਾਂ ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰ ਵਨ - ਲ਼ੈੱਟਰੈਂ ਡਜ਼,
ਲਾਟਯਏਯਜ ਜਾਂ ਵਯ ਜਰਯ, ਤੱ ਟਲਯਤੀ ਐਤਯ,
ਜੀਲ-ਐਤਯ, ਵਾੜ, ਜੂੰ ਰ

iv

ਰਜਾਤ,

ਆਰਹਣਾ,

ਚਾਯਾ,

ਆਯਾਭ,

ਯਦੀਆਂ

ਕਲੱ ਚ, ਯਲਾ ਰਈ ਫਨਤੀ ਜਾਂ ਜਾਨਲਯਾਂ ਦੀਆਂ
ੁਯੱਕਐਅਤ, ਭਵੱ ਤਲੂਯਣ ਜਾਂ ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰ ਕਏਭਾਂ
ਦੁਆਯਾ ਲਯਤ  ਐਤਯ
v

ਅੂੰ ਦਯਰਾ, ਤੱ ਟਲਯਤੀ, ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਜਾਂ ਬੂਭੀਤ ਾਣੀ
ਯਾਜ, ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੀਭਾਲਾਂ

vi

ਭਨਯੂੰ ਜਨ ਜਾਂ ਵਯ ਮਾਤਯਾਲਾਂ, ਤੀਯਥ ਥਾਨਾਂ ਤੱ ਏ
ਵੁੂੰ ਚ ਰਈ ਜਨਤਾ ਦੁਆਯਾ ਲਯਤ ਜਾਂਦ ਯਤ ਜਾਂ
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ਵੂਰਤਾਂ
vii

ਯੱ ਕਐਆ ਥਾਨਾਲਾਂ

viii

ੂੰ ਣੀ ਆਫਾਦੀ ਲਾਰਾ ਜਾਂ ਛੱ ਕਤਆ ਵਇਆ ਐਤਯ

ix

ਭਨੁੱਐ ਦੁਆਯਾ ਫਣਾ ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰ ਲਯਤੋਂ ਲਾਰ ਐਤਯ
(ਵਤਾਰ, ਏੂਰ, ੂਜਾ ਥਾਨ, ਭੁਦਾਇ ਵੂਰਤਾਂ)

x

ਉਵ ਐਤਯ ਕਜਨਹਾਂ ਕਲੱ ਚ ਭਵੱ ਤਲੂਯਨ, ਉੱਚ ਏੁਆਕਰਟੀ
ਜਾਂ ਦੁਯਰੱਬ ਯਤ ਵਨ (ਧਯਤੀ ਵਠਰ ਾਣੀ ਦ
ਯਤ, ਤਵ ਯਤ, ਲਣ, ਐਤੀਫਾੜੀ, ਭੱ ਛੀ ਾਰਣ,
ਯ-ਾਟਾ, ਐਕਣਜ)

xi

ਕਵਰਾਂ ਵੀ ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਨੁਏਾਨ ਦਾ
ਾਵਭਣਾ ਏਯ ਯਵ ਐਤਯ। (ਉਵ ਜ ਭਜੂਦਾ ਏਾਨੂੂੰਨੀ
ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਭਾਦੂੰ ਡਾਂ ਨੂੂੰ ਾਯ ਏਯ  ਵਨ)

xii

ਏੁਦਯਤੀ

ਖ਼ਤਯ

ਰਈ

ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰ

ਐਤਯ

ਜ

ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੀਆਂ ਭੱ ਕਆਲਾਂ ਸ਼ ਏਯ
ਏਦ ਵਨ
(ਬੁਚਾਰ, ਅਲਤਰਨ ਜਭੀਨ ਦਾ ਕਐਏਨਾ, ਐੁਯਨਾ, ਵੜਹਾਂ
ਦੀ ਭਾਯ ਜਾਂ ਫਵੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਾਂ ਭਾੜ ਭਭ ਦੀ
ਕਥਤੀ)
d.

ਏੀ ਉਯਏਤ ਦ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲੱ ਚ ਭਯੱ ਥ ਅਥਾਯਟੀ ਤੋਂ ਨ..ੀ / ਆਕਆ ਦੀ ਰ ੜ ਵ (ਵਾਂ / ਨਵੀਂ)?

18

ਰਾਜਕਟ ਦਾ ਧਨਯਭਾਣ, ਕਾਯਜਸੀਰਤਾ ਜਾਂ ਫੰ ਦ ਸਣ ਦੀ ਧਕਧਯਆ, ਜ ਧਕ ਥਾਨਕ ਿੱ ਧਯ ਤ ਤਫਦੀਰੀ ਧਰਆਗੀ (ਟਗਾਰ ਪੀ,
ਬੂਭੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ, ਜਰਘਯਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀਆਂ, ਆਧਦ)
ਜਾਣਏਾਯੀ / ਚ਼ੈੱਏਕਰਟ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ

i.

ਵਾਂ

ਇਦ ਲਯਲ (ਰਬ ਭਾਤਯਾਲਾਂ ਦ ਨਾਰ

ਨਵੀਂ

/ ਦਯਾਂ, ਕਜੱ ਥ ਲੀ ੂੰ ਬਲ ਵਲ) ਜਾਣਏਾਯੀ ਦ ਯਤ ਨਾਰ

ਜ਼ਭੀਨੀ ਲਯਤੋਂ, ਰੈਂ ਡ ਏਲਯ ਜਾਂ ਟਰਾਪੀ ਕਲੱ ਚ ਥਾਈ
ਜਾਂ ਅਥਾਈ ਤਫਦੀਰੀ ਭਤ ਬੂਭੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਦੀ
ਤੀਫਯਤਾ ਕਲੱ ਚ ਲਾਧਾ (ਥਾਨਏ ਬੂਭੀ ਲਯਤੋਂ ਦੀ ਮਜਨਾ
ਦ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲੱ ਚ)?

ii.

ਭਜੂਦਾ ਜ਼ਭੀਨ, ਫਨਤੀ ਅਤ ਇਭਾਯਤਾਂ ਦੀ ਏਰੀਅਯੈਂ
?

iii.
iv

ਨਲੀਂ ਜ਼ਭੀਨ ਲਯਤੋਂ ਦੀ ਕਯਜਣਾ?
ਰੀ – ਕਨਯਭਾਣ ੜਤਾਰ ਕਜਲ ਫਯ ਛਏ, ਕਭੱ ਟੀ ਦੀ
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ਯਐ

xx

v.

ਕਨਯਭਾਣ ਏਾਯਜ ?

vi.

ਢਾਵੁਣ ਦ ਏੂੰ ਭ?

vii.

ਉਾਯੀ ਏਾਯਜਾਂ ਜਾਂ ਉਾਯੀ ਏਾਕਭਆਂ ਦੀ ਕਯਵਾਇਸ਼
ਰਈ ਲਯਤੀਆਂ ਈਆਂ ਅਥਾਈ ਥਾਲਾਂ ?

viii.

ਜ਼ਭੀਨੀ ਤੋਂ ਉਯ ਇਭਾਯਤਾਂ, ਢਾਂਚ ਜਾਂ ਕਭੱ ਟੀ ਦ ਏੂੰ ਭ
ਭਤ ਰ ਟਲ ਢਾਂਚ, ਏੱ ਟੀਆਂ ਅਤ ਬਯੀਆਂ ਜਾਂ ਐੁਦਾਈਆਂ

ix.

ਬੂਭੀਤ ਏੂੰ ਭ ਐਣਨ ਜਾਂ ੁਯੂੰ ਭਤ?

x.

ਬ- ੁਧਾਯ

xi.

ਤਰ ਵੂੂੰ ਝਣਾ ?

xii.

ਤੱ ਟਈ ਢਾਂਚ ?

xiii.

ਉਤਾਦਨ ਅਤ ਕਨਯਭਾਣ ਏਾਯਜ ?

xiv.

ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਭੱ ਯੀ ਦ ਬੂੰ ਡਾਯਨ ਰਈ ਵੂਰਤਾਂ ?

xv.

ਠ ਯਕਵੂੰ ਦ ਜਾਂ ਤਯਰ ਦਾਯਥਾਂ ਦ ਟਰੀਟਭੈਂਟ ਜਾਂ
ਕਨਟਾਯ ਰਈ ਵੂਰਤਾਂ ?

xvi.

ਏਾਯਜਸ਼ੀਰ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦ ਰੂੰਫ ਭੇਂ ਰਈ ਕਯਵਾਇਸ਼
ਰਈ ਵੂਰਤਾਂ ?

xvii. ਕਨਯਭਾਣ ਜਾਂ ਏਾਯਜ ਦਯਾਨ ਨਲੀਂ ੜਏ, ਯਰ ਜਾਂ
ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਟਰਕਪਏ?
xviii. ਨਲੀਂ ੜਏ, ਯਰ, ਵਲਾ, ਾਣੀ ਜਾਂ ਵਯ ਆਲਾਜਾਈ ਦ
ਫੁਕਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਭਤ ਨਲੇਂ ਜਾਂ ਫਦਰਲੇਂ ਯੂਟ ਅਤ
ਟਸ਼ਨ, ਫੂੰ ਦਯਾਵਾਂ, ਵਲਾਈ ਅੱ ਡ ਆਕਦ ?
xix.

ਭਜੂਦਾ ਟਰਾਂਯਟ ਭਾਯਾਂ ਜਾਂ ਢਾਂਕਚਆਂ ਦਾ ਫੂੰ ਦ ਵਣਾ
ਜਾਂ ਭੜਨਾ ਕਜ ਨਾਰ ਟਰਕਪਏ ਦੀ ਆਲਾਜਾਈ ਕਲਚ
ਤਫਦੀਰੀ ਆਉਂਦੀ ਵ ?

xx.

ਨਲੀਆਂ

ਜਾਂ

ਭੜੀਆਂ

ਟਰਾਂਕਭਸ਼ਨ

ਰਾਈਨਾਂ

ਜਾਂ

ਾਈਰਾਈਨਾਂ ?
xxi.

ਲਾਟਯਏਯਜ ਜਾਂ ਏੁਇਫ਼ਯਜ਼ ਦ ਵਾਈਡਰਰ
  ਜੀ ਕਲਚ
ੁਧਾਯ, ਡਕਭੂੰ , ਏਰਕਯੂੰ , ਯੀਰੀਜਭੈਂਟ ਜਾਂ ਵਯ
ਤਫਦੀਰੀਆਂ ?

xxii. ਟਰੀਭ ਏਯਾਕੂੰ  ?
xxiii. ਧਯਤੀ ਦ ਾਣੀ ਜਾਂ ਤਵ ਦ ਾਣੀ ਨੂੂੰ ਏੱ ਢਣਾ ਜਾਂ
ਤਫਾਦਰਾ ?
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xxiv. ਜਰ ਕਨਏਾੀ ਜਾਂ ਜ਼ਭੀਨੀ ਤਵ ਕਲੱ ਚ ਫਦਰਾਅ ਜ
ਡਯਨੇਜ ਜਾਂ ਯਨ-ਆਪ ਨੂੂੰ ਰਬਾਲਤ ਏਯਦ ਵਨ ?
xxv. ਉਾਯੀ, ਏਾਯਜ ਜਾਂ ਨਏਾਯਾ ਏਯਨ ਰਈ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ
ਜਾਂ ਭੱ ਯੀ ਦੀ ਢਆ-ਢਆਈ ?
xxvi. ਰੂੰਫ ਭੇਂ ਰਈ ਕਐੂੰ ਡਾਉਣ ਜਾਂ ਫੂੰ ਦ ਏਯਨ ਜਾਂ ਫਵਾਰੀ ਦ
ਏੂੰ ਭ?
vii. ਫੂੰ ਦ ਏਯਨ ਦਯਾਨ ਚੱ ਰ ਯਵੀ ਯਯਭੀ ਕਜ ਦਾ
ਲਾਤਾਲਯਣ 'ਤ ਅਯ  ਏਦਾ ਵ?
xviii. ਅਥਾਈ ਤਯ 'ਤ ਜਾਂ ੱ ਏ ਤਯ' ਤ ਕਏ ਐਤਯ ਕਲਚ
ਰ ਏਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ?
xxix. ਯਦੀ ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਛਾਣ?
xxx. ਦੀ ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨੇਕਟਏ ਕਲਕਬੂੰ ਨਤਾ ਦਾ ਨੁਏਾਨ ?
xxxi. ਏਈ ਵਯ ਕਏਕਯਆ?

19 ਦਾਯਥ ਜਾਂ ਭਿੱ ਗਯੀ ਦੀ ਵਯਤ, ਟਯ , ਆਵਾਜਾਈ, ਯਫੰ ਧਨ ਜਾਂ ਉਤਾਦਨ ਜ ਭਨੁਿੱਖੀ ਧਸਤ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਈ
ਸਾਨੀਕਾਯਕ ਸਵ ਜਾਂ ਭਨੁਿੱਖੀ ਧਸਤ ਰਈ ਅਰ ਜਾਂ ਭਝ ਜਖਭ ਫਾਯ ਧਚੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਯ
ਜਾਣਏਾਯੀ / ਚ਼ੈੱਏਕਰਟ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ

ਵਾਂ
ਨਵੀਂ

i.

ਇਦ ਲਯਲ (ਰਬ ਭਾਤਯਾਲਾਂ ਦ ਨਾਰ / ਦਯਾਂ, ਕਜੱ ਥ ਲੀ ੂੰ ਬਲ
ਵਲ) ਜਾਣਏਾਯੀ ਦ ਯਤ ਨਾਰ

ਦਾਯਥਾਂ ਜਾਂ ਦਾਯਥਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ, ਜ
ਭਨੁੱਐੀ ਕਵਤ ਜਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣ (ਫਨਤੀ,
ਜੀਲ ਜੂੰ ਤੂਆਂ ਅਤ ਾਣੀ ਦੀ ਰਾਈ)
ਰਈ

(ਭਆਈਚੀ

ਕਨਮਭਾਂ

ਅਨੁਾਯ) ਐਤਯਨਾਏ ਵਨ?
ii.

ਕਫਭਾਯੀ ਦੀ ਭਜੂਦੀ ਕਲਚ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਜਾਂ
ਯ ਦ ਲਏਟਯਾਂ ਨੂੂੰ ਰਬਾਲਤ ਏਯਦ ਵਨ
(ਕਜਲੇਂ ਏੀੜ ਜਾਂ ਾਣੀ ਨਾਰ ਦਾ ਵਣ
ਲਾਰੀਆਂ ਕਫਭਾਯੀਆਂ)?

iii.

ਰ ਏਾਂ ਦੀ ਬਰਾਈ ਨੂੂੰ ਰਬਾਲਤ ਏਯ ਕਜਲੇਂ ਕਏ
ਜੀਲਨ ਵਾਰਤਾਂ ਨੂੂੰ ਫਦਰ ਏ ?

iv.

ਰ ਏਾਂ ਦ ਏਭਜ਼ਯ ਭੂਵ ਜ ਕਯਮਜਨਾ
ਦੁਆਯਾ ਰਬਾਲਤ ਵ ਏਦ ਵਨ ਕਜਲੇਂ ਕਏ
ਵਤਾਰ ਦ ਭਯੀਜ਼, ਫੱ ਚ, ਫਜ਼ੁਯ
ਆਕਦ?
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ਲੀ.

ਏਈ ਵਯ ਏਾਯਨ?

20 ਰਦੂਸਕਾਂ ਜਾਂ ਧਕ ਵੀ ਖਤਯਨਾਕ, ਧਸਯੀਰ ਜਾਂ

ਧਸਯੀਰ ਦਾਯਥ ਨੂੰ ਸਵਾ ਧਵਿੱ ਚ ਛਿੱ ਡਣਾ (ਧਕਰ ਗਾਰ ਭ / ਘੰ ਟਾ)

ਜਾਣਏਾਯੀ / ਚ਼ੈੱਏਕਰਟ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ
i.

ਵਾਂ

ਇਦ ਲਯਲ (ਰਬ ਭਾਤਯਾਲਾਂ ਦ ਨਾਰ / ਦਯਾਂ, ਕਜੱ ਥ ਲੀ ੂੰ ਬਲ

ਨਵੀਂ

ਵਲ) ਜਾਣਏਾਯੀ ਦ ਯਤ ਨਾਰ

ਟਸ਼ਨਯੀ ਜਾਂ ਭਫਾਈਰ ਯਤਾਂ ਤੋਂ ਜਕਲਏ
ਇੂੰ ਧਨਾਂ ਦ ਫਰਣ ਤੋਂ ਕਨਏਾ?

ii.

ਉਤਾਦਨ ਰਕਏਕਯਆਲਾਂ ਤੋਂ ਕਨਏਾ?

iii.

ਟਯਜ ਜਾਂ ਟਰਾਂਯਟ ਭਤ ਭੱ ਯੀ ਨਾਰ
ਨਕਜੱ ਠਣ ਤੋਂ ਕਨਏਾ ?

iv.

ਰਾਂਟ ਅਤ ਉਏਯਣ ਭਤ ਕਨਯਭਾਣ
ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਨਏਾ?

v.

ਉਾਯੀ ਭੱ ਯੀ, ੀਲਯਜ ਅਤ ਏੂੜਦਾਨ
ਭਤ ਭਯੀ ਨੂੂੰ ੂੰ ਬਾਰਣ ਤੋਂ ਧੂੜ ਜਾਂ
ਫਦਫੂ?

vi.

ਏੂੜ ਨੂੂੰ ਜਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕਨਏਾ ?

vii.

ਐੁੱ ਰੀ ਵਲਾ ਕਲੱ ਚ ਏੂੜ ਨੂੂੰ ਾੜਨ ਤੋਂ ਕਨਏਾ
(ਕਜਲੇਂ ਰ ਸ਼ ਭੱ ਯੀ, ਕਨਯਭਾਣ ਭਰਫ)?

viii.

ਕਏ ਵਯ ਯਤ ਤੋਂ ਕਨਏਾ ?

21 ਸਯ ਅਤ ਕੰ ਫਣੀ ਦੀ ਉਜ, ਯਸਨੀ ਅਤ ਗਯਭੀ ਦਾ ਧਨਕਾ
ਜਾਣਏਾਯੀ / ਚ਼ੈੱਏਕਰਟ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ
i.

ਵਾਂ

ਇਦ ਲਯਲ (ਰਬ ਭਾਤਯਾਲਾਂ ਦ ਨਾਰ / ਦਯਾਂ, ਕਜੱ ਥ ਲੀ ੂੰ ਬਲ

ਨਵੀਂ

ਵਲ) ਜਾਣਏਾਯੀ ਦ ਯਤ ਨਾਰ

ਉਏਯਣਾਂ ਦ ੂੰ ਚਾਰਨ ਤੋਂ ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਇੂੰ ਜਣ,
ਵਲਾਦਾਯੀ ਰਾਂਟ, ਏਯੱ ਸ਼ਯ?

ii.

ਉਦਮਕਏ ਜਾਂ ਭਾਨ ਰਕਏਕਯਆਲਾਂ ਤੋਂ?

iii.

ਉਾਯੀ ਜਾਂ ਢਾਵੁਣ ਤੋਂ?

iv.

ਧਭਾਏ ਜਾਂ ਾਈਕਰੂੰ ਤੋਂ ?

v.

ਕਨਯਭਾਣ ਜਾਂ ਏਾਯਜਸ਼ੀਰ ਟਰਕਪਏ ਤੋਂ ?

vi.

ਯਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਏੂਕਰੂੰ ਰਣਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ?

vii.

ਕਏ ਵਯ ਯਤ ਤੋਂ ?

22 ਧਯਤੀ ਜਾਂ ੀਵਯ, ਤਸ ਾਣੀ,

ਭੀਨੀ ਾਣੀ, ਤਿੱ ਟਵਯਤੀ ਾਣੀ ਜਾਂ ਭੁੰ ਦਯ ਧਵਿੱ ਚ ਗੰ ਦਗੀ ਬਜਣ ਕਾਯਨ ਧਯਤੀ ਜਾਂ ਾਣੀ

ਰਦੂਧਸ਼ਤ ਸਣ ਦਾ ਜਖਭ
ਜਾਣਏਾਯੀ / ਚ਼ੈੱਏਕਰਟ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ

ਵਾਂ ਨਵੀਂ ਇਦ ਲਯਲ (ਰਬ ਭਾਤਯਾਲਾਂ ਦ ਨਾਰ / ਦਯਾਂ, ਕਜੱ ਥ ਲੀ ੂੰ ਬਲ
ਵਲ) ਜਾਣਏਾਯੀ ਦ ਯਤ ਨਾਰ
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i.

ਐਤਯਨਾਏ ਦਾਯਥਾਂ ਦ ਰਫੂੰਧਨ, ਟਯਜ,
ਲਯਤੋਂ ਜਾਂ ਕਰਜ ਤੋਂ ?

ii.

ੀਲਯਜ ਜਾਂ ਵਯ ਦੂਕਸ਼ਤ ਾਣੀ ਦ ਕਨਏਾ
ਤੋਂ ਰ ਏ ਾਣੀ ਜਾਂ ਧਯਤੀ ਤੱ ਏ (ਉਭੀਦ
ਏੀਤ ਭਡ ਅਤ ਕਡਚਾਯਜ ਦੀ ਥਾਂ) ?

iii.

ਵਲਾ, ਧਯਤੀ ਜਾਂ ਾਣੀ ਕਲਚ ਰਦੂਸ਼ਏਾਂ ਦ
ਜਭਹਾਂ ਦੁਆਯਾ ?

iv.

ਕਏ ਵਯ ਯਤ ਤੋਂ ?

v.

ਏੀ ਇਵਨਾਂ ਯਤਾਂ ਏਾਯਨ ਲਾਤਾਲਯਣ ਕਲਚ
ਰਦੂਸ਼ਏਾਂ ਦ ਰੂੰਫ ਭੇਂ ਰਈ ਜਭਹਾਂ ਵਣ ਦਾ
ਜਐਭ ਵ ?

23 ਰਾਜਕਟ ਦ ਧਨਯਭਾਣ ਜਾਂ ਕਾਯਜ ਦਯਾਨ ਸਾਦਧਆਂ ਦਾ ਜਖਭ, ਜ ਭਨੁਿੱਖੀ ਧਸਤ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਯਣ ਨੂੰ ਰਬਾਵਤ ਕਯ ਕਦਾ ਸ
ਜਾਣਏਾਯੀ / ਚ਼ੈੱਏਕਰਟ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ
i.

ਵਾਂ

ਇਦ ਲਯਲ (ਰਬ ਭਾਤਯਾਲਾਂ ਦ ਨਾਰ / ਦਯਾਂ, ਕਜੱ ਥ ਲੀ ੂੰ ਬਲ

ਨਵੀਂ

ਵਲ) ਜਾਣਏਾਯੀ ਦ ਯਤ ਨਾਰ

ਟਯਜ, ਵੈਂਡਕਰੂੰ, ਲਯਤੋਂ ਜਾਂ ਐਤਯਨਾਏ
ਦਾਯਥਾਂ ਦ ਉਤਾਦਨ ਤੋਂ ਵ ਧਭਾਕਏਆਂ,
ਕਰਜ, ਅੱ  ਆਕਦ ਤੋਂ ?

ii.

ਕਏ ਵਯ ਏਾਯਨ ਤੋਂ ?

iii.

ਏੀ

ਰਾਜਏਟ

ਏੁਦਯਤੀ

ਆਫ਼ਤਾਂ

ਨਾਰ

ਰਬਾਕਲਤ ਵ ਏ ਲਾਤਾਲਯਣ ਨੂੂੰ ਨੁਏਾਨ
ਵੁੂੰ ਚਾ ਏਦਾ ਵ (ਕਜਲੇਂ ਵੜਹ, ਬੁਚਾਰ,
ਜਭੀਨ ਦਾ ਕਐਏਨਾ, ਫੱ ਦਰ ਪਟਣ ਆਕਦ) ?
24 ਉਸ ਕਾਯਕ ਧਜਨਹਾਂ ਤ ਧਵਚਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ (ਧਜਵੇਂ ਧਯਣਾਭਤਭਕ ਧਵਕਾ) ਜ ਥਾਨਕ ਰ ਕਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਵਾਤਾਵਯਣ ਦ
ਰਬਾਵ ਜਾਂ ਭਜੂਦਾ ਜਾਂ ਮਜਨਾਫਿੱ ਧ ਗਤੀਧਵਧੀਆਂ ਨਾਰ ੰ ਧਚਤ ਰਬਾਵਾਂ ਦੀ ੰ ਬਾਵਤਤਾ ਦਾ ਕਾਯਨ ਫਣ ਕਦ ਸਨ.
ਜਾਣਏਾਯੀ / ਚ਼ੈੱਏਕਰਟ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ

i.

ਵਾਂ

ਇਦ ਲਯਲ (ਰਬ ਭਾਤਯਾਲਾਂ ਦ ਨਾਰ / ਦਯਾਂ, ਕਜੱ ਥ ਲੀ ੂੰ ਬਲ

ਨਵੀਂ

ਵਲ) ਜਾਣਏਾਯੀ ਦ ਯਤ ਨਾਰ

ਵਾਇਏ ਵੂਰਤਾਂ, ਵਾਇਏ ਕਲਏਾ ਜਾਂ
ਕਯਮਜਨਾ ਦੁਆਯਾ ਉਤਸ਼ਾਵਤ ਕਲਏਾ ਦ
ਕਲਏਾ ਲੱ ਰ ਅਲਾਈ
ਕਜਦਾ ਲਾਤਾਲਯਣ 'ਤ ਅਯ  ਏਦਾ ਵ ਕਜਲੇਂ: ਵਾਇਏ ਫੁਕਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
(ੜਏਾਂ, ਕਫਜਰੀ ਰਾਈ, ਏੂੜਾ ਏਯਏਟ ਜਾਂ ੂੰ ਦ ਾਣੀ ਦ ਉਚਾਯ
ਆਕਦ) ; ਕਯਵਾਇਸ਼ੀ

ਕਲਏਾ; ਰਾਈ

ਚਨ

ਅਤ

ਡਾਊਨਟਰੀਭ

ਦ

ਉਦਮ; ਏਈ ਵਯ ?
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ii. ਾਈਟ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਲਯਤੋਂ, ਕਜ ਦਾ ਲਾਤਾਲਯਣ 'ਤ ਅਯ 
ਏਦਾ ਵ ?
iii. ਫਾਅਦ ਦ ਕਲਏਾ ਰਈ ਇੱ ਏ ਉਦਾਵਯਣ ਟ ਏਯ ?
iv. ਭਾਨ ਰਬਾਲਾਂ ਲਾਰ ਵਯ ਭਜਦ
ੂ ਾ ਜਾਂ ਮਜਨਾਫੱ ਧ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦ
ਏਾਯਨ ੂੰ ਚਤ ਰਬਾਲ ਵਨ ?
25 ਏੀ ਰਾਜਏਟ 'ਤ ਏਈ ਏਯਟ ਏ ਰੂੰਕਫਤ ਵ (ਵਾਂ / ਨਵੀਂ); ਜ ਵਾਂ, ਲਯਲਾ ਕਦ
26 ਏੀ ਲਾਤਾਲਯਣ (ੁਯੱਕਐਆ) ਏਟ / ਵਲਾ (ਰਦੂਸ਼ਣ ਯਏਥਾਭ ਅਤ ਕਨਮੂੰ ਤਯਣ) ਏਟ / ਾਣੀ (ਰਦੂਸ਼ਣ ਯਏਥਾਭ ਅਤ
ਕਨਮੂੰ ਤਯਣ) ਏਟ ਅਧੀਨ ਵਦਾਇਤਾਂ ਜਾਯੀ ਵਈਆਂ ਵਨ (ਵਾਂ / ਨਵੀਂ); ਜ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਲਯਲ ਰਦਾਨ ਏਯ
27 ਨਿੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਰ ਦਤਾਵ

a

ਰੀ-ਕਪਜ਼ੀਕਫਰਟੀ ਕਯਯਟ ਦੀ ਅਰ ਡ ਏਾੀ (ਕਯਪ ੀਡੀਪ ਅਰ ਡ ਏਯ)

b

ਰ ਆਉਟ ਰਾਨ ਦੀ ਅਰ ਡ ਏਾੀ (ਕਯਪ ੀਡੀਪ ਅਰ ਡ ਏਯ )

c.

ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਜਾਂ ਅਕਧਏਾਯਤ ਕਲਅਏਤੀ ਦੁਆਯਾ ਵਤਾਐਯ ਏੀਤ ਅਰ ਡ ਏਲਯ
ਰ ਟਯ (ਕਯਪ ੀਡੀਪ ਅਰ ਡ ਏਯ)

d.

ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਦੁਆਯਾ ਮੂਜ਼ਯ ਜੂੰ ੀ ਦੀ ਤਯਪੋਂ ਇਵ ਕਫਨੈ ੱ ਤਯ ਫਣਾਉਣ ਲਾਰ
ਕਲਅਏਤੀ ਦ ਭਯਥਨ ਕਲੱ ਚ ਅਕਧਏਾਯਤ ਤਯ 'ਤ ਦਤਐਤ ਏੀਤ ਅਕਧਏਾਯਾਂ ਦੀ ਇੱ ਏ
ਏਾੀ ਅਰ ਡ ਏਯ (ਕਯਪ ੀਡੀਪ ਅਰ ਡ ਏਯ)

28 ਅੰ ਡਯਟਧਕੰ ਗ
ਭੈਂ ਇਵ ਲ਼ਣਾ ਏਯਦਾ ਵਾਂ ਕਏ ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਤ ਦਤਾਲਜ਼ਾਂ ਕਲਚ ਕਦੱ ਤਾ  ਅੂੰ ਏੜ ਅਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਭਯ ਕਆਨ ਅਤ ਕਲਸ਼ਲਾ
ਅਨੁਾਯ ਵੀ ਵ ਅਤ ਭੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਕਏ ਜ ਕਏ ਲੀ ੜਾਅ 'ਤ ਅੂੰ ਏੜ ਅਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ਏਈ ਕਵੱ ਾ ਰਤ ਜਾਂ ੁੂੰ ਭਯਾਵਏੁੂੰ ਨ
ਾਇਆ ਕਆ, ਤਾਂ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਯੱ ਦ ਏਯ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਲਾ ਅਤ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਕਦੱ ਤੀ ਈ ਰਲਾਨੀ, ਜ ਏਈ ਵ ਤਾਂ ਭਯ ਜਐਭ
ਅਤ ਰਾਤ 'ਤ ਯੱ ਦ ਏਯ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਲੀ । ਉਯਏਤ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਭੈਂ ਇਵ ਉਫੂੰ ਧ ਕਦੂੰ ਦਾ ਵਾਂ ਕਏ ਇ ਭੇਂ ਤੱ ਏ ਏਈ ਤੀਕਲਧੀ /
ਕਨਯਭਾਣ / ਕਲਥਾਯ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਕਆ ਵ ।
ਨਾਭ; ਅਵੁਦਾ; ਏੂੰ ਨੀ; ਤਾ
ਨਟ:
1. ਏਟਰ ਯੂਰਸ਼ਨ ਜ਼ਨ ਅਕਧੂਚਨਾ, 2019 ਦ ਅਧੀਨ ਏਰੀਅਯੈਂਾਂ ਲਾਰਾ ਕਯਮਜਨਾ ਅਯਜ਼ੀ ਦ ਨਾਰ ਇੱ ਏ ਅਕਧਏਾਯਤ ਜੂੰ ੀ
ਦੁਆਯਾ ਕਨਸ਼ਚਤ ਯੂ ਕਲੱ ਚ ਇੱ ਏ ੀਆਯਜ਼ਡ ਭ ਸ਼ ਏਯਾ, ਕਜ ਕਲੱ ਚ ਕਯਮਜਨਾ ਦੀਆਂ ਤੀਕਲਧੀਆਂ, ਆਯਆਈਟੀ ੀਆਯਜਡ
(ਟੀਆਯ ਦ ੜਾਅ 'ਤ) ਅਤ ਯਾਜ ਦੀਆਂ ਕਪਾਯਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਦਯਾਉਂਦਾ ਵ । ਏਟਰ ਜ਼ਨ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਅਥਾਯਟੀ (ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ
ਦ ੜਾਅ 'ਤ). ੀਆਯਜ਼ਡ ਅਕਧੂਚਨਾ, 2019 ਦ ੀਆਯਜ਼ਡ ਕਲਚ ਵਣ ਲਾਰੀਆਂ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਦ ਤਕਵਤ ਰ ੜੀਂਦੀ ਰਲਾਨੀ ਰਾਤ
ਏਯਨ ਰਈ ਇਏ ਭੇਂ ਏਾਯਲਾਈ ਏੀਤੀ ਜਾੀ।
2. ਰਾਜਏਟ ਦਾ ਰਾਮਜਏ ਨੈਸ਼ਨਰ ਾਯਏ, ੈਂਚੂਯੀਆਂ, ਫਾਇਕਅਯ ਕਯਜ਼ਯਲ, ਜੂੰ ਰੀ ਜਾਨਲਯਾਂ ਦ ਭਾਈਯਟਯੀ ਏਯੀਡਯ ਦ 10
ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਕਥਤ ਕਯਮਜਨਾ ਰਈ ਭੁੱ ਐ ਲਾਈਰਡਰਾਈਪ ਲਾਯਡਨ ਦੀ ਕਫ਼ਾਯਸ਼ ਜਾਂ ਕਟਣੀਆਂ ਕਵਤ ਭੁੱ ਐ ਲਾਈਰਡ
ਰਾਈਪ ਲਾਯਡਨ ਦੁਆਯਾ ਰਭਾਕਣਤ ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਥਾਨ ਦਯਾਉਂਦ ਨਏਸ਼ ਨੂੂੰ ਜਭਹਾਂ ਏਯਲਾਾ (ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਤੋਂ ਕਵਰੀ
ਟਜ ਤ)।
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3.ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਨਾਰ ਾਯਾ ੱ ਤਯ-ਕਲਵਾਯ ਕਜ ਕਲੱ ਚ ਏਕੂੰ  / ੁਯਾਣੀ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਰਈ ਕਫਨੈ ੱ ਤਯ ਜਭਹਾਂ ਏਯਨਾ, ਫਾਅਦ
ਕਲੱ ਚ ਸ਼ਟੀਏਯਨ, ਕਜਲੇਂ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਰ ੜੀਂਦਾ ਵ ਏਦਾ ਵ, ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਦੀ ਤਯਪੋਂ ਈੀ ਦੀ ਫਠਏ ਕਲੱ ਚ ਕਵੱ ਾ ਰ ਣਾ
ਕਯਪ ਅਕਧਏਾਯਤ ਵਤਾਐਯਏਯਤਾ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾਾ । ਅਕਧਏਾਯਤ ਵਤਾਐਯਏਯਤਾ ਨੂੂੰ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਕਯਮਜਨਾ ਰਈ ਅਕਧਏਾਯਤ
ਵਤਾਐਯਏਾਯ ਵਣ ਦ ਉਦ ਦਾਅਲ ਦ ਭਯਥਨ ਕਲੱ ਚ ਇੱ ਏ ਦਤਾਲਜ਼ ਲੀ ਜਭਹਾ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ।
ਅੰਧਤਕਾ - III
(ਧਾਯਾ 11 ਲਐ)
ਪਾਯਭ -1 
(ਕਯਪ 42 ਅਤ 43 ਦੀ ਇਏਾਈ ਕਲਚ 'ਫੀ 2' ਸ਼ਰਣੀ ਦ ਅਧੀਨ ੂਚੀਫੱ ਧ ਇਭਾਯਤਾਂ ਜਾਂ ਉਾਯੀ ਰਾਜਏਟਾਂ ਰਈ
ਭਾੂਚੀ, ਏਾਯਜ - ਏਰਭ)
ਵਾਤਾਵਯਣ ਦ ਰਬਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ੂਚੀ
(ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਭਯਥਏਾਂ ਨੂੂੰ ੂਯੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਵੁੂੰ ਦੀ ਵ ਅਤ ਕਜੱ ਥ ਲੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵ ਪਾਯਭ
ਦ ਨਾਰ ਕਲਆਕਐਆਤਭਏ ਨਟ ਨੱਥੀ ਏਯਦ ਵਨ ਅਤ ਰਤਾਕਲਤ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਫੂੰਧਨ ਮਜਨਾ ਅਤ ਕਨਯਾਨੀ ਰਯਾਭ
ਦ ਨਾਰ ਜਭਹਾਂ ਏਯਦ ਵਨ)

ੀ.ਰ. ਆਈਟਭ
1
1.1

ਵਯਵਾ

ਭੀਨ ਵਾਤਾਵਯਣ
ਏੀ ਭਜੂਦਾ ਬ- ਲਯਤੋਂ ਇ ਕਯਮਜਨਾ ਤੋਂ ਭਵੱ ਤਲੂਯਣ ਯੂ ਨਾਰ ਫਦਰ ਜਾਲਾ ਜ
ਆਰ ਦੁਆਰ ਦ ਅਨੁਏੂਰ ਨਵੀਂ ਵ?
(ਰਤਾਕਲਤ ਬ- ਲਯਤੋਂ ਐਤਯ ਦੀ ਭਨਜ਼ੂਯਸ਼ੁਦਾ ਭਾਟਯ ਰਾਨ / ਕਲਏਾ ਮਜਨਾ ਦ
ਅਨੁਾਯ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । ਬੂਭੀ ਦੀ ਤਫਦੀਰੀ ਜ ਏਈ ਵ ਅਤ ਭਯੱ ਥ ਅਥਾਯਟੀ ਤੋਂ
ਏਾਨੂੂੰਨੀ ਰਲਾਨੀ ਜਭਹਾ ਏੀਤੀ ਜਾਲ)

1.2

ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਐਤਯ, ਕਨਯਕਭਤ ਐਤਯ, ਾਣੀ ਦੀ ਐਤ, ਕਫਜਰੀ ਦੀ ਜਯੂਯਤ, ੂੰ ਯਏ,
ਭੁਦਾਇ ਵੂਰਤਾਂ, ਾਯਕਏੂੰ  ਦੀਆਂ ਜ਼ਯੂਯਤਾਂ ਆਕਦ ਦ ਕਵਾਫ ਨਾਰ ਰਾਜਏਟ ਦੀਆਂ
ਾਯੀਆਂ ਰਭਐ
ੁੱ ਜ਼ਯੂਯਤਾਂ ਦੀ ੂਚੀ ਫਣਾ ।

1.3

ਰਤਾਕਲਤ ਜਾ ਦ ਨਾਰ ਰੱਦੀ ਭਜਦ
ੂ ਾ ਵੂਰਤਾਂ 'ਤ ਰਤਾਕਲਤ ਤੀਕਲਧੀ ਦ
ੂੰ ਬਾਕਲਤ ਰਬਾਲ ਏੀ ਵਨ? (ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਐੁੱ ਰਹੀਆਂ ਥਾਲਾਂ, ਏਕਭਉਕਨਟੀ ਵੂਰਤਾਂ, ਭਜੂਦਾ ਬਲਯਤੋਂ ਦਾ ਲਯਲਾ, ਥਾਨਏ ਲਾਤਾਲਯਣ ਨੂੂੰ ਕਲੜਨਾ) ।

1.4

ਏੀ ਇੱ ਥ ਏਈ ਭਵੱ ਤਲੂਯਣ ਜ਼ਭੀਨੀ ਵਰਚਰ ਦਾ ਵਾ ਕਜ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਐੁਦਾਈ,
ਏਭੀ ਅਤ ਅਕਥਯਤਾ ਆਲੀ? (ਕਭੱ ਟੀ ਦੀ ਕਏਭ, ਢਰਾਣ, ਕਲਸ਼ਰ ਸ਼ਣ, ਏਭਜ਼ਯੀ ਦੀ
ਾਟ, ਬੂਚਾਰ, ਆਕਦ ਦ ਲਯਲ ਕਦੱ ਤ ਜਾ ਏਦ ਵਨ) ।

1.5

ਏੀ ਰਤਾਲ ਕਲੱ ਚ ਏੁਦਯਤੀ ਕਨਏਾੀ ਰਣਾਰੀਆਂ ਕਲੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ ਸ਼ਾਭਰ ਵਲੀ
? (ਰਤਾਕਲਤ ਕਯਮਜਨਾ ਾਈਟ ਦ ਨਜ਼ਦੀਏ ਏੁਦਯਤੀ ਕਨਏਾੀ ਨੂੂੰ ਦਯਾਉਂਦ
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ਭਾਰਟ ਦ ਨਏਸ਼ 'ਤ ਲਯਲ ਕਦ) ।
1.6

ਉਾਯੀ ਦੀਆਂ ਤੀਕਲਧੀਆਂ, ਏੱ ਢਣ, ਬਯਨ, ਭੁੜ ਰਾਤੀ ਆਕਦ ਕਲੱ ਚ ਕਭੱ ਟੀ ਦ ਏੂੰ ਭ ਦੀ
ਏੀ ਭਾਤਯਾ ਵ । (ਕਭੱ ਟੀ ਦ ਏੂੰ ਭਾਂ ਦੀ ਭਾਤਯਾ, ਦਾਯਥਾਂ ਨੂੂੰ ਾਈਟ ਦ ਫਾਵਯੋਂ ਬਯਨ ਦਾ
ਲਯਲਾ ਕਦ) ।

7.7

ਕਨਯਭਾਣ ਏਾਯਜਏਾਰ ਦਯਾਨ ਾਣੀ ਦੀ ਰਾਈ, ਏੂੜਾ ਏਯਏਟ ੂੰ ਬਾਰਣ ਆਕਦ ਦ
ਲਯਲ ਕਦ

1.8

ਏੀ ਨੀਲੇਂ ਐਤਯ ਅਤ ਕੱ ਰ ਐਤਯ ਫਦਰ ਜਾਣ? (ਰਤਾਕਲਤ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਲੇਂ
ਅਤ ਨੀਲੇਂ ਐਤਯਾਂ ਨੂੂੰ ਕਏਲੇਂ ਕਧਆ ਜਾ ਕਯਵਾ ਵ ਦ ਲਯਲ ਰਦਾਨ ਏਯ)

1.9

ਏੀ ਉਾਯੀ ਦਯਾਨ ਭਰਫਾ ਅਤ ਏੂੜਾ ਕਵਤ ਰਈ ਐਤਯਾ ਦਾ ਏਯਦਾ ਵ ? (ਉਾਯੀ
ਦ ਦਯਾਨ ਦਾ ਵਣ ਲਾਰੀਆਂ ਏਈ ਕਏਭਾਂ ਦੀਆਂ ਯਕਵੂੰ ਦ-ਐੂੂੰ ਵਦ ਨੂੂੰ ਅਤ ਕਨਯਕਭਤ
ਰ ਫਯ ਅਤ ਕਨਟਾਯ ਦ ਾਧਨ ਲੀ ਕਦ)

2

ਜਰ ਵਾਤਾਵਯਣ

2.1

ਰਤਾਕਲਤ ਰਾਜਏਟ ਰਈ ਾਣੀ ਦੀ ਏੁੱ ਰ ਭਾਤਯਾ ਨੂੂੰ ਲੱ ਐ ਲੱ ਐ ਲਯਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਯੂਯਤਾਂ ਦ

ਅਨੁਾਯ ਕਦ । ਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਕਏਲੇਂ ੂਯੀ ਵਲੀ ? ਯਤਾਂ ਅਤ ਭਾਤਯਾਲਾਂ ਫਾਯ
ਦੱ  ਅਤ ਾਣੀ ਦਾ ੂੰ ਤੁਰਨ ਟਟਭੈਂਟ ਕਦ

2.2

ਾਣੀ ਦ ਰਤਾਕਲਤ ਯਤ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ (ਬਯਮ ਲਵਾਅ ਜਾਂ ਝਾੜ) ਏੀ ਵ?

2.3

ਰ ੜੀਂਦ ਾਣੀ ਦੀ ੁਣਲਤਾ ਏੀ ਵ, ਜ ਰਾਈ ਕਏ ਕਭਉਂਰ ਯਤ ਤੋਂ ਨਵੀਂ
ਵ? (ਾਣੀ ਦੀ ਏੁਆਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਦ ਨਾਰ ਬਕਤਏ, ਯਾਇਣਏ, ਜੀਲ ਕਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ ਰਦਾਨ
ਏਯ)

2.4

ੂੰ ਦ ਾਣੀ ਦ ਭੁੜ ਲਯਤ ਤੋਂ ਾਣੀ ਦੀ ਕਏੂੰ ਨੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ੂਯੀ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ
ਵ? (ਭਾਤਯਾਲਾਂ, ਯਤਾਂ ਅਤ ਲਯਤੋਂ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਦ)

2.5

ਏੀ ਦੂਜ ਉਬਤਾਲਾਂ ਦੁਆਯਾ ਾਣੀ ਨੂੂੰ ਭਕੜਆ ਜਾਲਾ ? (ਕਏਯਾ ਏਯਏ ਵਯ ਭਜੂਦਾ
ਲਯਤੋਂ ਅਤ ਐਤ ਦੀ ਭਾਤਯਾ 'ਤ ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਰਬਾਲਾਂ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯ)

2.6

ਰਤਾਕਲਤ ਤੀਕਲਧੀ ਨਾਰ ਦਾ ਵ ੂੰ ਦ ਾਣੀ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਯਵ ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਰ ਡ ਏੀ ਵ
? (ਰਤਾਕਲਤ ਤੀਕਲਧੀ ਤੋਂ ਦਾ ਵ ੂੰ ਦ ਾਣੀ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਅਤ ਯਚਨਾ ਦਾ ਲਯਲਾ
ਕਦ)

2.7

ਾਣੀ ਦੀ ਵਾਯਲਕਟੂੰ  ਤੋਂ ੂਯੀਆਂ ਵਈਆਂ ਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਯੂਯਤਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਦ
? ਫਣੀਆਂ ਵੂਰਤਾਂ ਦਾ ੂਯਾ ਲਯਲਾ

2.8

ਰੂੰਫ ਭੇਂ ਦ ਕਨਯਭਾਣ ਦ ੜਾਅ ਦਯਾਨ ਐਤਯ ਦ ਲਕਵ ਯਵ ਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ
(ਏੁਆਂਕਟਲਕਟਲ ਅਤ ੁਣਾਤਭਏ) ਦ ਰਤਾਕਲਤ ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਏਾਯਨ ਵਣ ਲਾਰੀਆਂ
ਜ਼ਭੀਨੀ ਲਯਤੋਂ ਕਲਚ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਦਾ ਏੀ ਰਬਾਲ ਵਾ? ਏੀ ਇਵ ਕਏ ਲੀ ਤਯੀਏ
ਨਾਰ ਵੜ ਜਾਂ ਾਣੀ ਦੀ ਕਨਏਾੀ ਦੀਆਂ ਭੱ ਕਆਲਾਂ ਨੂੂੰ ਲਧਾ ਦਲ
 ਾ?
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2.9

ਧਯਤੀ ਵਠਰ ਾਣੀ ਉੱਤ ਰਤਾਲ ਦ ਏੀ ਰਬਾਲ ਵਨ ? (ਏੀ ਧਯਤੀ ਵਠਰ ਾਣੀ ਦੀ
ਟਕੂੰ  ਏੀਤੀ ਜਾੀ; ਧਯਤੀ ਵਠਰ ਾਣੀ ਦ ਟਫਰ, ਯੀਚਾਯਕਜੂੰ  ਭਯੱ ਥਾ ਅਤ ਮ
ਅਥਾਯਟੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਰਲਾਨੀ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਦ, ਜ ਏਈ ਵ)

2.10

ਜ਼ਭੀਨੀ ਅਤ ਜਰ ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੂੰ ਰਦੂਕਸ਼ਤ ਏਯਨ ਲਾਰੀਆਂ ਉਾਯੀ ਦੀਆਂ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਤੋਂ
ਯਏਣ ਰਈ ਕਏਵੜੀਆਂ ਾਲਧਾਨੀਆਂ / ਉਾਅ ਏੀਤ  ਵਨ? (ਭਾੜ ਰਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਚਣ
ਰਈ ਏੀਤੀ ਈ ਭਾਤਯਾ ਅਤ ਉਾਲਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਦ)

2.11

ਥਾਂ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਤੋਂ ਫਯਾਤੀ ਾਣੀ ਕਏਲੇਂ ਰਫੂੰਕਧਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ? (ਐਤਯ ਦ ਵੜਹਾਂ ਤੋਂ
ਫਚਣ ਰਈ ਏੀਤ  ਰਫੂੰਧਾਂ, ਜਾ ਦ ਐਾਏਾ ੂੰ ਏਤ ਦ ੱ ਧਯ ਦ ਨਾਰ ਨਾਕਰਆਂ ਦੀਆਂ
ਵੂਰਤਾਂ ਦ ਲਯਕਲਆਂ ਫਾਯ ਦੱ )

2.12

ਏੀ ਕਨਯਭਾਣ ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਐਾ ਏਯਏ ਉੱਚਤਭ ੀਯੀਅੜ ਕਲੱ ਚ
ਕਯਮਜਨਾ ਾਈਟ ਦ ਆਰ ਦੁਆਰ ਯਾਣੂ-ਮੁਏਤ ਕਥਤੀਆਂ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣਦੀ ਵ
(ਵੀ ਕਲਆਕਐਆ ਨਾਰ ਵੀ ਠਕਵਯਾ)

2.13

ੀਲਯਜ ਦ ਬੂੰ ਡਾਯਨ, ਟਰੀਟਭੈਂਟ ਅਤ ੁਯੱਕਐਅਤ ਕਨਏਾ ਰਈ ਜਾ 'ਤ ਕਏਵੜੀਆਂ
ਵੂਰਤਾਂ ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਨ ? (ੂੰ ਦ ਾਣੀ ਦ ਉਤਾਦਨ ਦੀ ਭਾਤਯਾ, ਤਏਨਾਰ ਜੀ
ਨਾਰ ਟਰੀਟਭੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਤਾਲਾਂ ਅਤ ਭੁੜ ਲਯਤ ਅਤ ਕਨਟਾਯ ਰਈ ਵੂਰਤਾਂ ਦਾ
ਲਯਲਾ ਕਦ)

2.14

ਜ ਟਰੀਟ ਏੀਤਾ ਯਕਵੂੰ ਦ ਟਾੱਇਰਟ ਦ ਐਾਕਨਆਂ ਦੀ ਪਰੱਕਲ਼ੂੰ  ਰਈ ਲਯਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਤਾਂ

3

ਫਨਤੀ

3.1

ਏੀ ਰਾਜਏਟ ਦਾ ਜਲ ਕਲਕਬੂੰ ਨਤਾ ਨੂੂੰ ਏਈ ਐਤਯਾ ਵ? (ਥਾਨਏ ਈਏਕਟਭ ਦਾ ਇ

ਦਵਯ ਰੂੰਕਫੂੰ  ਕਟਭ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਦ ।

ਦ ਕਲਰੱਐਣ ਕਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ ਨਾਰ ਲਯਲਾ ਕਦ, ਜ ਏਈ ਵ)
3.2

ਏੀ ਉਾਯੀ ਨਾਰ ਕਲਆਏ ੱ ਧਯ ਤ ਫਨਤੀ ਐਤਭ ਵਲੀ ਜਾਂ ਇ ਕਲੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ
ਆਲੀ ? (ਕਯਮਜਨਾ ਨਾਰ ਰਬਾਕਲਤ ਵਣ ਲਾਰ ਦਯੱ ਐਤਾਂ ਅਤ ਫਨਤੀ ਦਾ
ਕਲਥਾਯ ਕਲੱ ਚ ਲਯਲਾ ਕਦ)

3.3

ਭਵੱ ਤਲੂਯਣ ਾਈਟ ਕਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ 'ਤ ਵਣ ਲਾਰ ੂੰ ਬਾਲਤ ਰਬਾਲਾਂ ਨੂੂੰ ੱ ਟ ਏਯਨ ਰਈ
ਕਏਵੜ ਉਾਅ ਕਦੱ ਤ  ਵਨ (ਦਯਖ਼ਤ ਰਾਉਣ, ਰੈਂ ਡਏਕੂੰ , ਜਰ ੂੰ ਠਨਾਂ ਦੀ
ਕਯਜਣਾ ਆਕਦ ਦ ਰਤਾਲ ਨੂੂੰ ਉਕਚਤ ਭਾਨੇ' ਲਾਰ ਐਾਏ ਨਾਰ ਕਦ)

4

ਜੀਵ-ਜੰ ਤੂ

4.1

ਏੀ ਜਾਨਲਯਾਂ ਦ ਕਏ ਲੀ ਉਜਾੜ ਵਣ ਦੀ ੂੰ ਬਾਲਨਾ ਵ- ਦਲੇਂ ਧਯਤੀ ਦ ਅਤ ਜਰ-ਾਣੀ
ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦ ਕਲਚਯਨ ਰਈ ਯੁਏਾਲਟਾਂ ਦਾ ਕਨਯਭਾਣ? ਲਯਲਾ ਕਦ

4.2

ਐਤਯ ਦ ਲੀਪਾਉਨਾ 'ਤ ਏਈ ਕੱ ਧਾ ਜਾਂ ਅਕੱ ਧ ਰਬਾਲ? ਲਯਲਾ ਕਦ

4.3

ਜਾਨਲਯਾਂ 'ਤ ਣ ਲਾਰ ਭਾੜ ਰਬਾਲਾਂ ਨੂੂੰ ਟਾਉਣ ਰਈ ਕਰਆਯ, ਭੱ ਛੀ ੜੀਆਂ ਆਕਦ
ਲਯ ਉਾਅ ਕਦ ।

5

ਸਵਾ ਵਾਤਾਵਯਣ
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5.1

ਏੀ ਕਯਮਜਨਾ ਲਾਮੂਭੂੰਡਰ ਾਂ ਦ ੂੰ ਣਣ ਨੂੂੰ ਲਧਾਾ ਅਤ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਯਭ
ਟਾੂ ਫਣਨ ? (ਰਤਾਕਲਤ ਉਾਯੀਆਂ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਲਧ ਟਰਕ ਪਏ ਨੂੂੰ ਕਧਆਨ ਕਲੱ ਚ
ਯੱ ਐਦ ਵ ਭਾਡਰਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਵਲਾ ੁਣਲੱ ਤਾ ਦ ੂਯਲ ਅਨੁਭਾਕਨਤ ਭੁੱ ਰਾਂ ਕਲੱ ਚ
ਪਰਾਅ ਦ ਨਾਰ ਕਛਏੜ ਦੀ ਵਲਾ ਦੀ ੁਣਲੱ ਤਾ ਦ ੱ ਧਯ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਦ)

5.2

ਧੂੜ, ਧੂੂੰ ,ਂ ਫਦਫੂਦਾਯ ਧੂੂੰ ਆਂ ਜਾਂ ਵਯ ਐਤਯਨਾਏ ਾਂ ਦ ਉਤਾਦਨ ਤ ਏੀ ਰਬਾਲ ਵਨ
? (ਾਯ ਭਭ ਕਲਕਆਨ ਦ ਭਾਦੂੰ ਡਾਂ ਦ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲੱ ਚ ਲਯਲ ਕਦ)

5.3

ਏੀ ਰਤਾਲ ਲਾਵਨਾਂ ਰਈ ਾਯਕਏੂੰ  ਜਹਾ ਦੀ ਾਟ ਦਾ ਏਯਾ? ਟਯਾਂਯਟ
ਫੁਕਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦ ਭਜਦ
ੂ ਾ ੱ ਧਯ ਅਤ ਕਯਮਜਨਾ ਾਈਟ ਤ ਦਾਐਰ ਵਣ ਅਤ ਟਰਕ ਪਏ
ਰਲਸ਼ ਏਯਨ ਲਰ ਟਰਕਪਏ ਰਫੂੰਧਨ ਭਤ ੁਧਾਯ ਰਈ ਰਤਾਕਲਤ ਉਾਲਾਂ ਦ ੂਯ
ਲਯਲ ਕਦ ।

5.4

ਅੂੰ ਦਯੂਨੀ ੜਏਾਂ, ਾਈਏਰ ਟਯਏਾਂ, ਦਰ ਚੱ ਰਣ ਲਾਰ ਯਤ, ਪੁੱ ਟਾਥਾਂ ਆਕਦ ਟਯਨ
ਅਧੀਨ ਵਯ ਸ਼ਰਣ
 ੀ ਦ ਐਤਯਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ ਰਦਾਨ ਏਯ ।

5.5

ਏੀ ਟਰਕਪਏ ਦ ਯਰ ਅਤ ਏੂੰ ਫਣ ਕਲੱ ਚ ਭਵੱ ਤਲੂਯਨ ਲਾਧਾ ਵਲਾ ? ( ਉਯਏਤ ਯਤਾਂ
ਅਤ ਉਯਏਤ ਨੂੂੰ ਟਾਉਣ ਰਈ ਰਤਾਕਲਤ ਉਾਲਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਦ)

5.6

ਰਾਜਏਟ ਾਈਟ ਦ ਆਰ ਦੁਆਰ ਦ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੀ ਵਲਾ ਦੀ ਏੁਆਰਟੀ ਕਲਚ ਯਰਾ
ਾਉਣ ਦ ੱ ਧਯ ਅਤ ਏੂੰ ਫਣੀ 'ਤ ਡੀਜੀ ਟਾਂ ਅਤ ਵਯ ਉਏਯਣਾਂ ਦਾ ਏੀ ਰਬਾਲ
ਵਲਾ? ਲਯਲਾ ਕਦ।

6

ੁਸਜ

6.1

ਏੀ ਰਤਾਕਲਤ ਕਨਯਭਾਣ ਕਏ ਲੀ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਕਏ ਕਦਰਸ਼, ੁੂੰ ਦਯ ੁਕਲਧਾ ਜਾਂ ਬੂਕਭਏਾ
ਕਲੱ ਚ ਯੁਏਾਲਟ ਵਲਾ ? ਏੀ ਇਨਹਾਂ ਕਲਚਾਯਾਂ ਨੂੂੰ ਭਯਥਏਾਂ ਦੁਆਯਾ ਕਧਆਨ ਕਲੱ ਚ ਯੱ ਕਐਆ
ਕਆ ਵ?

6.2

ਏੀ ਭਜੂਦਾ ਢਾਂਕਚਆਂ 'ਤ ਨਲੀਆਂ ਉਾਯੀਆਂ ਦ ਏਈ ਭਾੜ ਰਬਾਲ ਵਣ? ਕਧਆਨ ਕਲੱ ਚ
ਏੀ ਕਲਚਾਯ ਯੱ ਐ  ਵਨ ?

6.3

ਏੀ ਸ਼ਕਵਯੀ ਯੂ ਅਤ ਸ਼ਕਵਯੀ ਕਡਜ਼ਾਈਨ ਦ ਭਾਦੂੰ ਡਾਂ ਨੂੂੰ ਰਬਾਲਤ ਏਯਨ ਫਾਯ ਏਈ
ਥਾਨਏ ਕਲਚਾਯ ਵਨ? ਉਵ ਸ਼ਟ ਤਯ 'ਤ ਫਾਵਯ ਏੱ ਢ ਜਾ ਏਦ ਵਨ।

6.4

ਏੀ ਇੱ ਥ ਏਈ ਭਾਨਲ-ਕਲਕਆਨਏ ਜਾਂ ੁਯਾਤੱ ਤਲ ਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ੁਯਾਤੱ ਤਲ ਥਾਨ
ਵਨ? ਦੱ  ਕਏ ਰਤਾਕਲਤ ਜਾ ਦ ਆ ਾ ਏਈ ਵਯ ਭਵੱ ਤਲੂਯਣ ਕਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ
ਕਲਚਾਯੀਆਂ ਈਆਂ ਵਨ ।

7

ਭਾਧਜਕ - ਆਯਧਥਕ ਿੱ ਖ

7.1

ਏੀ ਰਤਾਕਲਤ ਕਯਮਜਨਾ ਨਾਰ ਥਾਨਏ ਆਫਾਦੀ ਦ ਜਨ-ਅੂੰ ਏੜਾ ਢਾਂਚ ਕਲੱ ਚ
ਤਫਦੀਰੀ ਆਲੀ ? ਲਯਲਾ ਕਦ ।

7.2

ਰਤਾਕਲਤ ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਆਰ ਦੁਆਰ ਭਜਦ
ੂ ਾ ਭਾਜਏ ਢਾਂਚ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਦ ।

7.3

ਏੀ ਇਵ ਰਾਜਏਟ ਥਾਨਏ ਬਾਈਚਾਕਯਆਂ 'ਤ ਭਾੜ ਰਬਾਲ, ਕਲੱ ਤਯ ਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਯ
ਕਬਆਚਾਯਏ ਏਦਯਾਂ ਏੀਭਤਾਂ ਕਲਚ ਕਲਾੜ ਦਾ ਏਯਾ? ੁਯੱਕਐਆ ਦ ਰਤਾਲ ਏੀ
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ਵਨ ?
8

ਇਭਾਯਤੀ ਭਿੱ ਗਯੀ

8.1

ਉੱਚ-ੂੰ ਮਕਜਤ ਊਯਜਾ ਦ ਨਾਰ ਕਨਯਭਾਣ ਭੱ ਯੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਸ਼ਾਭਰ ਵ ਏਦੀ ਵ । ਏੀ
ਕਨਯਭਾਣ ਭੱ ਯੀ ਊਯਜਾ ਏੁਸ਼ਰ ਰਕਏਕਯਆਲਾਂ ਨਾਰ ਕਤਆਯ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਵ? (ਕਫਰਕਡੂੰ  ਭਯੀ ਦੀ ਚਣ ਕਲਚ ਊਯਜਾ ਫਚਾਅ ਦ ਉਾਲਾਂ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਊਯਜਾ
ਏੁਸ਼ਰਤਾ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਦ)

8.2

ਕਨਯਭਾਣ ਦਯਾਨ ਭੱ ਯੀ ਦੀ ਢਆ-ਢਆਈ ਅਤ ਰਫੂੰਧਨ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਰਦੂਸ਼ਣ,
ਆਲਾਜ਼ ਅਤ ਜਨਤਏ ਯਸ਼ਾਨੀ ਵ ਏਦੀ ਵ । ਰਬਾਲ ੱ ਟ ਏਯਨ ਰਈ ਕਏਵੜ ਉਾਅ
ਏੀਤ ਜਾਂਦ ਵਨ ?

8.3

ਏੀ ਦੁਫਾਯਾ ਲਯਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ੜਏਾਂ ਅਤ ਢਾਂਕਚਆਂ ਕਲਚ ਲਯਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਨ ? ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਫਚਤ ਦੀ ਵੱ ਦ ਦੱ  ?

8.4

ਰਾਜਏਟ ਦ ਏੂੰ ਭਏਾਜੀ ੜਾਲਾਂ ਦਯਾਨ ਦਾ ਵ ਏੂੜ ਨੂੂੰ ਇਏੱ ਠਾ ਏਯਨ, ਲੱ ਐ ਏਯਨ ਅਤ
ਕਨਟਾਯ ਦ ਤਯੀਕਏਆਂ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਦ ।

9

ਊਯਜਾ ੰ ਚਾਯ

9.1

ਕਫਜਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਯੂਯਤਾਂ, ਰਾਈ ਦ ਯਤ, ਫਏਅ ਯਤ ਆਕਦ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਦ।
ਉਾਯ  ਐਤਯ ਦ ਰਤੀ ਲਯ ਪੁੱ ਟ ਊਯਜਾ ਦੀ ਐਤ ਏੀ ਭੂੰ ਨੀ ਵ ? ਤੁੀਂ ਕਏਲੇਂ
ਊਯਜਾ ਦੀ ਐਤ ਨੂੂੰ ੱ ਟ ਏਯਨ ਦੀ ਏਕਸ਼ਸ਼ ਏੀਤੀ ਵ ?

9.2

ਤੁਵਾਡੀ ਕਏ ਤਯਹਾਂ ਦੀ, ਅਤ ਕਏ ਭਯੱ ਥਾ ਦੀ ਾਲਯ ਫਏ-ਅ ਦੀ ਮਜਨਾ ਵ ?

9.3

ਕਜਵੜੀ ਰਾ ਤੁੀਂ ਲਯਤਣਾ ਚਾਵੁੂੰ ਦ ਵ ਉ ਦੀਆਂ ਕਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ ਏੀ ਵਨ ? ਛਟੀ ਤਯੂੰ 
ਅਤ ਰੂੰਫੀ ਤਯੂੰ  ਯਡੀਸ਼ਨ ਦਲਾਂ ਨਾਰ ੂੰ ਫੂੰ ਕਧਤ ਇ ਦੀਆਂ ਕਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ ਰਦਾਨ ਏਯ ?

9.4

ਇਭਾਯਤ ਕਲਚ ੂਯਜੀ ਢਾਂਚ ਦੀਆਂ ਕਏਵੜੀਆਂ ਕਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਵੀ ਵ
? ਰਤਾਕਲਤ ਰਾਜਏਟ ਕਲਚ ਏੀਤੀਆਂ ਅਯਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਯਣਨ ਏਯ ।

9.5

ਏੀ ਰੀਆਂ ਅਤ ਇਭਾਯਤਾਂ ਦਾ ਐਾਏਾ ੂਯਜੀ ਊਯਜਾ ਉਏਯਣਾਂ ਦੀ ੂੰ ਬਾਲਨਾ ਨੂੂੰ
ਲਧਾਉਂਦਾ ਵ? ਏੀ ਤੁੀਂ ਇਭਾਯਤ ਏੂੰ ਰ ਏ ਕਲਚ ਟਰੀਟ ਰਾਈਕਟੂੰ , ਭਯਜੈਂੀ
ਰਾਈਕਟੂੰ  ਅਤ ਯ ਯਭ ਜਰ ਰਣਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਫਾਯ ਕਲਚਾਯ ਏੀਤਾ
ਵ? ਲਯਕਲਆਂ ਦ ਨਾਰ ਾਫਤ ਏਯ ।

9.6

ਏੀ ਸ਼ਕਡੂੰ  ਨੂੂੰ ਠੂੰਡਾ / ਯਭ ਏਯਨ ਦ ਰ ਡ ਨੂੂੰ ਟਾਉਣ ਰਈ ਅਯਦਾਯ ਤਯੀਏ ਨਾਰ
ਲਯਕਤਆ ਜਾ ਕਯਵਾ ਵ? ੂਯਫ ਅਤ ੱ ਛਭ ਅਤ ਛੱ ਤ ਦੀਆਂ ਏੂੰ ਧਾਂ ਦ ਛਾਂ ਨੂੂੰ ਲੱ ਧ ਤੋਂ ਲੱ ਧ
ਏਯਨ ਰਈ ਕਏਵੜ ਕਧਾਂਤ ਲਯਤ  ਵਨ ? ਕਏੂੰ ਨੀ ਊਯਜਾ ਦੀ ਫਚਤ ਰਬਾਕਲਤ ਵਈ
ਵ ?

9.7

ਏੀ ਢਾਂਚ ਊਯਜਾ-ਏੁਸ਼ਰ  ਏੂੰ ਡੀਸ਼ਕਨੂੰ, ਰਾਈਕਟੂੰ  ਅਤ ਭਏਨੀਏਰ ਰਣਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਲਯਤੋਂ ਏਯਦ ਵਨ ? ਤਏਨੀਏੀ ਲਯਲ ਰਦਾਨ ਏਯ । ਏੀ ਟਰਾਂਪਾਯਭਯ ਅਤ ਭਟਯ
ਏੁਸ਼ਰਤਾ, ਯਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤੀਫਯਤਾ ਅਤ ਅਯਏੂੰ ਡੀਸ਼ਕਨੂੰ ਰ ਡ ਧਾਯਨਾਲਾਂ ਦ ਲਯਲ ਰਦਾਨ
ਏਯਦ ਵਨ? ਏੀ ਤੁੀਂ ੀ.ਪ.ੀ. ਅਤ ਚ.ੀ.ਪ.ੀ. ਭੁਪਤ ਕਚਰਯਜ ਦੀ ਲਯਤੋਂ
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ਏਯ ਯਵ ਵ? ਕਨਯਧਾਯਤ ਏਯ ।
ੂਐਭ-ਭਭ ਨੂੂੰ ਫਦਰਣ ਕਲਚ ਇਭਾਯਤੀ ਤੀਕਲਧੀ ਦ ੂੰ ਬਾਕਲਤ ਰਬਾਲ ਏੀ

9.8

ਵਨ? ਯਭੀ ਦ ਟਾੂ ਅਤ ਉਰਟਾ ਰਬਾਲ ਦ ਕਨਯਭਾਣ 'ਤ ਰਤਾਕਲਤ ਉਾਯੀ ਦ
ੂੰ ਬਾਕਲਤ ਰਬਾਲਾਂ' ਤ ਲ-ਭੁਰਾਂਏਣ ਰਦਾਨ ਏਯ ?
ਕਫਰਕਡੂੰ  ਕਰਫ਼ਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਥਯਭਰ ਕਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ ਏੀ ਵਨ? (ੳ) ਛੱ ਤ; (ਅ) ਫਾਵਯੀ

9.9

ਏੂੰ ਧ; ਅਤ (c) ਪਨਟਸ਼ਨ? ਲਯਤੀ ਈ ਭੱ ਯੀ ਅਤ ਮੂ-ਲਰਮੂਜ ਜਾਂ ਕਲਅਏਤੀਤ
ਕਵੱ ਕਆਂ ਦ ਆਯ ਭੁੱ ਰਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਦ।
9.10

ਅੱ  ਦ ਜਐਭਾਂ ਕਲਯੁੱ ਧ ਕਏਵੜੀਆਂ ਾਲਧਾਨੀਆਂ ਅਤ ੁਯੱਕਐਆ ਉਾਲਾਂ ਦਾ ਰਤਾਲ
ਵ? ਭਯਜੈਂੀ ਮਜਨਾਲਾਂ ਦਾ ੂਯਾ ਲਯਲਾ ।

9.11

ਜ ਤੁੀਂ ਏੱ ਚ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏੂੰ ਧ ਭੱ ਯੀ ਦ ਤਯ ਤ ਏਯ ਯਵ ਵ ਤਾਂ ਇ ਦੀਆਂ

9.12

ਇਭਾਯਤ ਕਲਚ ਵਲਾ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਦਯ ਕਏੂੰ ਨੀ ਵ ? ਤੁੀਂ ਕਏਲੇਂ ਆਉਣ ਦ ਰਬਾਲਾਂ ਨੂੂੰ

9.13

ਯ ਯਲਾਇਤੀ ਊਯਜਾ ਤਏਨਾਰ ਜੀ ਦੀ ਕਏ ਵੱ ਦ ਤੱ ਏ ਭੁੱ ਚੀ ਊਯਜਾ ਦੀ ਐਤ ਕਲੱ ਚ

ਕਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ, ਈਭੀੀਕਲਟੀ ਅਤ ਥਯਭਰ ਕਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ ਭਤ ਲਯਲਾ ਕਦ ।
ਟਾ ਯਵ ਵ ਇ ਦ ਲਯਲ ਰਦਾਨ ਏਯ ।
ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ? ਲਯਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾਰੀਆਂ ਨਕਲਆਉਣਮ ਊਯਜਾ ਤਏਨਾਰ ਜੀਆਂ
ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਦ ।
ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਫੰਧਨ ਮਜਨਾ

10

ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਫੂੰਧਨ ਮਜਨਾ ਕਲੱ ਚ ਰਾਜਏਟ ਦੀਆਂ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ
ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਭਾੜ ਰਬਾਲਾਂ ਨੂੂੰ ਟਾਉਣ ਰਈ ਉਾਯੀ, ਏਾਯਜ ਅਤ ਭੁੱ ਚ ਜੀਲਨ
ਚੱ ਏਯ ਦਯਾਨ ਵਯ ਲਤੂ ਅਨੁਾਯ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਰਈ ਏੀਤ ਜਾ ਯਵ ਾਯ ਉਾਅ
ਉਾਲਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਵਣ। ਇਵ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਲੱ ਐ ਲੱ ਐ ਕਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਰਈ
ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੀ ਕਨਯਾਨੀ ਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਲੀ ਕਲਕਐਆਨ ਏਯੀ । ਇਵ ਭਯਜੈਂੀ ਦ
ਭਾਭਰ ਕਲਚ ਚੁੱ ਏ ਜਾਣ ਲਾਰ ਏਦਭਾਂ ਫਾਯ ਦੱ ਦਾ ਵ ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਅੱ  ਭਤ ਾਈਟ 'ਤ
ਦੁਯਟਨਾਲਾਂ ।
ਨੱਥੀ

11

a.

ਕਯਮਜਨਾ ਾਈਟ ਅਤ ਆ ਾ ਦਾ ਨਯਾਕਭਏ ਕਦਰਸ਼

b.

ਾਈਟ ਦੀ ਕਥਤੀ

c.

ਰਤਾਕਲਤ ਾਈਟ ਦੀਆਂ ਆ ਾ ਦੀਆਂ ਕਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ (500 ਭੀਟਯ ਦ ਅੂੰ ਦਯ)

d.

ਾਈਟ (ਉਕਚਤ ਏਰ ਤੱ ਏ ਦ ੱ ਧਯ ਅਤ ਯੂਾਂ ਨੂੂੰ ਦਯਾਉਂਦੀ) (ਜ ਉਰਫਧ ਨਾ
ਵਲ ਤਾਂ ਕਯਪ ੂੰ ਏਰਕਏ ਮਜਨਾਲਾਂ ਨੱਥੀ ਏਯ)
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ਅੰਧਤਕਾ- IV
(ਧਾਯਾ 11 ਲਐ )
ਪਾਯਭ -1 ਫੀ 2
ਸਰਣੀ ਫੀ 2 ਰਈ ਰਭਖ
ੁਿੱ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਵਾਨਗੀ ਰਈ ਅਯ ੀ
ਰਾਜਕਟ / ਧਕਧਯਆਵਾਂ
1

ਧਯਮਜਨਾ ਦੀ ਰਾਗਤ: ਭਜੂਦਾ ਏੀਭਤ ਦ ੱ ਧਯ 'ਤ ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਏੁੱ ਰ ਏੀਭਤ (ਰੱਐਾਂ ਕਲਚ); ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਫੂੰਧਨ (ੂੂੰ ਜੀ) ਰਈ
ਕਨਯਧਾਯਤ ਪੂੰ ਡ; ੀਈਆਯ ਨੂੂੰ ਅਰਾਟ ਏੀਤ  ਪੂੰ ਡ; ਈਭੀ ਰਈ ਕਨਯਧਾਯਤ ਪੂੰ ਡ (ਆਲਯਤੀ ਰਤੀ ਾਰ)

2

ਾਣੀ ਦੀ

ਯੂਯਤ ਦਾ ਵਯਵਾ (ਧਨਯਭਾਣ, ਕਾਯਜ ਅਤ ਫੰ ਦ ਸਣ ਦ ੜਾਵਾਂ ਦਯਾਨ)

ਯਤ

a

ਏਰਡੀ ਕਲਚ ਭਾਤਯਾ

ਾਣੀ ਦੀ ਕਨਏਾੀ ਦਾ ਢੂੰ 

ਯਤ ਤੋਂ ਦੂਯੀ

ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰ 

ਯਤ: ਤਵ / ਧਯਤੀ ਵਠਰ ਾਣੀ / ਭੁੂੰ ਦਯ / ਵਯ; ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਤਯੀਏਾ: ਾਈਰਾਈਨ / ਨਕਵਯ / ਵਯ; ਾਣੀ
ਏੱ ਢਣ ਰ ਣ ਦਾ ਢੂੰ : ਫਯਾਜ / ਲਅਯ / ਇਨਟਏਲ਼ੈੱਰ/ ਜਏਲ਼ੈੱਰ / ਕਟਊਫਲ਼ੈੱਰ / ਐੁੱ ਰਾ ਐੂਵ / ਵਯ
b

ੱ ਤਯ ਨੂੰਫਯ; ਜਾਯੀ ਏਯਣ ਦੀ ਤਾਯੀਐ; ਇਜਾਜ਼ਤ ਭਾਤਯਾ; ਭਯੱ ਥ ਅਥਾਯਟੀ ਤੋਂ ਆਕਆ ਦੀ ਏਾੀ

c.

ਏੀ ਡੀੀਰੀਨੇਸ਼ਨ ਰਤਾਕਲਤ ਵ (ਵਾਂ / ਨਵੀਂ)

:

ਜ ਵਾਂ, (i) ਡੀੀਰੀਨੇਸ਼ਨ ਭਯੱ ਥਾ (ਏਰਡੀ); (ii) ਫਰਾਈਨ ਦੀ ੁਣਲੱ ਤਾ (ਏਰਡੀ); ਫਰਾਈਨ
ਦ ਕਨਟਾਯ ਦਾ ਢੂੰ 
3

4

ਗੰ ਦ ਾਣੀ ਦਾ ਰਫੰਧਨ (ਧਨਯਭਾਣ, ਕਾਯਜ ਅਤ ਫੰ ਦ ਸਣ ਦ ਭੇਂ)
ਕਏਭ

ਦਾਲਾਯ ੂੰ ਦ

ਟਰੀਟਭੈਂਟ

/ ਯਤ

ਾਣੀ ਦੀ ਭਾਤਯਾ

ਭਯੱ ਥਾ

ਦੀ

ਟਰੀਟਭੈਂਟ

ਕਨਟਾਯ

ਦਾ ਤਯੀਏਾ

ਦਾ ਢੂੰ 

ਭੁੜ ਲਯਤ/ ਯੀਮੂਜ਼ ਕਲੱ ਚ

ਕਡਚਾਯਜ ਏੀਤ ਾਣੀ

ਲਯਤ ਜਾਣ ਲਾਰ ਾਣੀ

ਦੀ ਭਾਤਯਾ (ਕਏਰ
ਕਰਟਯ ਰਤੀ ਕਦਨ )

(ਕਏਰ ਕਰਟਯ

( ਕਏਰ ਕਰਟਯ

ਦੀ ਭਾਤਯਾ (ਕਏਰ ਕਰਟਯ

ਰਤੀ ਕਦਨ)

ਰਤੀ ਕਦਨ )

ਰਤੀ ਕਦਨ)

ਂ ਯੀਆਂ ਭਨ ੂਯ ਸਨ )
ਾਰਡ ਵਟ ਜਨਯਸ਼ਨ ਦਾ ਰਫੰਧਨ ( ਭਰਟੀਰ ਟ
ਆਈਟਭ

ਭਾਤਯਾ ਰਤੀ ਾਰ

ਇਏਾਈ

ਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਯੀ

ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰ 

ਕਨਟਾਯ ਦਾ ਢੂੰ 

- ਆਈਟਭ: - (ਉਦਮਕਏ ਯਕਵੂੰ ਦ-ਐੂੂੰ ਵਦ, ਕਭਉਂਰ ਾਕਰਡ ਲਟ, ਉੱਡਦੀ ੁਆਵ, ਤੀ ੁਆਵ, ਐਤਯਨਾਏ ਯਕਵੂੰ ਦ-ਐੂੂੰ ਵਦ
(ਐਤਯਨਾਏ ਅਤ ਵਯ ਯਕਵੂੰ ਦ-ਐੂੂੰ ਵਦ ਰਫੂੰਧਨ ਕਨਮਭ 2016 ਦ ਅਨੁਾਯ), ਈ ਲਟ, ਫਾਇ-ਭਡੀਏਰ ਯਕਵੂੰ ਦ-ਐੂੂੰ ਵਦ, ਕਨਯਭਾਣ
ਅਤ ਢਾਵੁਣ ਦੀ ਯਕਵੂੰ ਦ-ਐੂੂੰ ਵਦ, ਰਾਕਟਏ ਯਕਵੂੰ ਦ, ਵਯ)
- ਇਏਾਈ: - (ਟਨ, ਕਏਰ ਰੀਟਯ)
- ਕਨਟਾਯ ਦਾ ਢੂੰ : - (ਟਰੀਟਭੈਂਟ, ਬੂੰ ਡਾਯਨ ਅਤ ਕਨਟਾਯ ਦੀ ਵੂਰਤ (ਟੀਡੀਪ), ਅਕਧਏਾਯਤ ਯੀ-ਾਈਏਰਯ, ਰੈਂ ਡਕਪਰ,
ਨੇਟਯੀ ਰੈਂ ਡਕਪਰ, ਵਯ)
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5

ਂ ਯੀਆਂ ਦੀ ਆਧਗਆ) ਰਈ
ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਗਤੀਧਵਧੀਆਂ (ਭਰਟੀਰ ਟ
ਯਯਭੀ / ਵੂਰਤ / ਰਾਂਟ / ਵਯ ਦਾ ਲਯਲਾ

ਭੀਨ ਦੀ

ਯੂਯਤ ਸਕਟਅਯ ਧਵਿੱ ਚ:

ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ

ਕਟੱ ਣੀਆਂ

ਵਯੀ ੱ ਟੀ
ਏੁੱ ਰ
- ਤੀਕਲਧੀ / ਵੂਰਤ / ਰਾਂਟ / ਵਯ ਕਲੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ: ਭੁੱ ਐ ਰਾਂਟ, ਟਾਊਨਕਸ਼, ਰੀਨਫਰਟ, ਸ਼ ੌਂਡ, ਐੱ ਡ ਦਾ ਐਤਯ, 
ਫੀ ਡੂੰ  ਐਤਯ, ੁਯੱਕਐਆ ਜ਼ਨ, ਟਕਰੂੰ ਤਰਾਅ, ਰੈਂ ਡਕਪਰ, ਜਰ ਬੂੰ ਡਾਯ, ਡੀ-ਰੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਂਟ, ਠ ਏੂੜ ਦ ਰਫੂੰਧਨ ਰਈ ਐਤਯ,
ਕਫਰਟ-ਅ ਐਤਯ, ਵਯ
6

ਜ ਜੰ ਗਰਾਤ ਬੂਭੀ ਸਾਭਰ ਸ:
ਜ ਕਧਾਂਤਏ (ੜਾਅ- I) ਰਲਾਨੀ ਰਾਤ ਏੀਤੀ: ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਪਾਈਰ ਨੂੰਫਯ; ਕਧਾਂਤਏ ਰਣਾਰੀ (ੜਾਅ- I) ਦੀ ਰਲਾਨੀ ਦੀ
ਕਭਤੀ; ਤਫਦੀਰ ਏੀਤਾ ਐਤਯ;
ਜ ਅੂੰ ਕਤਭ (ੜਾਅ-II) ਦੀ ਰਲਾਨੀ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਈ: ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦੀ ਪਾਈਰ ਨੂੰਫਯ; ਅੂੰ ਕਤਭ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਦੀ ਕਭਤੀ; ਤਫਦੀਰ ਏੀਤਾ
ਐਤਯ

7

ਯੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜ ਕਈ ਸ: ਕਯਮਜਨਾ ਰਈ ਏੱ ਟ  ਯੁੱ ਐਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ (ਜ ਜੂੰ ਰੀ ਜ਼ਭੀਨ ਸ਼ਾਭਰ ਨਵੀਂ ਵ); ਅਤ ਯੁੱ ਐ ਏੱ ਟਣ
ਅਤ ਯੁੱ ਐ ਰਾਉਣ ਦ ਲਯਲ

8

ਬੂਭੀ ਗਰਧਸਣ ਧਥਤੀ: ਜ਼ਭੀਨ ਏੁਆਇਯ; ਜ਼ਭੀਨ ਅਜ ਏੁਆਇਯ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵ; ਜ਼ਭੀਨ ਏੁਆਇਯ ਦੀ ਕਥਤੀ ਜ
ਏੁਆਇਯ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਈ

9

ਜ ਅਧਧਨ ਦ ਖਤਯ ਧਵਿੱ ਚ ਸਧਡਊਰ -1 ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਜੂਦਗੀ ਸ
ਲ਼ਕਡਊਰ -1 ਰਜਾਤੀਆਂ ਦ ਲਯਲ; ਲ਼ਕਡਊਰ -1 ਰਜਾਤੀਆਂ ਰਈ ੂੰ ਬਾਰ ਮਜਨਾ

a

ਦਾ ਲਯਲਾ, ਕਜ ਕਲੱ ਚ ਯੱ ਕਐਆ ਮਜਨਾ ਦੀ ਏਾੱੀ ਲੀ ਸ਼ਾਭਰ ਵ; ਪੂੰ ਡ ਦੀ
ਕਲਲਥਾ; ਰਾੂ ਏਯਨ ਦੀ ਕਭਆਦ; ਆਕਦ
ਭਯੱ ਥ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਲ਼ਕਡਊਰ -1 ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ੂੰ ਬਾਰ ਮਜਨਾ ਦੀ

b

ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਦ ਲਯਲ ਕਵਤ ਰਲਾਨੀ ਦੀ ਏਾੀ; ੱ ਤਯ ਨੂੰਫਯ; ਜਾਯੀ ਏਯਣ ਦੀ
ਤਾਯੀਐ; ਕਪਾਯ ਜ ਏਈ ਵ; ਆਕਦ
10 ਜ ਕਯ ਖਤਯ ਧਵਿੱ ਚ ਾਣੀ ਵਾਰੀਆਂ ੰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਜੂਦਗੀ ਸ:

a.

ਏਯ ਐਤਯ ਕਲੱ ਚ ਾਣੀ ਲਾਰੀਆਂ ੂੰ ਥਾਲਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ:

b.

ਜ ਕਯਲਯਤਨ ਰ ੜੀਂਦਾ ਵ: ਡਾਇਲਯਜ਼ਨ ਦ ਲਯਲ ਰ ੜੀਂਦ ਵਨ; ਏਯਲਾ
ਅਕਧਨ ਦ ਲਯਲ

c.

ਭਯੱ ਥ ਅਥਾਯਟੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਆਕਆ ਦ ਲਯਲ: ੱ ਤਯ ਨੂੰ.; ਜਾਯੀ ਏਯਣ
ਦੀ ਤਾਯੀਐ; ਕਪਾਯ ਜ ਏਈ ਵ; ਅਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਏਾੀ.

11 ਭਨੁਿੱਖੀ ਸਕਤੀ ਦੀ

ਯੂਯਤ: ਕਨਯਭਾਣ / ਏਾਯਜ ਦਯਾਨ ਥਾਈ / ਅਥਾਈ ਯੁਜ਼ਾਯ; ਏੁੱ ਰ ਭਨੁੱਐੀ ਸ਼ਏਤੀ

12 ਗਰੀਨ ਫਰਟ ਸਕਟਅਯ ਧਵਿੱ ਚ
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a.

ਨਲੇਂ ਰਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ: ਰੀਨ ਫਰਟ ਦਾ ਏੁੱ ਰ ਐਤਯ; ਏੁਰ ਕਯਮਜਨਾ ਐਤਯ ਦੀ
ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ; ਰਾ ਜਾਣ ਲਾਰ ਕਦਆਂ ਦੀ ਕਣਤੀ; ਫੂਟ ਰਾਉਣ ਰਈ ਅਰਾਟ ਏੀਤ
 ਪੂੰ ਡ; ਰੀਨ ਫਰਟ ਮਜਨਾ:

b. ਕਲਥਾਯ / ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ / ਉਤਾਦਾਂ ਦ ਕਭਸ਼ਯਣ ਕਲੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ ਆਕਦ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ
i.

ਲਯਲਾ

ਭਜੂਦ ਵ

ਰਤਾਕਲਤ

ਏੁੱ ਰ

ਰੀਨ ਫਰਟ ਦਾ ਏੁੱ ਰ ਐਤਯ
ਏੁਰ ਕਯਮਜਨਾ ਐਤਯ ਦੀ ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
ਕਦਆਂ ਦੀ ਕਣਤੀ
ਅਰਾਟ ਏੀਤ  ਪੂੰ ਡ
ii. ਰੀਨ ਫਰਟ ਮਜਨਾ ਦੀ ਏਾੀ
13

ਧਯਮਜਨਾ ਰਾਬ
ਕਯਮਜਨਾ ਰਾਬ ਦੀ ਕਏਭ

ਕਯਮਜਨਾ ਰਾਬ ਦਾ ਲਯਲਾ

(ਕਯਮਜਨਾ ਰਾਬਾਂ ਕਲੱ ਚ ਲਾਤਾਲਯਕਣਏ, ਭਾਕਜਏ ਅਤ ਵਯ ਸ਼ਾਭਰ ਵਣ)
14

ੀ ਆਯ ਜਡ ਜਾਂ ਆਈੀਆਯਜ਼ਡ ਕਲਚ ਕਥਤ ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ, ਯਾਜ ਤੱ ਟੀ ਜ਼ਨ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ
ਕਪਾਯਸ਼: ਰਾੂ ਏੀਤੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਨੂੂੰ ਦਯਜ਼ ਏਯ; ਭਾਕਜਏ ਅਤ ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ੁਝਾ  ਭੁੱ ਦ ਅਤ ਉਾਅ ਯੂੰ ਤੂ ਆਯ

ਂ ਆਯ ਤੱ ਏ ੀਕਭਤ ਨਵੀਂ ਕਜੂੰ ਨਾਂ ਕਲੱ ਚ, ਾਣੀ, ਵਲਾ, ਐਤਯਨਾਏ ਯਕਵੂੰ ਦ, ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਕਵਰੂ ਆਕਦ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ (ੂੰ ਐ
ਡ
ਲਯਲ ਰਦਾਨ ਏੀਤ ਜਾਣ); CZMA ਜਾਂ ICZMA ਦੀ ਏਾੀ
15

ਭਾਭੂਰੀ ਐਕਣਜਾਂ ਦੀ ਐਣਨ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ
a

ਐਣਨ ਏੀਤ ਜਾਣ ਲਾਰ ਐਕਣਜਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ ਅਤ ਲਯਲ

b

ਆਯ..ਭ (ਯਨ ਆਪ ਭਾਈਨ) ਕਲੱ ਚ ਐਣਨ ਭਯੱ ਥਾ

c

ਐਣਨ ਮਜਨਾ: ਰਲਾਨੀ ੱ ਤਯ ਨੂੰ.; ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਦੀ ਕਭਤੀ; ਰਲਾਕਨਤ ੱ ਤਯ; ਐਣਨ ਟ ਦਾ ਐਤਯ ਰਲਾਕਨਤ; ਰਲਾਕਨਤ
ਭਯੱ ਥਾ

d

ਤਏਨੀਏੀ ਲਯਲ: ਏੁੱ ਰ ਬੂ-ਕਲਕਆਨਏ ਬੂੰ ਡਾਯ (ਕਭਰੀਅਨ ਟਨ); ਐਕਣਜ ਬੂੰ ਡਾਯ (ਕਭਰੀਅਨ ਟਨ); ਏੱ ਢਣਮ ਕਯਜ਼ਯਲ

ਂ
(ਕਭਰੀਅਨ ਟਨ); ਏੱ ਢਣਮ ਦੀ ਰਤੀਸ਼ਤ (%); ਯ ਕਭਨਯਰ ਦਾ ਰਡ
 ; ਵਟਣ ਦਾ ਅਨੁਾਤ; ਤ ਯਡੀਟ
(ਕਡਯੀ); ਐਣਨ ਕਲਧੀ (ਨਏਾਟ / ਬੂਭੀਤ / ਕਭਏਡ (ਨਏਾਟ + ਅੂੰ ਡਯਯਾਊਂਡ) / ਐਾਣ ਦੀ ਉਭਯ
(ਾਰ)
e

ਰਾਬ ਦਾ ਲਯਲਾ (ਕੜਾਈ / ਏਰੀਕਨੂੰ / ਵਯ ਭਤ): ਜ ਐਣਨ ਟ ਦ ਐਤਯ ਕਲੱ ਚ ਏਯੱ ਸ਼ਯ ਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਵ:
ਂ ਯੀਆਂ ਦੀ ਆਕਆ ਵ)
ਏਯੱ ਸ਼ਯ ਦੀ ਕਣਤੀ ਅਤ ਏਯੱ ਸ਼ਯ ਦਾ ਲਯਲਾ (ਭਰਟੀਰ ਟ
ਏਯੱ ਸ਼ਯ ID

ਭਯੱ ਥਾ (ਟੀੀਚ ਕਲੱ ਚ)

ਕਟੱ ਣੀਆਂ
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f

ਐਣਨ ਟਾ ਦਾ ਲਯਲਾ: ਅਰ ਡ ੱ ਤਯ ਦਾ ਇਯਾਦਾ (ਕਯਪ ੀਡੀਪ ਅਰ ਡ ਏਯ); ਵਲਾਰਾ ਨੂੰਫਯ ਦ ਨਾਰ ਐਣਨ ਟਾ
ਨੂੂੰ ਰਾੂ ਏਯਨ ਦੀ ਕਭਤੀ; ਐਣਨ ਟਾ ਦੀ ਲਧਤਾ; ਤਾਯੀਐ ਦ ਅਨੁਾਯ ਚੱ ਰਣ ਲਾਰੀ ਟਾ ਡੀਡ ਦੀ ਏਾੀ; ਆਕਦ

g

 ਫੀ (ਲਯ ਫਯਡਨ) ਰਫੂੰਧਨ (ਏਲਰ ਤਾਂ ਜਏਯ ਐਣਨ ਦਾ ਢੂੰ : ਨਏਾਟ)
i

ਫਾਵਯੀ ਡੂੰ ਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ:  ਫੀ ਡੂੰ ਾਂ ਦੀ ੂੰ ਕਐਆ; ਏੁਰ ਐਤਯ (ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ); ਏੱ ਦ (ਭੀਟਯ ਕਲੱ ਚ); ਭਾਤਯਾ
(ਕਭਰੀਅਨ ਕਏਊਕਫਏ ਭੀਟਯ ਕਲੱ ਚ); ਾਰ ਬਯ ਦੀ ਕਣਤੀ

ii ਇੂੰ ਟਯਨਰ ਡੂੰ  ਦਾ ਲਯਲਾ:  ਫੀ ਡੂੰ ਾਂ ਦੀ ੂੰ ਕਐਆ; ਏੁਰ ਐਤਯ (ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ); ਏੱ ਦ (ਭੀਟਯ ਕਲੱ ਚ); ਭਾਤਯਾ
(ਕਭਰੀਅਨ ਕਏਊਕਫਏ ਭੀਟਯ ਕਲੱ ਚ)
h

ਤਵੀ ਕਭੱ ਟੀ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਦ ਲਯਲ: ਐੱ ਡ ਦੀ ਉਭਯ (ਕਭਰੀਅਨ ਕਏਊਕਫਏ ਭੀਟਯ ਕਲੱ ਚ) ਦਯਾਨ ਐੁਦਾਈ ਵਈ ਚਟੀ ਦ ਕਭੱ ਟੀ
ਦੀ ਭਾਤਯਾ; ਐੱ ਡ ਦੀ ਉਭਯ (ਕਭਰੀਅਨ ਕਏਊਕਫਏ ਭੀਟਯ ਕਲੱ ਚ) ਦਯਾਨ ੁਧਾਯ ਰਈ ਲਯਤੋਂ ਰਈ ਰਤਾਕਲਤ ਤਵੀ ਕਭੱ ਟੀ
ਦੀ ਭਾਤਯਾ; ਐਾਣ ਦ ੂਯ ਜੀਲਨ ਦਯਾਨ ਵਯ ਏੂੰ ਭਾਂ ਰਈ ਲਯਤੋਂ ਰਈ ਰਤਾਕਲਤ ਤਵੀ ਕਭੱ ਟੀ ਦੀ ਭਾਤਯਾ (ਕਭਰੀਅਨ
ਕਏਊਕਫਏ ਭੀਟਯ ਕਲੱ ਚ)

i

ਅੂੰ ਕਤਭ ਭਾਈਨ ਲਾਇਡ ਦਾ ਲਯਲਾ (ਏਲਰ ਤਾਂ ਜਏਯ ਐਣਨ ਕਲਧੀ: ਨਏਾਟ): ਐਤਯ (ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ); ਡੂੂੰ ਾਈ
(ਭੀਟਯ ਕਲੱ ਚ); ਲਾਰੀਅਭ (ਕਭਰੀਅਨ ਕਏਊਕਫਏ ਭੀਟਯ ਕਲੱ ਚ)

j

ਐੱ ਡ ਦਾ ਲਯਲਾ (ਕਯਪ ਤਾਂ ਜਏਯ ਐਣਨ ਢੂੰ : ਨਏਾਟ): (ਵਏਟਅਯ) ਦਾ ਅੂੰ ਕਤਭ ਲਾਇਡ; ਦੀ ਡੂੂੰ ਾਈ 'ਤ (ਭੀਟਯ
ਕਜ ਨੂੂੰ ਲਾਟਯ ਫਾਡੀ ਕਲਚ ਫਦਰਣ ਦਾ ਰਤਾਲ ਵ.); ਏੁੱ ਰ ਐੱ ਡ ਐਤਯ (ਵਏਟਅਯ)

k

ਟਰਾਂਯਟਸ਼ਨ ਦ ਲਯਲ: ਕਟ ਕਲੱ ਚ / ਬੂਭੀਤ ਤੋਂ ਤਵ ਤੱ ਏ; ਤਵ ਤੋਂ ਾਈਕਡੂੰ  / ਰ ਕਡੂੰ ; ਆਲਾਜਾਈ / ਏਨਲਅਯ
ਲਯਲ

l

ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ (ਰੀ-ਐਣਨ) ਦਾ ਲਯਲਾ
ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ

ਭ ਭ ਰ ਯੀਆ ਭ ਭ ਰ ਯੀਆ
ਦ ਅੂੰ ਦਯ

ਦ ਫਾਵਯ

(ਵਏਟਅਯ)

(ਵਏਟਅਯ)

ਏੁੱ ਰ

ਐਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਭੀਨ
ਜੂੰ ਰ ਦੀ ਜ਼ਭੀਨ
ਲਟ ਜ਼ਭੀਨ
ਚਯਾਉਣ ਲਾਰੀ ਜ਼ਭੀਨ
ਤਕਵ ਾਣੀ ਦ ਯਤ

ਫਾਅਫਾਦ
ਦੂਯ (ਕਨਯਧਾਯਤ
ਏਯ)
m

ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ

ਦ ਰਾਉਣਾ ਲਾਟਯ ਫਾਡੀ

ਜਨਤਏ ਲਯਤੋਂ

ਵਯ

ਐੁਦਾਈ / ਐੱ ਡ
ਚਟੀ ਦੀ ਕਭੱ ਟੀ
ਬੂੰ ਡਾਯਨ
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ਫਾਵਯੀ ਫੀ ਡੂੰ 
ਅੂੰ ਦਯੂਨੀ ਫੀ ਡੂੰ 
ੜਏਾਂ
ਛੱ ਕਤਆ ਯੀਆ
(ਏਰ ਨੀ / ਦਪਤਯ)
ਰੀਨ ਫਰਟ
ਲਯਜਨ ਐਤਯ
ਵਯ
ਏੁੱ ਰ
n

ਭੁੜ-ਰਾਤ ਏਯਨ ਦ ਲਯਲ (ਏਲਰ ਤਾਂ ਜਏਯ ਐਣਨ ਢੂੰ  ਨਏਾਟ ਵ): ਏੁੱ ਰ ਲਨ ਮਜਨਾਫੂੰ ਦੀ ਐਣਨ ਦ ਢੱ ਏਣ ਨੂੂੰ
ਰਾੂ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ । ਇ ਕਲੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਵਣ: ਫਾਵਯੀ ਫੀ ਡੂੰ  (ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ); ਅੂੰ ਦਯੂਨੀ ਡੂੰ  (ਵਏਟਅਯ
ਕਲਚ); ਐੂੰ ਡ (ਵਏਟਅਯ ਕਲਚ); ਪਟੀ ਜ਼ਨ (ਵਏਟਅਯ ਕਲਚ); (ਵਏਟਅਯ) ਦਾ ਅੂੰ ਕਤਭ ਲਾਇਡ; ਦੀ ਡੂੂੰ ਾਈ 'ਤ ( ਭੀਟਯ

ਕਜ ਨੂੂੰ ਲਾਟਯ ਫਾਡੀ ਕਲਚ ਫਦਰਣ ਦਾ ਰਤਾਲ ਵ. ); ਰਤੀ ਵਏਟਅਯ ਯੁੱ ਐ ਰਾਉਣ ਦੀ ਣਤਾ (ਨੂੰ. ਕਲਚ); ਵਏ ਕਲੱ ਚ
ਦੂਯ (ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਭ.ਰ. ਫਾਉਂਦਯੀ ਦ ਨਾਰ ਰੱਦ ਐੁਦਾਈ ਐਤਯ, ੜਏਾਂ ਅਤ ਫੁਕਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦ ਨਾਰ, ਫੂੰ ਨਹ ਐਤਯ
ਅਤ ਟਾਨ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਕਥਤ ਟਾਊਨਕਸ਼ ਕਲੱ ਚ); ਅਤ ਏੁੱ ਰ ਲਣ ਰਾਂਟ (ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ)
o

ਰਤੀਸ਼ੀਰ ਐਣਨ ਫੂੰ ਦ ਏਯਨ ਦੀ ਮਜਨਾ ਦੀ ਕਥਤੀ (ਕਯਪ ਕਲਥਾਯ ਰਜਏਟਾਂ ਰਈ): ਰਲਾਨੀ ਰਾਤ ਰਤੀਸ਼ੀਰ
ਐਣਨ ਫੂੰ ਦ ਏਯਨ ਦੀ ਮਜਨਾ (ਫਾਯ ਚਾਯਟ ਕਲੱ ਚ) ਦ ਅਨੁਾਯ ਲੱ ਐ ਲੱ ਐ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਨੂੂੰ ਰਾੂ ਏਯਨਾ; ਰਲਾਨਤ
ਰਯਕਲ ਭਾਈਨ ਫੂੰ ਦ ਏਯਨ ਦੀ ਮਜਨਾ ਤੋਂ ਏਈ ਬਟਏਣਾ; ਏੁੱ ਰ ਐਤਯ ਦੀ ਐੁਦਾਈ (ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ); ਐੁਦਾਈ ਦ ਫਾਅਦ
ਏੁੱ ਰ ਯਏਫ ਦੀ ੂਯਤੀ (ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ); ਦੁਫਾਯਾ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਏੁੱ ਰ ਐਤਯ (ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ)

16

ਕਟਯ ੰ ਫੰ ਧੀ ਵਯਵ, ਜ ਕਈ ਸ

17

ਈਆਈ

ਰਾਸਕਾਯ ਦਾ ਵਯਵਾ: ਰਲਾਨੀ ਨੂੰ.; ਈਆਈ ਰਾਵਏਾਯ ਦਾ ਨਾਭ; ਤਾ; ੂੰ ਯਏ ਨੂੰਫਯ; ਈ-ਭਰ

ਆਈਡੀ; ਭਾਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ (ਸ਼ਰਣ
 ੀ  ਰਈ ਮ / ਸ਼ਰਣ
 ੀ ਫੀ ਰਈ ਮ); ਭਾਨਤਾ ਦਾ ਏਟਯ; ਭਾਨਤਾ ਦੀ ਰਭਾਕਣਏਤਾ; QCI /
NABET ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਰਲਾਨੀ ਦ ਰਭਾਣ ੱ ਤਯ ਦੀ ਏਾੱੀ
18

ਦਤਾਵ

ਜੁੜ ਜਾਣ

a. EMP ਕਯਯਟ ਦੀ ਏਾੱੀ
b. ਜਐਭ ਭੁਰਾਂਏਣ ਕਯਯਟ ਦੀ ਏਾੱੀ
c. ਭਨਜੂਯ ਐਣਨ ਮਜਨਾ ਦੀ ਏਾੀ
d. ਕਜ਼ਰਹਾ ਯਲ ਕਯਯਟ ਦੀ ਨਏਰ (ਕਯਪ ਭਾਭੂਰੀ ਐਕਣਜਾਂ ਦੀ ਐੁਦਾਈ ਰਈ)
e. ਦੁਫਾਯਾ ਬਯਨ ਅਕਧਨ ਕਯਯਟ ਅਤ ਫਰਾਈਨ ਯਲ ਡਟਾ ਦੀ ਨਏਰ ( ਕਯਪ ਨਦੀ ਯਤ
ਐਣਨ ਦ ਰਤਾਲਾਂ ਰਈ)

f. ਭਾਇਨ ਕਲਬਾ ਅਤ ਜੀਰ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਰ ਕਲਬਾ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਕਆ ਝੁੂੰ ਡ ਯਟੀਕਪਏਟ,
ਜ ਰਾੂ ਵਲ

g. ਅਕਤਕਯਏਤ ਪਾਈਰ, ਜ ਏਈ ਵ
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19

ਅੰ ਡਯਟਧਕੰ ਗ
ਭੈਂ ਇਵ ਲ਼ਣਾ ਏਯਦਾ ਵਾਂ ਕਏ ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਤ ਦਤਾਲਜ਼ਾਂ ਕਲਚ ਕਦੱ ਤਾ ਕਆ ਡਟਾ ਅਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਭਯ ਕਆਨ ਅਤ
ਕਲਸ਼ਲਾ ਅਨੁਾਯ ਵੀ ਵ ਅਤ ਭੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਕਏ ਜ ਕਏ ਲੀ ੜਾਅ 'ਤ ਅੂੰ ਏੜ ਅਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ਏਈ ਕਵੱ ਾ ਰਤ ਜਾਂ
ੁੂੰ ਭਯਾਵਏੁੂੰ ਨ ਾਇਆ ਕਆ, ਤਾਂ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਯੱ ਦ ਏਯ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਲਾ ਅਤ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਕਦੱ ਤੀ ਈ ਰਲਾਨੀ, ਜ ਏਈ ਵ
ਤਾਂ ਭਯ ਜਐਭ ਅਤ ਰਾਤ 'ਤ ਯੱ ਦ ਏਯ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਲੀ । ਉਯਏਤ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਭੈਂ ਇਵ ਉਫੂੰ ਧ ਕਦੂੰ ਦਾ ਵਾਂ ਕਏ ਇ ਭੇਂ ਤੱ ਏ
ਏਈ ਤੀਕਲਧੀ / ਕਨਯਭਾਣ / ਕਲਥਾਯ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਕਆ ਵ ।
ਨਾਭ; ਅਵੁਦਾ; ਏੂੰ ਨੀ; ਤਾ
ਅੰਧਤਕਾ-5
(ਧਾਯਾ 11 ਲਐ)
ਪਾਯਭ -2
ਅਗਾਊ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਵਾਨਗੀ ਰਈ ਅਯ ੀ
1

ੰ ਦਯਬ ਦੀਆਂ ਸਯਤਾਂ (ਟੀ..ਆਯ.) ਦਾ ਵਯਵ/: ਵਲਾਕਰਆ ਦੀ ਲ਼ਯਤਾ/ ਟੈਂਡਯਡ ਟੀ..ਆਯ ਦ ਜਾਯੀ ਵਣ
ਦੀ ਕਭਤੀ; ਭੂੰ ਤਯਾਰ / .ਈ.ਆਈ... ਪਾਈਰ ਨੂੰ.; ਵਲਾਕਰਆ ਦੀ ਲ਼ਯਤਾੱ ਤਯ ਦੀ ਏਾੱੀ

2

ਜਨਤਕ ਰਾਸ-ਭਸਵਯ ਦ ਵਯਵ: ਜ ਰਾਜਏਟ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਤੋਂ ਭੁਏਤ ਵ, ਤਾਂ ਏਾਯਨ ਰਦਾਨ
ਏਯ; ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦ ਇਸ਼ਕਤਵਾਯਫਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਭਤੀ; ਅੂੰ ਯਜ਼ੀ ਕਲਚ ਇਸ਼ਕਤਵਾਯ ਦੀ ਨਏਰ; ਏੀ ਜਨਤਏ
ੁਣਲਾਈ ਦੀ ਰਧਾਨੀ ਅੂੰ ਕਤਏਾ -1 (ਵਾਂ / ਨਵੀਂ) ਕਲੱ ਚ ਦਯਾ ਯੈਂਏ ਦ ਇੱ ਏ ਅਕਧਏਾਯੀ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤੀ ਈ
ੀ; ਰੀਜ਼ਾਈਕਡੂੰ  ਅਪਯ ਦਾ ਅਵੁਦਾ; ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦੀ ਕਲਧੀਲਤ ਵਤਾਐਯ ਏਾਯਲਾਈ ਦੀ ਨਏਰ; ਜਨਤਏ
ੁਣਲਾਈ ਦੀ ਕਭਤੀ; ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦਾ ਥਾਨ (ਕੂੰ ਡ, ਤਕਵੀਰ, ਕਜ਼ਰਹਾ, ਯਾਜ); ਰਤਾਕਲਤ ਕਯਮਜਨਾ ਤੋਂ
ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ (ਕਏਭੀ) ; ਰ ਏਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ ਜ ਸ਼ਾਭਰ ਵ; ਜ ਏਈ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈਆਂ ਏੀਤੀਆਂ
ਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਏਯਾ ਏਯਏ ਵਯਏ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦਾ ਲਯਲਾ.

3

ਕਲਥਾਯ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ ਅਾਊ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਰਈ ਰਭਾਕਣਤ
ਕਯਯਟ ਦਾ ਲਯਲਾ, ਭਈਪੀੀ ਦ ਐਤਯੀ ਦਪਤਯ / ੀੀੀਫੀ / ੀੀਫੀ / ਮੂਟੀੀੀੀ ਦ
ਜ਼ਨਰ ਦਪਤਯ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਜ ਤੋਂ ਅਾਊ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਫਾਯ ਰਭਾਕਣਤ
ਕਯਯਟ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਈ ਅਤ ੱ ਤਯ ਨੂੰ. ; ਾਈਟ ਦਾ ਦਯਾ ਏਯਨ ਦੀ ਕਭਤੀ ਅਤ ਾਰਣਾ ਦੀ
ਕਥਤੀ; ਕਵਰੀਆਂ ਅਾਊ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਫਾਯ ਰਭਾਕਣਤ ਕਯਯਟ ਦੀ ਏਾੀ ;

4

ਧਯਮਜਨਾ ਦੀ ਰਾਗਤ: ਭਜੂਦਾ ਏੀਭਤ ਦ ੱ ਧਯ 'ਤ ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਏੁੱ ਰ ਏੀਭਤ (ਰੱਐਾਂ ਕਲਚ); ਲਾਤਾਲਯਣ
ਰਫੂੰਧਨ ਰਈ ਕਨਯਧਾਯਤ ਪੂੰ ਡ (ਏੀਟਰ) (ਰੱਐਾਂ ਕਲਚ); ੀਈਆਯ (ਏਾਯਯਟ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਭਲਾਯੀ) ਦ
ਰਈ ਅਰਾਟ ਏੀਤ ਪੂੰ ਡ (ਰੱਐਾਂ ਕਲਚ); ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਫੂੰਧਨ ਮਜਨਾ (ਈ ਭ ੀ) ਰਈ ਅਰਾਟ ਵ ਪੂੰ ਡ
(ਆਲਯਤੀ ਰਤੀ ਾਰ) ( ਰੱਐਾਂ ਕਲਚ)

5

ਅਧਾਯੀ ਅਕੰ ੜਾ (ਸਵਾ / ਾਣੀ / ਸਯ / ਧਭਿੱ ਟੀ / ਧਯਤੀ ਸਠਰਾ ਾਣੀ ਦਾ ਿੱ ਧਯ/ ਸਯ)
a ਫ ਰਾਈਨ ਡਾਟਾ ਬੂੰ ਡਾਯ ਦਾ ੀਯੀਅਡ [ਤੋਂ (DD / MM / YYYY): ਤੱ ਏ (DD / MM /
YYYY)]
b ਭਭ (ਯਭੀ / ੂਯਲ-ਭਾਨੂਨ / ਭਾਨੂਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ / ਯਦੀਆਂ)

:
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C ਅੂੰ ਫੀਨਟ ਅਯ ਏੁਆਰਟੀ (ਕਏਮੂ) ਕਨਯਾਨੀ ਏਯਨ ਲਾਰੀਆਂ ਥਾਲਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ

:

d ਕਏਮੂ ਕਨਯਾਨੀ ਦ ਲਯਲ (ਭਰਟੀਰ ਟ
ਂ ਯੀਆਂ ਦੀ ਆਕਆ ਵ )
ਰਦੂਲ਼ਣ ਭਾਦੂੰ ਡ ਇਏਾਈ

ਲੱ ਧ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਭਾਤਯਾ

ੱ ਟ ੱ ਟ ਭਾਤਯਾ

98 ਰਤੀਸ਼ਤ

ਕਨਯਧਾਯਤ

ਭਾਤਯਾ

ਕਭਆਯ

- ਰਦੂਲ਼ਏ ਭਾਦੂੰ ਡ: - ੀ.਼ੈੱਭ 10, ੀ.਼ੈੱਭ 2.5, ਰਪਯ ਡਾਇਆਏਾਈਡ, ਨਾਈਟਜਨ ਦ ਆਏਾਈਡ, ਐਤਯ
ਦ ਨਾਰ ੂੰ ਫਕਧਤ ਵਯ ਕਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ)
- ਮੂਕਨਟ: - (ਭਾਈਏਯ ਰਾਭ ਰਤੀ ਭੀਟਯ ਕਏਉਫ, ਨੈਨ ਰਾਭ ਰਤੀ ਭੀਟਯ ਕਏਉਫ, ਕਭਰੀ ਰਾਭ ਰਤੀ ਭੀਟਯ
ਕਏਉਫ, ਨ(
e ਧਯਤੀ ਵਠਰ ਾਣੀ ਦੀ ਕਨਯਾਨੀ ਏਯਨ ਲਾਰੀਆਂ ਥਾਲਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ

:

f. ਧਯਤੀ ਵਠਰ ਾਣੀ ਦੀ ਕਨਯਾਨੀ ਦ ਲਯਲ (ਭਰਟੀਰ ਟ
ਂ ਯੀਆਂ ਭਨਜ਼ੂਯ ਵਨ )
ਰਦੂਲ਼ਣ

ਇਏਾਈ

ਲੱ ਧ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਭਾਤਯਾ

ੱ ਟ ੱ ਟ ਭਾਤਯਾ

98 ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਤਯਾ

ਕਨਯਧਾਯਤ

ਭਾਦੂੰ ਡ

ਕਭਆਯ

ਰਦੂਲ਼ਏ ਭਾਦੂੰ ਡ: - (ੀਚ, ਟੀ, ਟੀਡੀ, ਏੁੱ ਰ ਵਾਯਡਨੈ, ਏਰ ਯਾਈਡ, ਪਰ ਯਾਈਡ,
ਬਾਯੀ ਧਾਤੂ, ਐਤਯ ਨਾਰ ਫੂੰ ਧਤ ਵਯ ਭਾਦੂੰ ਡ); ਮੂਕਨਟ: - (ਕਭਰੀਰਾਭ / ਰ, ਨ)
G ਤਵ ਲਾਰ ਾਣੀ ਦੀ ਕਨਯਾਨੀ ਏਯਨ ਲਾਰੀਆਂ ਥਾਲਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ

:

h ਤਵ ਲਾਰ ਾਣੀ ਦੀ ਕਨਯਾਨੀ ਦ ਲਯਲ (ਭਰਟੀਰ ਟ
ਂ ਯੀਆਂ ਭਨਜ਼ੂਯ ਵਨ )
ਰਦੂਲ਼ਣ ਭਾਦੂੰ ਡ

ਇਏਾਈ

ਲੱ ਧ ਤੋਂ ਲੱ ਧ

ੱ ਟ ੱ ਟ

98 ਰਤੀਸ਼ਤ

ਕਨਯਧਾਯਤ

ਭਾਤਯਾ

ਭਾਤਯਾ

ਭਾਤਯਾ

ਕਭਆਯ

ਯਾਭੀਟਯ: - (ੀਚ, ਡੀ, ਫੀਡੀ, ੀਡੀ, ਏਟਯ ਨਾਰ ੂੰ ਫਕਧਤ ਵਯ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਭਾਦੂੰ ਡ); ਮੂਕਨਟ: (ਕਭਰੀਰਾਭ / ਰ, ਨ)
i. ਅੂੰ ਫੀਟ
ਂ ਸ਼ਯ ਕਨਯਾਨੀ ਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ

:

ਂ ਯੀਆਂ ਦੀ ਆਕਆ ਵ )
j. ਸ਼ਯ ਕਨਯਾਨੀ ਦ ਲਯਲ (ਭਰਟੀਰ ਟ
ਯਾਭੀਟਯ

ਇਏਾਈ

ਲੱ ਧ ਤੋਂ ਲੱ ਧ

ੱ ਟ ੱ ਟ

98 ਰਤੀਸ਼ਤ

ਭਾਤਯਾ

ਭਾਤਯਾ

ਭਾਤਯਾ

ਕਨਯਧਾਯਤ
ਕਭਆਯ

ਯਾਭੀਟਯ: - [Leq (ਕਦਨ), Leq (ਯਾਤ)]; ਇਏਾਈ: - [A- ਲਟਡ ਡੀਫਰ (dB (A)]
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k ਕਭੱ ਟੀ ਕਨਯਾਨੀ ਲਾਰੀਆਂ ਥਾਲਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ ( ਭਰਟੀਰ ਟ
ਂ ਯੀਆਂ ਭਨਜ਼ੂਯ ਵਨ )
.
ਯਾਭੀਟਯ

ਇਏਾਈ

ਲੱ ਧ ਤੋਂ ਲੱ ਧ

ੱ ਟ ੱ ਟ

ਭਾਤਯਾ

ਭਾਤਯਾ

:

98 ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਤਯਾ

ਯਾਭੀਟਯ: - (ੀਚ, ਨ (ਨਾਈਟਰਜਨ), ੀ (ਪਾਪਯ), ਏ (ਟਾਸ਼ੀਅਭ), ਇਰ ਏਕਟਰਏ ਏੂੰ ਡਏਟੀਕਲਟੀ)
ਇਏਾਈ: - (ਕਭਰੀ ਕਭੂੰ  ਰਤੀ ੈਂਟੀਭੀਟਯ, ਕਭਰੀਰਾਭ ਰਤੀ ਰੀਟਯ, ਰਤੀਸ਼ਤ, ੈਂਟੀਭੀਟਯ ਰਤੀ ਕਏੂੰ ਡ,
ਕਭਰੀ ਇਏੂਲਰੈਂ  ਰਤੀ 100 ਰਾਭ, ਕਭਰੀਰਾਭ ਰਤੀ ਕਏਰ ਰਾਭ, ਾਯਟ ਰਤੀ ਕਭਰੀਅਨ, ਕਏਰ ਰਾਭ ਰਤੀ
ਵਏਟਅਯ, ਵਯ)
l.

ਧਯਤੀ ਵਠਰਾ ਾਣੀ ਦਾ ੱ ਧਯ

i

ਰੀ-ਭਨੂਨ ੀਜ਼ਨ ਦ ਭੇਂ ਲਾਟਯ ਟਫਰ ਦੀ ਯੇਂਜ (ਜ਼ਭੀਨੀ ੱ ਧਯ ਦ ਵਠਾਂ ਭੀਟਯ (ਭੀਟਯ ਫੀਜੀਰ)): ਤੋਂ:
--- ਤੱ ਏ: -

ii

ਟ-ਭਨੂਨ ੀਜ਼ਨ ਦ ਭੇਂ ਲਾਟਯ ਟਫਰ ਦੀ ਯੇਂਜ (ਜ਼ਭੀਨੀ ੱ ਧਯ ਤੋਂ ਵਠਾਂ ਭੀਟਯ (ਭੀਟਯ ਫੀਜੀਰ)):
ਤੋਂ: --- ਤੱ ਏ: -

iii ਜ ਯਾਉਂਡ ਲਾਟਯ ਇੂੰ ਟਯਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਭਰ ਵ, ਤਾਂ ੱ ਤਯ ਨੂੰ; ਜਾਯੀ ਏਯਣ ਦੀ ਤਾਯੀਐ; ਅਤ ਏੇਂਦਯੀ ਧਯਤੀ
ਵਠਰ ਾਣੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ੱ ਤਯ ਦੀ ਏਾੀ
6

ਾਣੀ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਦਾ ਵਯਵਾ (ਧਨਯਭਾਣ, ਕਾਯਜ ਅਤ ਫੰ ਦ ਸਣ ਦ ਭੇਂ)
ਯਤ

a

ਏਰਡੀ ਕਲਚ ਭਾਤਯਾ

ਾਣੀ ਦੀ ਕਨਏਾੀ ਦਾ ਢੂੰ 

ਯਤ ਤੋਂ

ਆਲਾਜਾਈ

ਦੂਯੀ

ਦਾ ਢੂੰ 

ਯਤ: ਤਵ / ਧਯਤੀ ਵਠਰ ਾਣੀ / ਭੁੂੰ ਦਯ / ਵਯ; ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰ ; ਾਈਰਾਈਨ / ਨਕਵਯ /
ਵਯ; ਾਣੀ ਦੀ ਕਨਏਾੀ ਦਾ ਢੂੰ : ਫਯਾਜ / ਲਾਇਯ / ਲਨ ਐੂਵ / ਜਏਲਰ / ਕਟਉਫਲ਼ੈੱਰ / ਐੁੱ ਰਾ ਐੂਵ /
ਵਯ
b

ੱ ਤਯ ਨੂੰਫਯ; ਜਾਯੀ ਏਯਣ ਦੀ ਤਾਯੀਐ; ਇਜਾਜ਼ਤ ਭਾਤਯਾ; ਭਯੱ ਥ ਅਥਾਯਟੀ ਤੋਂ ਆਕਆ ਦੀ ਏਾੀ

c.

ਜ ਡੀੀਰੀਨੇਸ਼ਨ ਰਤਾਕਲਤ ਵ, (i) ਡੀੀਰੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ (ਏਰਡੀ); (ii) ਫਰਾਈਨ ਦੀ ਏੁਆਰਟੀ
(ਏਰਡੀ; ਫਰਾਈਨ ਦ ਕਨਟਾਯ ਦਾ ਤਯੀਏਾ)

7

ਗੰ ਦ ਾਣੀ ਦਾ ਰਫੰਧਨ (ਧਨਯਭਾਣ, ਕਾਯਜ ਅਤ ਫੰ ਦ ਸਣ ਦ ਭੇਂ)
ਕਏਭ /

ੂੰ ਦ ਾਣੀ ਦੀ

ਇਰਾਜ ਦੀ ਇਰਾਜ

ਕਨਟਾਯ

ਯੀਾਈਏਕਰੂੰ /

ਕਨਏਾ

ਯਤ

ਦਾਲਾਯ

ਭਯੱ ਥਾ

ਦਾ

ਦਾ ਢੂੰ 

ਯੀਮੂਜ਼ ਕਲੱ ਚ ਲਯਤ

ਏੀਤ ਾਣੀ

(ਰਤੀ ਕਦਨ

ਤਯੀਏਾ

ਜਾਣ ਲਾਰ ਧ ਵ

ਦੀ ਭਾਤਯਾ

ਾਣੀ ਦੀ ਭਾਤਯਾ

(ਰਤੀ ਕਦਨ

(ਕਏਰ ਕਰਟਯ ਰਤੀ

ਕਏਰ

ਭਾਤਯਾ
ਕਦਨ
ਕਰਟਯ)

(ਰਤੀ
ਕਏਰ

ਕਏਰ
ਕਰਟਯ)
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ਕਦਨ)

8

ਕਰਟਯ)

ਾਧਰਡ ਵਟ ਜਨਯਸ਼ਨ ਭਨੇਜਭੈਂਟ (ਧਨਯਭਾਣ, ਕਾਯਜ ਅਤ ਫੰ ਦ ਸਣ ਦ ਭੇਂ)
ਆਈਟਭ

ਰਤੀ ਾਰਾਨਾ ਭਾਤਯਾ

ਇਏਾਈ

ਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਯੀ

ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰ 

ਕਨਟਾਯ ਦਾ ਢੂੰ 

- ਆਈਟਭ: - (ਉਦਮਕਏ ਯਕਵੂੰ ਦ-ਐੂੂੰ ਵਦ, ਕਭਊਂੀਰ ਾਕਰਡ ਲਟ, ਪਰਾਈ ਸ਼, ਤੀ ਸ਼, ਵਜਾਯਡ ਲਟ
(ਵਜਾਯਡ ਅਤ ਵਯ ਲਟ ਰਫੂੰਧਨ ਕਨਮਭ, 2016 ਦ ਅਨੁਾਯ), ਈ ਲਟ, ਫਾਇ-ਭਡੀਏਰ ਯਕਵੂੰ ਦ-ਐੂੂੰ ਵਦ,
ਕਨਯਭਾਣ ਅਤ ਡੀਭਰੀਲ਼ਨ ਦੀ ਯਕਵੂੰ ਦ-ਐੂੂੰ ਵਦ, ਰਾਕਟਏ ਲਟ, ਵਯ)
- ਇਏਾਈ: - (ਟਨ, ਕਏਰ ਰੀਟਯ)
- ਕਨਟਾਯ ਦਾ ਢੂੰ : - (ਇਰਾਜ, ਬੂੰ ਡਾਯਨ ਅਤ ਕਨਟਾਯ ਦੀ ਵੂਰਤ (ਟੀਡੀਪ(, ਅਕਧਏਾਯਤ ਯੀਾਈਏਰਯ, ਰੈਂ ਡਕਪਰ, ਨੇਟਯੀ ਰੈਂ ਡਕਪਰ, ਵਯ(
9

ਸਵਾ ਦੀ ਕੁਆਧਰਟੀ ਦ ਰਬਾਵ ਦੀ ਬਧਵਿੱ ਖਫਾਣੀ (ਧਨਯਭਾਣ, ਕਾਯਜ ਅਤ ਫੰ ਦ ਸਣ ਦ ਦਯਾਨ)
ਰਦੂਲ਼ਣ

ਇਏਾਈ

ਭਾਦੂੰ ਡ

ਫਰਾਈਨ

ੱ ਟ ੱ ਟ ਭਾਤਯਾ

ਏੂੰ ਨਟਰਲ਼ਨ

ਲਾਧਾ

ਏੁਰ

ਏੂੰ ਨਟਰਲ਼ਨ

ਜੀ.਼ੈੱਰ.ੀ.

ਕਨਯਧਾਯਤ
ਕਭਆਯ

ਯਾਭੀਟਯ: - (PM 10 , PM,  2 , ਨਏ, ਵਯ ਏਟਯ ਰਈ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਭਾਦੂੰ ਡ; ਇਏਾਈ: - (ਭਾਈਏਯਰਾਭ
ਰਤੀ m3 , ਨ)
10

ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਗਤੀਧਵਧੀਆਂ ਰਈ

ਭੀਨ ਦੀ

ਂ ਯੀਆਂ ਦੀ ਆਧਗਆ) ਸਾਅ
ਯੂਯਤ (ਭਰਟੀਰ ਟ

:

ਧਵਿੱ ਚ
ਤੀਕਲਧੀ / ਵੂਰਤ / ਰਾਂਟ / ਵਯਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ

ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ

ਕਟੱ ਣੀਆਂ

ਯੀਨ ਫਰਟ
ਏੁੱ ਰ

ਤੀਕਲਧੀ / ਵੂਰਤ / ਰਾਂਟ / ਵਯ ਸ਼ਾਭਰ: ਭੁੱ ਐ ਰਾਂਟ, ਟਾਊਨਕਸ਼, ਰੀਨਫਰਟ, ਸ਼ ਰਾਡ, ਐੱ ਡ ਦਾ
ਐਤਯ, ਫੀ ਡੂੰ  ਐਤਯ, ੁਯੱਕਐਆ ਜ਼ਨ, ਟਕਰੂੰ ਤਰਾਅ, ਰੈਂ ਡਕਪਰ, ਜਰ ਬੂੰ ਡਾਯ, ਡੀ-ਰੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਂਟ, ਾਕਰਡ
ਲਟ ਦ ਰਫੂੰਧਨ ਰਈ ਐਤਯ, ਫੀਰਟ-ਅ ਯੀਆ, ਵਯ
11

ਜ ਜੰ ਗਰਾਤ ਬੂਭੀ ਸਾਭਰ ਸ:
ਜ ਇਨ-ਕਧਾਂਤ (ੜਾਅ- I) ਰਲਾਨੀ ਰਾਤ ਏੀਤੀ: ਭਈਪੀੀ ਪਾਈਰ ਨੂੰਫਯ; ਕਧਾਂਤਏ ਰਣਾਰੀ
(ੜਾਅ- I) ਦੀ ਰਲਾਨੀ ਦੀ ਕਭਤੀ; ਐਤਯ ਭਕੜਆ ਕਆ;
ਜ ਅੂੰ ਕਤਭ (ੜਾਅ-II) ਦੀ ਰਲਾਨੀ ਰਾਤ ਏੀਤੀ: ਭਈਪੀੀ ਪਾਈਰ ਨੂੰਫਯ; ਅੂੰ ਕਤਭ ਰਲਾਨੀ ਦੀ
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ਕਭਤੀ; ਯੀਆ ਭਕੜਆ ਕਆ
12

ਜ ਕਈ ਯੁਿੱ ਖ ਕਿੱ ਟਣਾ, [ ਕਯਮਜਨਾ ਰਈ ਦਯੱ ਐਤਾਂ ਦੀ ਏਟਾਈ ਦੀ ਕਣਤੀ (ਜ ਪਯਟ ਰੈਂ ਡ ਸ਼ਾਭਰ ਨਾ ਵਲ); ਅਤ
ਯੁੱ ਐ ਏੱ ਟਣ ਅਤ ਰਾਉਣ ਦ ਲਯਲ (ਕਯਪ ੀਡੀਪ ਅਰ ਡ ਏਯ )

13

ਬੂਭੀ ਗਰਧਸਣ ਧਥਤੀ [ ਏੁਆਇਯ ਏੀਤੀ ਜ਼ਭੀਨ; ਜ਼ਭੀਨ ਅਜ ਏੁਆਇਯ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵ; ਜ਼ਭੀਨ ਏੁਆਇਯ
ਦੀ ਕਥਤੀ ਜ ਏੁਆਇਯ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਈ]

14

ਂ ਆਯ), ਜ ਕਈ [ ਕੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ; ਕਯਲਾਯਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ; ੀ
ਯੀ-ਸਫੀਰ ਸ਼ਨ ਅਤ ਯੀ-ਟਰਭੈਂਟ (ਆਯ ਡ
ਡੀ ਼ੈੱਪ (ਕਯਮਜਨਾ ਉਜਾੜ ਕਯਲਾਯ) ਦੀ ਕਣਤੀ; ੀਪਜ਼ (ਕਯਮਜਨਾ ਰਬਾਕਲਤ ਕਯਲਾਯ) ਦੀ
ਂ ਆਯ ਰਈ ਕਨਯਧਾਯਤ ਪੂੰ ਡ; ਆਯ ਡ
ਂ ਆਯ ਦੀ ਕਥਤੀ (ਭੁਏੂੰਭਰ / ਜਾਯੀ / ਅਜ ਸ਼ੁਯੂ
ਕਣਤੀ; ਆਯ ਡ
ਵਣੀ)]

15

ਜ ਸ਼ਧਡਊਰ -1 ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਜੂਦਗੀ
a ਲ਼ਕਡਊਰ -1 ੀੀਜ਼ ਦ ਲਯਲ; ਲ਼ਕਡਊਰ -1 ਰਜਾਤੀਆਂ ਰਈ ੂੰ ਬਾਰ ਮਜਨਾ ਦਾ ਲਯਲਾ, ਕਜ ਕਲੱ ਚ
ਯੱ ਕਐਆ ਮਜਨਾ ਦੀ ਏਾੱੀ ਲੀ ਸ਼ਾਭਰ ਵ; ਪੂੰ ਡ ਦੀ ਕਲਲਥਾ ਏੀਤੀ ਈ; ਰਾੂ ਏਯਨ ਦੀ ਕਭਆਦ; ਆਕਦ
b ਭਯੱ ਥ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਲ਼ਕਡਊਰ -1 ਕਏਆਂ ਦੀ ੂੰ ਬਾਰ ਮਜਨਾ ਦੀ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਦ ਲਯਲ ਕਵਤ ਰਲਾਨੀ
.
ਦੀ ਏਾੱੀ; ੱ ਤਯ ਨੂੰਫਯ; ਜਾਯੀ ਏਯਣ ਦੀ ਤਾਯੀਐ; ਕਪਾਯ ਜ ਏਈ: ਆਕਦ।

16

ਜ ਕਯ ਖਤਯ ਧਵਿੱ ਚ ਾਣੀ ਦ ਯਤਾਂ ਦੀ ਭਜੂਦਗੀ:
A ਏਯ ਐਤਯ ਕਲੱ ਚ ਾਣੀ ਦ ਯਤਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ:
b ਜ ਡਾਇਲਯਜ਼ਨ ਰ ੜੀਂਦਾ ਵ: ਰ ੜੀਂਦ ਡਾਇਲਯਜ਼ਨ ਦਾ ਲਯਲਾ; ਏਯਲਾ ਅਕਧਨ ਦ ਲਯਲ
c ਭਯੱ ਥ ਅਥਾਯਟੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਆਕਆ ਦ ਲਯਲ: ੱ ਤਯ ਨੂੰ.; ਜਾਯੀ ਏਯਣ ਦੀ ਤਾਯੀਐ; ਕਪਾਯ ਜ
ਏਈ ਵ; ਅਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਏਾੀ।
ਜ ਫਪਯ ਖਤਯ ਧਵਿੱ ਚ ਾਣੀ ਦ ਯਤਾਂ ਦੀ ਭਜੂਦਗੀ: ਫਪਯ ਐਤਯ ਕਲੱ ਚ ਾਣੀ ਦ ਯਤਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ; ਫਪਯ

17

ਯੀਆ ਕਲਚ ਾਣੀ ਦ ਯਤਾਂ ਦੀ ਕਦਸ਼ਾ (ਉੱਤਯ / ਦੱ ਐਣ / ੂਯਫ / ੱ ਛਭ / ਉੱਤਯ / ੂਯਫ / ਉੱਤਯ ੱ ਛਭ
/ ਦੱ ਐਣ ੂਯਫ / ਦੱ ਐਣ ੱ ਛਭ); ਫਫ਼ਯ ਯੀਆ ਕਲੱ ਚ ਾਣੀ ਦ ਯਤਾਂ ਦੀ ਦੂਯੀ (ਕਏੱ ਰ ਭੀਟਯ):
18

ਭਨੁਿੱਖੀ ਸਕਤੀ ਦੀ

ਯੂਯਤ: ਕਨਯਭਾਣ / ਏਾਯਜ ਦਯਾਨ ਥਾਈ / ਅਥਾਈ ਯੁਜ਼ਾਯ; ਏੁੱ ਰ ਭਨੁੱਐ ਸ਼ਏਤੀ

19

ਗਰੀਨ ਫਰਟ ਸੈੱਕਟਅਯ ਧਵਿੱ ਚ
a ਨਲੇਂ ਰਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ: ਵਯੀ ੱ ਟੀ ਦਾ ਏੁੱ ਰ ਐਤਯ; ਏੁੱ ਰ ਕਯਮਜਨਾ ਐਤਯ
ਦੀ ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ; ਰਾ ਜਾਣ ਲਾਰ ਕਦਆਂ ਦੀ ਕਣਤੀ; ਫੂਟ ਰਾਉਣ ਰਈ ਪੂੰ ਡ
ਅਰਾਟ ਏੀਤ; ਵਯੀ ੱ ਟੀ ਮਜਨਾ ਦੀ ਏਾੀ

b ਕਲਥਾਯ / ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ / ਉਤਾਦਾਂ ਦ ਕਭਸ਼ਯਣ ਕਲੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ
ਆਕਦ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ।
ਲਯਲਾ

i.

ਭਜੂਦਾ

ਰਤਾਕਲਤ

ਏੁੱ ਰ

ਵਯੀ ੱ ਟੀ ਦਾ ਏੁੱ ਰ
ਐਤਯ
ਏੁਰ

ਕਯਮਜਨਾ
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ਐਤਯ

ਦੀ

ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
ਕਦਆਂ ਦੀ ਕਣਤੀ
ਅਰਾਟ ਏੀਤ  ਪੂੰ ਡ
ii. ਰੀਨ ਫਰਟ ਮਜਨਾ ਦੀ ਏਾੀ
20

ਧਯਮਜਨਾ ਰਾਬ
ਕਯਮਜਨਾ ਰਾਬ ਦੀ ਕਏਭ

ਕਯਮਜਨਾ ਰਾਬ ਦਾ ਲਯਲਾ

(ਕਯਮਜਨਾ ਰਾਬਾਂ ਕਲੱ ਚ ਲਾਤਾਲਯਕਣਏ, ਭਾਕਜਏ ਅਤ ਵਯ ਸ਼ਾਭਰ ਵਣ)
21

ਜ ਧਯਮਜਨਾ / ਗਤੀਧਵਧੀ CRZ / ICRZ ਨੋਟੀਪੀਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਾਯਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਆਕਯਸਤ ਕਯਦੀ ਸ:

a

ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ ਲਯੀਏਯਣ (ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ I (), ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ ਆਈ (ਫੀ), ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ II, ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ
III, ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ IV (), ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ IV (ਫੀ)); ਰ ਏਲ਼ਨ ਦੀ ਕਏਭ (ਨਾਨ-ਈਯਕਡੂੰ  ਏਟ, ਨੀਲਾਂ ਅਤ
ਦਯਕਭਆਨਾ ਈਯਕਡੂੰ  ਏਟ, ਉੱਚ ਇਯਕਡੂੰ  ਏਟ); ਸ਼ਾਭਰ ਵਣ ਲਾਰ ਭਨਯੂਲ ਰੈਂ ਡ ਦਾ ਲਯਲਾ, ਜ ਏਈ
ਵ; ਭਨਯਲਜ਼ ਰੈਂ ਡ ਦਾ ਯਏਫਾ (ਵਏਟਅਯ)

b

ਜ ਈ.ਆਈ.. (ਟਯਟਕਯਅਰ) ਅਕਧਨ ਏੀਤ  ਵਨ: ਈ.ਆਈ.. (ਟਯਟਕਯਅਰ) ਅਕਧਨਾਂ ਦਾ
ੂੰ ਐ ਲਯਲਾ; ਈਆਈਜ਼ ਕਲਚ ਏੀਤੀ ਕਪਾਯਸ਼ ਦੀ ਏਾੀ; (ਈ.ਆਈ.. ਟਯਟਰੀਅਰ) ਤੋਂ ਅਕਧਨ ਦੀ
ਕਭਆਦ; ਈ.ਆਈ.. (ਟਯਟਰੀਅਰ) ਦਾ ਅਕਧਨ ਏਯਨ ਦੀ ਕਭਆਦ ਦ ਏਾਯਨ ਜ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਈ

c

ਜ ਈ.ਆਈ.. (ਭੁੂੰ ਦਯੀ) ਅਕਧਨ ਏੀਤ : ਈ.ਆਈ.. (ਭੁੂੰ ਦਯੀ) ਅਕਧਨਾਂ ਦਾ ੂੰ ਐ
ਲਯਲਾ; ਈਆਈਜ਼

ਕਲਚ

ਏੀਤੀ

ਕਪਾਯਸ਼ ਦੀ

ਏਾੀ; (ਈਆਈ

ਭਯੀਨ) ਤੋਂ

ਅਕਧਨ ਦੀ

ਕਭਆਦ; ਈ.ਆਈ.. (ਭੁੂੰ ਦਯੀ) ਦ ਅਕਧਨ ਏਯਨ ਦੀ ਕਭਆਦ ਦ ਏਾਯਨ ਜ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਈ

d

ਆਤਾ ਰਫੂੰਧਨ ਮਜਨਾ / ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਤਰ ਰਾਯ ਕਫਤਾ ੂੰ ਏਟਏਾਰੀਨ ਮਜਨਾ (ਜ ਰਾੂ ਵਲ)

e

ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਕਏਭ: (ਕਯਜਯਟ / ਇਭਾਯਤਾਂ / ਨਾਕਯਏ ਵੂਰਤਾਂ, ਭੁੂੰ ਦਯੀ ੜਏਾਂ / ੜਏਾਂ
ਟੀਰਟ, ਥਯਭਰ ਾਲਯ ਫਰੂ ਡਾਉਨ ਤੋਂ ਾਈ ਰਾਈਨ, ਟਰੀਟਡ ਾਣੀ ਦਾ ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਕਨਟਾਯਾ, ਾਭਾਨ
/ ਯਾਇਣ ਦ ਬੂੰ ਡਾਯਨ ਦੀ ਵੂਰਤ, ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਢਾਂਚੀਆਂ, ਡੀਰੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਂਟ, ਦੁਯਰੱਬ ਕਭੱ ਟੀ / ਯਭਾਣੂ
ਐਕਣਜ ਦੀ ਐਣਨ), ੀਲਯਜ ਟਯੀਟਭੈਂਟ ਰਾਂਟ, ਰਾਈਟ ਵਾਊ, ਕਲੂੰ ਡ ਕਭੱ ਰਾਂ, ਵਯ)

F

ਜ ਕਯਜਯਟ / ਕਫਰਕਡੂੰ ਜ਼ / ਨਾਕਯਏ ਵੂਰਤਾਂ: ੀਆਯਜ਼ਡ ਜਾਂ ਆਈੀਆਯਜ਼ਡ ਨਏਕਸ਼ਆਂ ਨੂੂੰ
ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ ਜੂੰ ੀ ਦਾ ਨਾਭ; ਏੁੱ ਰ ਐਤਯ / ਛੱ ਕਤਆ ਐਤਯ (ਵਏਟਅਯ); ਢਾਂਚ ਦੀ
ਉਚਾਈ; ਪਆਈ ਅਨੁਾਤ; ਲਯਕਨੂੰ ਟਾਊਨ ਰਾਕਨੂੰ ਯੂਰ / ਕਨਮਭ; ਏਾਯ ਾਯਕਏੂੰ  ਯੀਆ
ਦੀ ਕਲਲਥਾ ਦ ਲਯਲ

g

ਜ ਭੁੂੰ ਦਯੀ ੜਏਾਂ / ਟੀਰਟ ੜਏਾਂ: ੀਆਯਜ਼ਡ ਨਏਸ਼ ਜਾਂ ਆਈੀਆਯਜ਼ਡ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ ਜੂੰ ੀ
ਦਾ ਨਾਭ; ਰੈਂ ਡ ਯੀਏਰ ਭਸ਼ਨ ਦਾ ਐਤਯ; ਭੁੜ-ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਭੱ ਏ / ਧਯਤੀ ਦੀ ਅਨੁਭਾਕਨਤ
ਭਾਤਯਾ; ਆਲਾਜਾਈ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ ਯੱ ਐਣਾ
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h

ਜ ਥਯਭਰ ਾਲਯ ਫਰ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਾਈਰਾਈਨਜ਼: ੀਆਯਜ਼ਡ ਨਏਕਸ਼ਆਂ ਨੂੂੰ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ ਜੂੰ ੀ ਦਾ
ਨਾਭ; ਾਈਰਾਈਨ ਦੀ ਰੂੰਫਾਈ; ੀਆਯਜ਼ਡ ਜਾਂ ਆਈੀਆਯਜ਼ਡ ਯੀਆ ਰੂੰ ਣ ਦੀ ਰੂੰਫਾਈ; ਐੁਦਾਈ ਦੀ
ਡੂੂੰ ਾਈ; ਐੁਦਾਈ ਦੀ ਚੜਾਈ; ਾਈਰਾਈਨ ਦੀ ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਕਏਨਾਯ ਤੋਂ ਡੂੂੰ  ਾਯ ਤੱ ਏ ਦੀ ਰੂੰਫਾਈ; ਭੁੂੰ ਦਯ
ਦ ਾਣੀ ਦੀ ਤਵ ਤੋਂ ਆਉਟਪਾਰ ੁਆਇੂੰ ਟ ਦੀ ਡੂੂੰ ਾਈ; ਕਡਜ਼ਰ ੁਆਇੂੰ ਟ 'ਤ ਫੀਨਟ ਦ ਉੱਯ 
ਰਦੂਸ਼ਤ ਦਾ ਤਾਭਾਨ

i

ਜ ਧ ਵ ਾਣੀ ਦਾ ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਕਨਏਾੀ: ੀਆਯਜ਼ਡ ਜਾਂ ਆਈੀਆਯਜ਼ ਨਏਕਸ਼ਆਂ ਨੂੂੰ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ
ਜੂੰ ੀ ਦਾ ਨਾਭ; ਦਾਐਰ / ਨਤੀਜ ਦਾ ਥਾਨ; ਆਉਟਪਾਰ ੁਆਇੂੰ ਟ ਦੀ
ਡੂੂੰ ਾਈ; ਰੂੰਫਾਈ ਦੀ ਾਈਰਾਈਨ; CRZ ਜ ICRZ
ਐਤਯ ਰੂੰ ਣ ਦੀ ਰੂੰਫਾਈ; ਡੂੂੰ ਾਈ ਦੀ ਐੁਦਾਈ; ਚੜਾਈ ਦ ਐੁਦਾਈ; ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਕਏਨਾਯ ਤੋਂ ਡੂੂੰ  ਾਯ / ਏਯੀਏ
ਤੱ ਏ ਾਇਰਾਈਨ ਦੀ ਰੂੰਫਾਈ; ਭੁੂੰ ਦਯ ਦ ਾਣੀ ਦੀ ਤਵ ਤੋਂ ਆਉਟਪਾਰ ੁਆਇੂੰ ਟ ਦੀ ਡੂੂੰ ਾਈ; ਕਡਜ਼ਰ
ੁਆਇੂੰ ਟ 'ਤ ਾਣੀ ਦੀ ਡੂੂੰ ਾਈ; ਕਡਜ਼ਰ ਦੀ ਕਏਭ

j

ਜ ਚੀਜ਼ਾਂ / ਯਾਇਣਾਂ ਦ ਬੂੰ ਡਾਯਨ ਦੀ ਵੂਰਤ: ੀਆਯਜ਼ਡ ਜਾਂ ਆਈੀਆਯਜ਼ਡ ਨਏਕਸ਼ਆਂ ਨੂੂੰ ਕਤਆਯ
ਏਯਨ ਰਈ ਜੂੰ ੀ ਦਾ ਨਾਭ; ਨਾਭ ਅਤ ਯਾਇਣਏ ਦੀ ਕਏਭ; ਯਾਇਣ ਦੀ ਅੂੰ ਤ ਦੀ ਲਯਤੋਂ; ਟਯਜ਼ ਰਈ
ਟੈਂਏਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ; ਟੈਂਏ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ

k

ਜ ਆਪਸ਼ਯ ਢਾਂਚੀਆਂ: ੀਆਯਜ਼ਡ ਜਾਂ ਆਈੀਆਯਜ਼ਡ ਨਏਕਸ਼ਆਂ ਨੂੂੰ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ ਜੂੰ ੀ ਦਾ
ਨਾਭ; ਏਰ ਯਲ਼ਨ ਜਾਂ ਕਲਏਾ; ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਕਫਤਯ ਦੀ ਡੂੂੰ ਾਈ; ਕਯਜ਼ / ਰ ਟਪਾਯਭ ਦੀ ਕਣਤੀ; ਭੂਵ
ਇਏੱ ਤਯਤਾ ਟਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ

l

ਜ ਡੀੀਰੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਂਟ: ੀਆਯਜ਼ਡ ਜਾਂ ਆਈੀਆਯਜ਼ਡ ਨਏਕਸ਼ਆਂ ਨੂੂੰ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ ਜੂੰ ੀ ਦਾ
ਂ
ਨਾਭ; ਡੀੀਰੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ; ਏੁੱ ਰ ਫਰਾਈਨ ਜਨਯਸ਼ਨ; ਕਡਜ਼ਰ ੁਆਇੂੰ ਟ 'ਤ ਾਣੀ ਦਾ ਫੀਟ
ਂ ਰੂਣਤਾ; ਕਡਜ਼ਰ ੁਆਇੂੰ ਟ
ਤੋਂ ਉੱਯ ਤਾਭਾਨ; ਫੀਟ

m

ਜ ਦੁਯਰੱਬ ਕਭੱ ਟੀ / ਯਭਾਣੂ ਐਕਣਜਾਂ ਦਾ ਐਣਨ: ੀਆਯਜ਼ਡ ਜਾਂ ਆਈੀਆਯਜ਼ ਨਏਕਸ਼ਆਂ ਨੂੂੰ ਕਤਆਯ
ਏਯਨ ਰਈ ਜੂੰ ੀ ਦਾ ਨਾਭ; ਐਣਨ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ; ਐਣਨ ਰਈ ਲਾਰੀਅਭ / ਐਤਯਪਰ; ਏੱ ਡ ਜਾਣ ਲਾਰ
ਐਕਣਜ ਦੀ ਕਏਭ; ਐਕਣਜ ਦੀ ਭਾਤੀ ਲਯਤੋਂ

n

ਜ ੀਲਯਜ ਟਯੀਟਭੈਂਟ ਰਾਂਟ: ੀਆਯਜ਼ਡ ਜਾਂ ਆਈੀਆਯਜ਼ਡ ਨਏਕਸ਼ਆਂ ਨੂੂੰ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ
ਜੂੰ ੀ ਦਾ ਨਾਭ; ਭਯੱ ਥਾ; ਕਨਯਭਾਣ ਦਾ ਏੁੱ ਰ ਐਤਯ; ੀ ੀ ੀ ਫੀ /  ੀ ੀ ਫੀ / ਵਯ ਅਕਧਏਾਯਤ
ਜੂੰ ੀ ਦੁਆਯਾ ਕਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤ  ਾਣੀ ਦ ਯਾਭੀਟਯਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ; ਜ ਕਡਚਾਯਜ ਭੁੂੰ ਦਯ ਦ ਾਣੀ
/ ਨਦੀ ਕਲੱ ਚ ਵ (ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਾਣੀ ਦੀ ਤਵ ਤੋਂ ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਆਉਟਪਾਰ ੁਆਇੂੰ ਟ ਦੀ ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਦਕਯਆ ਏੂੰ ਡ
ਤੋਂ; ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਾਣੀ ਦੀ ਤਵ ਤੋਂ ਆਉਟਪਾਰ ੁਆਇੂੰ ਟ ਦੀ ਡੂੂੰ ਾਈ; ਆਉਟਪਾਰ ੁਆਇੂੰ ਟ ਤ ਭੁੂੰ ਦਯ ਦੀ
ਡੂੂੰ ਾਈ)

o

ਜ ਰਾਈਟ ਵਾਊ: ੀਆਯਜ਼ਡ ਨਏਕਸ਼ਆਂ ਨੂੂੰ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ ਜੂੰ ੀ ਦਾ ਨਾਭ; ਕਨਯਭਾਣ ਦਾ ਏੁੱ ਰ
ਐਤਯ; ਢਾਂਚ ਦੀ ਉਚਾਈ

p

ਜ ਕਲੂੰ ਡ ਕਭੱ ਰ: ੀਆਯਜ਼ਡ ਜਾਂ ਆਈੀਆਯਜ਼ਡ ਨਏਕਸ਼ਆਂ ਨੂੂੰ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ ਜੂੰ ੀ ਦਾ ਨਾਭ; ਭਯੱ ਥਾ
(ਭ

ਡਫਰਮੂ); ੂੰ ਚਾਯ

ਰਾਈਨਾਂ:

(ਲਯਵ਼ੈੱਡ,

ਬੂਭੀਤ); ਕਲੂੰ ਡਕਭਰ

ਦਾ

ਕਲਆ; ਫਰ ਡ

ਦੀ

ਰੂੰਫਾਈ; ਯਟਸ਼ਨ ਦੀ ਤੀ; ਢਾਂਚ ਦੀ ਉਚਾਈ
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q

ਜ ਵਯ: CRZ ਨਏਕਸ਼ਆਂ ਨੂੂੰ ਕਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ ਜੂੰ ੀ ਦਾ ਨਾਭ; ਕਏਰਾ ਏਯਏ ਰਭਐ
ੁੱ ਕਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ ਨਾਰ
ਦੱ ; ੂੰ ਫੂੰ ਕਧਤ ਦਤਾਲਜ਼ ਦੀ ਨਏਰ.

r

ਰਟੀਰ / ਚਟੀਰ ਤੋਂ ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਦੂਯੀ (ਭੀਟਯਾਂ ਕਲੱ ਚ) ਦੱ ਣੀ ਵ
i

ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਧਾਯਾ ਕਜ ਦ ਤਕਵਤ ਕਯਮਜਨਾ ਇੱ ਏ ਆਕਆਏਾਯੀ / ਕਨਮਭਤ
ਤੀਕਲਧੀ ਵ

ii ਜ ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ ਭ ਚਟੀਰ, ਰਟੀਰ ਦੀ ਵੱ ਦਫੂੰ ਦੀ ਨੂੂੰ 1: 4000 ਏਰ ਉਤ ਕਤਆਯ ਨੂੂੰ
ਦਯਾਉਂਦਾ ਵ, ਚਟੀਰ ਤੋਂ ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਦੂਯੀ (ਭੀਟਯਾਂ ਕਲਚ) ਦੱ ਣੀ ਵ ਅਤ ਅਰ ਡ ਨਏਸ਼
( ਏਭਰ ਪਾਈਰ ); ਰਟੀਰ ਤੋਂ ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਦੂਯੀ (ਭੀਟਯਾਂ ਕਲੱ ਚ) ਤੋਂ ਟਟਡ ਅਤ ਨਏਸ਼
( ਏਭਰ ਪਾਯਭਟ )
iii ਜ ਕਯਮਜਨਾ ਰ ਆਉਟ ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ ਜਾਂ ਆਈੀਆਯ ਜ਼ਡ ਭ 'ਤ1: 4000 ਏਰ ੁਯਜ਼ਡ ਵ:
ਏਭਰ ਪਾਈਰ ਅਰ ਡ ਏਯ
iv ਜ ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ ਭ 1: 25000 ਕਯਮਜਨਾ ਾਈਟ ਦ ਆਰ ਦੁਆਰ 7 ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਦਾ ਯਾ ਏਲਯ ਏਯ
ਕਯਵਾ ਵ: ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਪਾਈਰ ਅਰ ਡ ਏਯ
v

ਜ ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ ਜਾਂ ਆਈੀਆਯ ਜ਼ਡ ਦਾ ਨਏਸ਼ਾ ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ- I, II, III ਅਤ IV ਭਤ ਵਯ ੂਕਚਤ
ਈ ਕਤਆਯ ਏੀਤਾ ਕਆ ਵ: ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਪਾਈਰ ਅਰ ਡ ਏਯ

vi ਜ ਯਾਜ ਰਦੂਸ਼ਣ ਏੂੰ ਟਯਰ ਫਯਡਾਂ ਤੋਂ ਨ..ੀ. ਰਾਤ ਵਇਆ: ਨ..ੀ. ਦੀ ਨਏਰ
s

ਭੀਂਵ ਦ ਾਣੀ ਦੀ ਵਾਯਲਕਟੂੰ  ਰਣਾਰੀ ਦ ਲਯਲ

t

ਟਟ ਤੱ ਟੀ ਐੂੰ ਡ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਕਪਾਯਸ਼: ਰਾੂ ਏੀਤੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਨੂੂੰ ਦੱ ; ੁਝਾ  ਭਾਕਜਏ

ਂ ਆਯ, ਾਣੀ, ਵਲਾ, ਐਤਯਨਾਏ ਯਕਵੂੰ ਦ,
ਅਤ ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ਭੁੱ ਦ ਅਤ ਫਚਾਅ ਦ ਉਾਅ ਯ ਆਯ ਡ
ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਕਵਰੂ, ਆਕਦ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ (ੂੰ ਐ ਲਯਲ ਰਦਾਨ ਏੀਤ ਜਾਣ) ਤੱ ਏ ੀਕਭਤ ਨਵੀਂ; CZMA ਜਾਂ
ICZMA ਕਪਾਕਯਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਏਰ
22 ਕਟਯ ੰ ਫੰ ਧੀ ਵਯਵ:
I

ਖਣਨ ਦ ਰਤਾਵਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਧਵਚ:
a

ਂ ਯੀਆਂ ਭਨਜ਼ੂਯ ਵਨ)
ਭਾਈਨ ਏੀਤ ਜਾਣ ਲਾਰ ਐਕਣਜਾਂ ਦੀ ੂੰ ਕਐਆ (ਭਰਟੀਰ ਟ
ਭਾਈਨ ਏੀਤ ਜਾਣ ਲਾਰ ਐਕਣਜ

:

ਭਜਯ ਜਾਂ ਭਾਈਨਯ ਕਭਨਯਰ

b

ਯਭ (ਯਨ ਭਾਈਨ) ਕਲੱ ਚ ਐਾਨ ਭਯੱ ਥਾ

c

ਭਾਭੂਰੀ ਐਕਣਜਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ ਝੁੂੰ ਡ ਯਟੀਕਪਏਟ ਦੀ ਨਏਰ

d

ਐਣਨ ਮਜਨਾ: ਰਲਾਨੀ ੱ ਤਯ ਨੂੰ.; ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਦੀ ਕਭਤੀ; ਰਲਾਕਨਤ ੱ ਤਯ ਦੀ ਨਏਰ; ਐਣਨ ਟ ਦਾ
ਰਲਾਕਨਤ ਐਤਯ; ਰਲਾਕਨਤ ਭਯੱ ਥਾ
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e

ਤਏਨੀਏੀ ਲਯਲ: ਏੁੱ ਰ ਬੂ-ਕਲਕਆਨਏ ਬੂੰ ਡਾਯ (ਕਭਰੀਅਨ ਟਨ); ਐਕਣਜ ਬੂੰ ਡਾਯ (ਕਭਰੀਅਨ ਟਨ); ਏੱ ਡਣਮ
ਕਯਜ਼ਯਲ (ਕਭਰੀਅਨ ਟਨ); ਏੱ ਡਣ ਦੀ ਰਤੀਸ਼ਤ (%); ਏਰਾ / ਐਕਣਜ / ਐਕਣਜ ਦਾ ਰਡ
 ; ਟਰੀਕੂੰ 
ਅਨੁਾਤ; ਕਅਨੈ ਦੀ ਸ਼ਰਣ
 ੀ (ਕਯਪ ਏਰ ਦ ਐਣਨ ਰਈ, ਦੂਯ ਕਰਐ ਏਦ ਵਨ ਰਾੂ ਨਵੀਂ); ਲਯਜ਼
ਂ (ਕਡਯੀ); ੀਭਜ਼ ਦੀ ਲੱ ਧ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਭਟਾਈ (ਭੀਟਯ) (ਕਯਪ ਏਰਾ ਐਣਨ ਰਈ, ਦੂਯ ਕਰਐ
ਯਡੀਟ
ਏਦ ਵਨ ਰਾੂ ਨਵੀਂ); ਐਣਨ ਦੀ ਕਲਧੀ (ਨਏਾਟ / ਬੂਭੀਤ / ਕਭਸ਼ਯਤ (ਨਏਾਟ + ਬੂਭੀਤ)
/ ਕਡਟ; ਐਣਨ ਦੀ ਉਭਯ (ਾਰ)

f

ਫਨੇਕਪਏਲ਼ਨ ਦਾ ਲਯਲਾ (ਕੜਾਈ / ਏਰੀਕਨੂੰ / ਵਯਾਂ ਭਤ): ਜ ਐਣਨ ਟਾ ਦ ਐਤਯ ਕਲੱ ਚ ਏਯੱ ਸ਼ਯ

ਂ ਯੀਆਂ ਦੀ ਆਕਆ
ਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਵ: ਏਯੱ ਸ਼ਯ ਦੀ ਕਣਤੀ ਅਤ ਏਯੱ ਸ਼ਯ ਦਾ ਲਯਲਾ (ਭਰਟੀਰ ਟ
ਵ)
ਏਯੱ ਸ਼ਯ ID

ਭਯੱ ਥਾ

ਕਟੱ ਣੀਆਂ

(ਟੀੀਚ ਕਲੱ ਚ)

g

ਜ ਐਣਨ ਟਾ ਦ ਐਤਯ ਕਲਚ ਫਨੇਕਪਏਲ਼ਨ ਰਾਂਟ / ਏਰ ਦ ਲਾੱਸ਼ਯ ਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਵ: ਫਨੇਕਪਏਲ਼ਨ
/ ਲਾਕਸ਼ੂੰ  ਟਏਨਾਰ ਜੀ; ਭਯੱ ਥਾ

h

ੀਭਜ਼ ਦਾ ਲਯਲਾ ਜ ਰਾੂ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵ: ੀਭ ਦੀ ਕਣਤੀ; ਏੂੰ ਭ ਏਯਨ ਲਾਰੀਆਂ ੀਭ ਦੀ ਭਟਾਈ; ੀਭਜ਼ ਦੀ
ਲੱ ਧ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਭਟਾਈ (ਭੀਟਯ)

i

ਐਣਨ ਟਾ ਦ ਲਯਲ: ਕਚੱ ਠੀ ਦ ਉਦਸ਼ ਦੀ ਏਾੱੀ; ਵਲਾਰਾ ਨੂੰਫਯ ਦ ਨਾਰ ਐਣਨ ਟਾ ਨੂੂੰ ਰਾੂ ਏਯਨ ਦੀ
ਕਭਤੀ; ਐਣਨ ਟਾ ਦੀ ਲਧਤਾ; ਰਾੂ ਏੀਤੀ ਈ ਤਾਜ਼ਾ ਟਾ ਡੀਡ ਦੀ ਏਾੀ

j

 ਫੀ (ਲਯ ਫਯਡਨ) ਰਫੂੰਧਨ (ਏਲਰ ਤਾਂ ਵੀ ਐਣਨ ਢੂੰ : ਨਏਾਟ)
I

ਫਾਵਯੀ ਡੂੰ ਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ:  ਫੀ ਡੂੰ ਾਂ ਦੀ ੂੰ ਕਐਆ; ਏੁਰ ਐਤਯ (ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ); ਉਚਾਈ (ਭੀਟਯ
ਕਲੱ ਚ); ਭਾਤਯਾ (ਕਭਰੀਅਨ ਕਏਊਕਫਏ ਭੀਟਯ ਕਲੱ ਚ); ਫਏ ਕਪਰਅ ਦ ਾਰ ਦੀ ਕਣਤੀ

ii

ਇੂੰ ਟਯਨਰ ਡੂੰ  ਦਾ ਲਯਲਾ:  ਫੀ ਡੂੰ ਾਂ ਦੀ ੂੰ ਕਐਆ; ਏੁਰ ਐਤਯ (ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ); ਉਚਾਈ (ਭੀਟਯ
ਕਲੱ ਚ); ਭਾਤਯਾ (ਕਭਰੀਅਨ ਕਏਊਕਫਏ ਭੀਟਯ ਕਲੱ ਚ)

k

ਤਵੀ ਕਭੱ ਟੀ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਦ ਲਯਲ: ਐਾਣ ਦ ੂਯ ਜੀਲਨ ਦਯਾਨ ਐੁਦਾਈ ਵਈ ਤਵੀ ਕਭੱ ਟੀ ਦੀ ਭਾਤਯਾ
(ਕਭਰੀਅਨ ਕਏਊਕਫਏ ਭੀਟਯ ਕਲੱ ਚ); ਐਾਣ ਦੀ ੂਯ ਜੀਲਨ ਦਯਾਨ ੁਧਾਯ ਰਈ ਲਯਤੋਂ ਰਈ ਰਤਾਕਲਤ
ਤਵੀ ਕਭੱ ਟੀ ਦੀ ਭਾਤਯਾ (ਕਭਰੀਅਨ ਕਏਊਕਫਏ ਭੀਟਯ ਕਲੱ ਚ); ਐਾਣ ਦ ੂਯ ਜੀਲਨ ਦਯਾਨ ਵਯ ਏੂੰ ਭਾਂ ਰਈ
ਲਯਤੋਂ ਰਈ ਰਤਾਕਲਤ ਤਵੀ ਕਭੱ ਟੀ ਦੀ ਭਾਤਯਾ (ਕਭਰੀਅਨ ਕਏਊਕਫਏ ਭੀਟਯ ਕਲੱ ਚ)

l

ਅੂੰ ਕਤਭ ਭਾਈਨ ਲਾਇਡ ਦਾ ਲਯਲਾ (ਏਲਰ ਜਏਯ ਐਣਨ ਕਲਧੀ: ਨਏਾਟ ਵ): ਐਤਯ (ਵਏਟਅਯ
ਕਲੱ ਚ); ਡੂੂੰ ਾਈ (ਭੀਟਯ ਕਲੱ ਚ); ਲਾਰੀਅਭ (ਕਭਰੀਅਨ ਕਏਊਕਫਏ ਭੀਟਯ ਕਲੱ ਚ)

m

ਐੱ ਡ ਦਾ ਲਯਲਾ (ਏਲਰ ਜਏਯ ਐਣਨ ਢੂੰ : ਨਏਾਟ ਵ): ਅੂੰ ਕਤਭ ਲਾਇਡ ਦਾ (ਵਏਟਅਯ); ਦੀ ਡੂੂੰ ਾਈ 'ਤ
(ਭੀਟਯ ਕਜ ਨੂੂੰ ਾਣੀ ਦ ਯਤ ਕਲਚ ਤਫਦੀਰ ਏਯਨ ਦਾ ਰਤਾਲ ਵ); ਏੁੱ ਰ ਐੱ ਡ ਐਤਯ (ਵਏਟਅਯ)

n

ਟਰਾਂਯਟਸ਼ਨ ਦ ਲਯਲ: ਕਟ ਕਲੱ ਚ / ਬੂਭੀਤ ਤੋਂ ਤਵ ਤੱ ਏ; ਤਵ ਤੋਂ ਾਈਕਡੂੰ  / ਰ ਕਡੂੰ ; ਆਲਾਜਾਈ /
ਏਨਲਅਯ ਦ ਲਯਲ
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o

ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਦਾ ਲਯਲਾ (ਰੀ-ਐਣਨ)
ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ

ਭਰ ਯੀਆ ਦ

ਭ ਰ ਯੀਆ ਦ

ਅੂੰ ਦਯ (ਵਏਟਅਯ)

ਫਾਵਯ (ਵਏਟਅਯ)

ਏੁੱ ਰ

ਐਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਭੀਨ
ਜੂੰ ਰ ਦੀ ਜ਼ਭੀਨ
ਲਟ ਜ਼ਭੀਨ
ਚਯਾਉਣ ਲਾਰੀ
ਜ਼ਭੀਨ
ਤਵ ਾਣੀ ਦ ਅੂੰ 
ਫਾਅਫਾਦ
ਵਯ (ਕਨਯਧਾਯਤ
ਏਯ)
p

ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਦਾ ਲਯਲਾ (ਐਣਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ)
ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ

ਦਾ ਰਾਉਣਾ

ਲਾਟਯ ਫਾਡੀ ਜਨਤਏ ਲਯਤੋਂ

ਵਯ

ਐੁਦਾਈ / ਐੱ ਡ
ਚਟੀ ਦੀ ਕਭੱ ਟੀ
ਬੂੰ ਡਾਯਨ
ਫਾਵਯੀ ਫੀ ਡੂੰ 
ਅੂੰ ਦਯੂਨੀ ਫੀ ਡੂੰ 
ੜਏਾਂ
ਛੱ ਕਤਆ ਯੀਆ
(ਏਰ ਨੀ
/ਦਪਤਯ)

ਵਯੀ ੱ ਟੀ
ਐਾਰੀ ਐਤਯ
ਵਯ
ਏੁੱ ਰ
q

ਭੁੜ-ਰਾਤ ਏਯਨ ਦ ਲਯਲ (ਕਯਪ ਜਏਯ ਐਣਨ ਕਲੱ ਧੀ: ਨਏਾਟ); ਏੁੱ ਰ ਲਣਫੂੰ ਦੀ ਮਜਨਾ (ਇ ਕਲੱ ਚ
ਸ਼ਾਭਰ ਵਲੀ: ਫਾਵਯੀ ਫੀ ਡੂੰ  (ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ); ਅੂੰ ਦਯੂਨੀ ਡੂੰ  (ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ); ਐੱ ਡ (ਵਏਟਅਯ
ਕਲੱ ਚ); ਪਟੀ ਜ਼ਨ (ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ); ਅੂੰ ਕਤਭ ਲਾਇਡ (ਵਏਟਅਯ)) ਦੀ ਕਵਯਾਈ ਕਲੱ ਚ (ਭੀਟਯ ਜ ਲਾਟਯ
ਫਾਡੀ ਕਲਚ ਤਫਦੀਰ ਏਯਨ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਵ); ਰਤੀ ਵਏਟਅਯ ਯੁੱ ਐ ਰਾਉਣ ਦੀ ਣਤਾ (ਨੂੰ.
ਕਲਚ); ਵਏਟਅਯ ਕਲਚ ਵਯ (ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਭ.ਰ. ਫਾਉਂਡਯੀ, ੜਏਾਂ ਅਤ ਫੁਕਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦ ਨਾਰ ਰੱਦਾ
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ਐੁਦਾਈ ਐਤਯ, ਫੂੰ ਨਹ ਦਾ ਐਤਯ ਅਤ ਟਾ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਟਾਊਨਕਸ਼ ਕਲਚ ਕਥਤ) ਆਕਦ); ਅਤ ਏੁੱ ਰ ਲਣਲੂੰ ਡ ਮ ਜਨਾ (ਵ ਏ ਟ ਅ ਯ ਕਲੱ ਚ)

r

ਰਤੀਸ਼ੀਰ ਐਣਨ ਭਾਤੀ ਮਜਨਾ ਦੀ ਕਥਤੀ (ਕਯਪ ਕਲਥਾਯ ਰਤਾਲਾਂ ਰਈ): ਰਤੀਸ਼ੀਰ ਐਾਣ ਫੂੰ ਦ
ਮਜਨਾ ਦ ਅਨੁਾਯ ਰਲਾਨ ਏੀਤੀਆਂ ਲੱ ਐ ਲੱ ਐ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਨੂੂੰ ਰਾੂ ਏਯਨਾ (ਫਾਯ ਚਾਯਟ ਕਲੱ ਚ); ਰਲਾਕਨਤ
ਰਤੀਸ਼ੀਰ ਐਾਨ ਫੂੰ ਦ ਮਜਨਾ ਤੋਂ ਏਈ ਬਟਏਣਾ; ਏੁੱ ਰ ਐਤਯ ਦੀ ਐੁਦਾਈ (ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ); ਐੁਦਾਈ ਤੋਂ
ਫਾਅਦ ਬਕਯਆ ੂਯਾ ਐਤਯ (ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ); ਏੁੱ ਰ ਐਤਯ ਦੁਫਾਯਾ ਰਾਤ ਏੀਤਾ (ਵਏਟਅਯ ਕਲੱ ਚ)

II ਜਕਯ ਰਤਾਵ ਧਵਚ ਥਯਭਰ ਧਯਮਜਨਾ ਦ ਭਾਭਰ ਰਈ ਸ (ਭਤ ਕਟਵ ਾਵਯ ਰਾਂਟ ਅਤ ਵਟ ਸੀਟ
ਧਯਕਵਯੀ ਰਾਂਟ)
a

ਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਕਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ: ਤਏਨਾਰ ਜੀ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ (ੁਯਕਏਰਟੀਏਰ, ਫ-ਕਏਰਟੀਏਰ, ੀਪਫੀੀ,
ਪਫੀੀ, ੀਪਫੀੀ, ਆਈਜੀੀੀ, ਬੜਏਾ, ਾਈਯਰਾਈਕ, ਕਕਪਏਸ਼ਨ, ਫਾਇ-ਭੀਥਨੇਸ਼ਨ,
ਵਯ); ਰਾਂਟ ਰ ਡ ਪਏਟਯ (%); ਬਾਪ ਦਯ / ਪਰ ਯਟ; ਫਾਇਰਯ ਤਾਭਾਨ; ਫਾਇਰਯ ਦਾ ਦਫਾਅ; ਟਏ
ਦੀ ਕਏਭ (ਕੂੰ ਰ ਪਰੂ / ਫਾਈ ਪਰੂ / ਟਰਾਈ-ਪਰੂ); ਟਏਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ
ਕਚਭਨਈ

ਕਚਭਨਈ

ਆਈਡੀ

ਉਚਾਈ
(ਭੀਟਯ)

ਫਾਵਯ ਜਾਣ

ਕਚਭਨਈ

ਕਚਭਨਈ  ਦਾ ਫਾਵਯ

ਲਰ

 ਦ

ਕਨਏਰਣ ਦਾ ਤਾਭਾਨ (° C)

ਕਚਭਨਈ

ਫਾਵਯ

ਦਾ ਕਲਆ

ਕਨਏਰਣ ਦਾ

(ਭੀ)

ਲ (਼ੈੱਭ/
਼ੈੱ)

b

ਫਾਰਣ ਦ ੁਣਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ: ਏੁੱ ਰ ਏਰਯੀਕਪਏ ਲਰਮੂ (ਏੀਰ / ਕਏਰ ਰਾਭ); ਸ਼ ਭੱ ਯੀ (%); ਰਪਯ
ਭਯੀ (%); ਨਭੀ (%); ਾਯਾ (ਕਭਰੀਰਾਭ / ਕਏਰ ਰਾਭ); ਕਥਯ ਏਾਯਫਨ (%); ਅਕਥਯ ਭਟਯ (%)

c

ਏੂਕਰੂੰ ਰਣਾਰੀ ਦਾ ਲਯਲਾ: ਏੂਕਰੂੰ ਰਣਾਰੀ ਦੀ ਕਏਭ: ਅਯ ਏੂਰਡ / ਲਾਟਯ ਏੂਰਡ; ਡਯਾਪਟ ਦੀ ਕਏਭ:
ਏੁਦਯਤੀ ਡਯਾਪਟ / ਜਫਯੀ ਡਯਾਪਟ; ਵਲਾ ਦ ੜ ਦੀ ਕਏਭ: ਭਾਨਾਂਤਯ ਰਲਾਵ / ਕਲਯਧੀ
ਰਲਾਵ; ਏੂਕਰੂੰ ਦ ਚੱ ਏਯ (ੀੀ): ਠੂੰਡਾ ਏਯਨ ਰਈ ਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ (ਭੀ. 3 / ਕਦਨ); ਫਾਇਰਯ
ਦਾ ਫਰ ਡਾਊਨ ਤਾਭਾਨ

II ਜਕਯ ਰਤਾਵ ਦਧਯਆ ਘਾਟੀ ਅਤ ਣਧਫਜਰੀ ਰਾਜਕਟ ਦ ਭਾਭਰ ਰਈ ਸ
I
A
ਫ-ਏਟਯ: (ਭਰਟੀਯਜ਼ ਕਯਮਜਨਾ / ਵਾਈਡਯਇਰ ਏਕਟਰਏ ਕਯਮਜਨਾ / ਕੂੰ ਚਾਈ ਰਾਜਏਟ)
B

ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਭ:

C

ਜ ਦਕਯਆ ਦ ਫਕਨ ਦਾ ੂੰ ਚਤ ਰਬਾਲ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਤ ਚੁੱ ਏਣ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ ਦਾ ਅਕਧਨ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਵ: ਦਕਯਆ ਦ ਫਕਨ ਦ ੂੰ ਚਤ ਰਬਾਲਾਂ ਦ ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਤ ਚੁੱ ਏਣ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ ਦ ਅਕਧਨ ਦੀ ਕਥਤੀ; ਜ
ਕਪਾਯਸ਼ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ, ਨਦੀ ਦ ਫਕਨ ਦ ੂੰ ਚਤ ਰਬਾਲਾਂ ਦ ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਤ ਏਯੀਅਕਯੂੰ  ਭਯੱ ਥਾ
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ਅਕਧਨ ਦ ਲਯਲ ਅਤ ੂੰ ਫੂੰ ਕਧਤ ਦਤਾਲਜ਼ ਅਰ ਡ ਏਯ (ਕਯਪ ੀਡੀਪ ਅਰ ਡ ਏਯ )
D

ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਕਏਭ: (ਡਭ ਫਯਾਜ ਦੀ ਉਾਯੀ / ਨਦੀ ਦਾ ਏੂੰ ਭ / ਕਰਪਟ ਕੂੰ ਚਾਈ ਮਜਨਾ)

E

ਡਭ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਭੀਟਯ) ਅਤ ਡਭ ਦੀ ਰੂੰਫਾਈ ਜ ਰਾੂ ਵਲ

F

ਏੁੱ ਰ ਡੁੱ ਫਣ ਲਾਰਾ ਐਤਯ (ਵਏਟਅਯ); ਯ ਏਭਾਂਡ ਯੀਆ (ਜੀੀ) ਦਾ ਲਯਲਾ(ਵਏਟਅਯ); ਕੂੰ ਚਾਈ
ਏਭਾਂਡ ਯੀਆ (ਆਈੀ) ਦਾ ਲਯਲਾ (ਵਏਟਅਯ); ਏਾਲ਼ਤੀ ਏਭਾਂਡ ਯੀਆ (ੀੀ) ਦਾ ਲਯਲਾ
(ਵਏਟਅਯ); ਏੁੱ ਰ ਏਭਾਂਡ ਐਤਯ (ਵਏਟਅਯ)

G

ਾਲਯਵਾਉ ਥਾਕਤ ਭਯੱ ਥਾ: ਾਲਯਵਾਉ ਦੀ ਕਏਭ: (ਅੂੰ ਡਯਯਾਊਂਡ / ਕਤਵੀ); ਭਯੱ ਥਾ
(ਭਾਲਾਟ); ੁਯੂੰਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ; ਇਏਾਈਆਂ ਦੀ ਕਣਤੀ; ਨਦੀ ਦਾ ਕਏਨਾਯਾ: (ਐੱ ਫ / ੱ ਜ / ਦਲੇਂ)

H

ਾਰਾਨਾ ਕਫਜਰੀ ਉਤਾਦਨ: ਾਰਾਨਾ ਕਫਜਰੀ ਉਤਾਦਨ ਦੀ ਭਾਤਯਾ (ੀਾ ਲਾਟ ੂੰ ਕਟਆਂ ਕਲੱ ਚ
(ਜੀ.ਡਫਰਮੂ.਼ੈੱਚ.)); ਭਸ਼ੀਨ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ (%); ਕਫਜਰੀ ਉਤਾਦਨ ਦੀ ਰਾਤ (INR
ਕਲੱ ਚ); ਕਯਟਯਨ ਦੀ ਅੂੰ ਦਯੂਨੀ ਦਯ (%); ਕਯਟਯਨ ਦੀ ਅੂੰ ਦਯੂਨੀ ਦਯ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦਾ ਾਰ; ਏਈ ਰਤੀਸ਼ਤ
ਤ ਾਣੀ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ
ਰਤੀਸ਼ਤ

ਾਣੀ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ (ਕਏਊਏ)

ਕਨਯਬਯ ਾਰ

ਕਟੱ ਣੀਆਂ

50% ਤ
75% ਤ
90% ਤ
I

ਏਚਭੈਂਟ ਯੀਆ ਟਰੀਟਭੈਂਟ ਰਾਨ (ੀਡੀਪ ਅਰ ਡ ਏਯ)

J

ਭੱ ਏ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਰਾਨ: ੀਡੀਪ ਕਲਚ ਭੱ ਏ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਰਾਨ ਅਰ ਡ ਏਯ; ਏੁੱ ਰ ਐੁਦਾਈ ਭੱ ਏ
(ਕਏਊਕਫਏ ਭੀਟਯ); ਉਾਯੀ ਰਈ ਲਯਕਤਆ ਕਆ (ਕਏਊਕਫਏ ਭੀਟਯ); ਭੱ ਏ ਕਡਜ਼ਰ ਾਈਟਾਂ ਦੀ
ਕਣਤੀ; ਏੁੱ ਰ ਭੱ ਏ ਕਡਜ਼ਰ ਯੀਆ (ਵਏਟਅਯ)

K

ਭੱ ਛੀ ਾਰਣ ਕਲਏਾ ਅਤ ਰਫੂੰਧਨ ਮਜਨਾ: ਭੱ ਛੀ ਾਰਣ ਕਲਏਾ ਅਤ ਰਫੂੰਧਨ ਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ੀਡੀਪ ਕਲੱ ਚ
ਅਰ ਡ ਏਯ; ਭੱ ਛੀਆਂ ਦ ੁੂੰ  ਦੀ; ਭੱ ਛੀ ਦੀਆਂ ਕਏਭਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ; ਛੱ ਤਯੀ ਭੱ ਛੀ ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਭ
(ਕਲਕਆਨਏ ਨਾਭ)

L

ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਰਲਾਵ ਦੀ ਕਥਤੀ
ੀਜ਼ਨ

ਤਨ ਰਲਾਵ (ਕਭਰੀਅਨ ਕਏਊਕਫਏ ਭੀਟਯ ਕਲੱ ਚ)

ਰਲਾਵ ਦਾ ਰਤੀਸ਼ਤ

ਤਰਾ
ਯ-ਰੀਨ
ਭਾਨੂਨ
ਯ ਭਨੂਨ

M

ਭੁਪਤ ਪਰ ਟਰਚ
 (ਕਏਭੀ)

N

ਏੇਂਦਯੀ ਜਰ ਏਕਭਸ਼ਨ ਦੀ ਰਲਾਨੀ: ਰਲਾਨੀ ਵਲਾਰਾ ਨੂੰ.; ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਦੀ ਕਭਤੀ; ਰਲਾਨੀ ਦੀ ਏਾੱੀ

O

ਏੇਂਦਯੀ ਕਫਜਰੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਰਲਾਨੀ: ਰਲਾਨੀ ਵਲਾਰਾ ਨੂੰ.; ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਦੀ ਕਭਤੀ; ਰਲਾਨੀ ਦੀ ਏਾੱੀ
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P

ਏਪਪਯ ਡਭ ਦਾ ਲਯਲਾ (ਅਟਰੀਭ) ਜ ਰਾੂ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵ: ਭੱ ਯੀ ਦੀ ਭਾਤਯਾ (ਭੀ3 ); ਡਭ ਦੀ ਰੂੰਫਾਈ
(ਭੀ); ਲਯਤ ਜਾਣ ਲਾਰ ਭੱ ਐ ਦੀ ਭਾਤਯਾ (ਭੀ3 ); ਲਯਤ ਜਾਣ ਲਾਰ ਉਧਾਯ ਭਯੀ ਦੀ ਭਾਤਯਾ
(ਭੀ3 ); ਕਨਏਾੀ ਮਜਨਾ ਦੀ ਨਏਰ

Q

ਏਪਪਯ ਡਭ ਦਾ ਲਯਲਾ (ਡਾਊਨਟਰੀਭ) ਜ ਰਾੂ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵ: ਭੱ ਯੀ ਦੀ ਭਾਤਯਾ (ਭੀ3 ); ਡਭ ਦੀ ਰੂੰਫਾਈ
(ਭੀ); ਲਯਤ ਜਾਣ ਲਾਰ ਭੱ ਐ ਦੀ ਭਾਤਯਾ (ਭੀ3 ); ਲਯਤ ਜਾਣ ਲਾਰ ਉਧਾਯ ਭਯੀ ਦੀ ਭਾਤਯਾ
(ਭੀ3 ); ਕਨਏਾੀ ਮਜਨਾ ਦੀ ਨਏਰ

I ਜਕਯ ਰਤਾਵ ਫੁਧਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦ ਰਾਜਕਟ ਜਾਂ ਗਤੀਧਵਧੀ ਦ ਭਾਭਰ ਧਵਿੱ ਚ ਸ
V

A

ਕਫਰਕਡੂੰ  ਕਨਯਭਾਣ ਦਾ ਲਯਲਾ: ਕਫਰਕਡੂੰ  ਦੀ ਲੱ ਧ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਉਚਾਈ (ਭੀਟਯ); ਫਣਨ ਲਾਰ ਪਰ ਟਾਂ ਦੀ
ਏੁੱ ਰ ੂੰ ਕਐਆ; ਇਭਾਯਤਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ; ਏੁੱ ਰ ਰਾਟ ਐਤਯ (ਲਯ ਭੀਟਯ); ਏੁਰ ਕਨਯਭਾਣ ਐਤਯ
(ਲਯ ਭੀਟਯ)

B

ਪਯਸ਼ਯ ੁਕਲਧਾਲਾਂ ਅਤ / ਜਾਂ ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਕਨਟਾਯਾ, ਜ ਰਾੂ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵ: ਇਦ ਲਯਲ.

C

ਜ ਕਯਮਜਨਾ ਕਲਚ ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਜ਼ਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਅਤ / ਜਾਂ ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਕਨਟਾਯ ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੂੰ ਦ
ਵਨ:

ਭਾਰ

ਦੀ

ਕਏਭ; ਭਾਰ

ਦੀ

ਭਾਤਯਾ; ਭਾਰ

ਦ

ਏੂੰ ਟਯਰ

ਉਾਅ; ਧੂੜ

ਏੂੰ ਟਯਰ

ਉਾਅ; ਏੁਆਟ
ਂ ਭ; ਡਯਕਜੂੰ  ਦੀ ਭਾਤਯਾ (ਰਤੀ ਕਦਨ ਕਏਊਕਫਏ ਭੀਟਯ); ਡਯਕਜੂੰ  ਦੀ ਕਏਭ (ੂੂੰ ਜੀ,
ਯੱ ਐ ਯਐਾਲ); ਡਯਜ ਭੱ ਯੀ ਦਾ ਕਨਟਾਯਾ; ਆਊਟਪਾਰ ਡੀਪੁਜ਼ਯ ਦ ਲਯਲ, ਉਭੀਦ ਏੀਤੀ ਈ
ਂ ਭਾਦੂੰ ਡਾਂ' ਤ ਵੁੂੰ ਚੀ; ਆਊਟਪਾਰ ਦੀ
ਡਰੂਲ਼ਨ ਦੀ ਕਣਤੀ; ਦੂਯੀ ਕਜ 'ਤ ਆਉਟਰ ਟ ਅੂੰ ਫੀਟ
ਕਨਯਾਨੀ ਦ ਲਯਲ; ਲ਼ਯਰਾਈਨ ਦ ਅਕਧਨ ਦੀ ਨਏਰ; ਭੁੂੰ ਦਯੀ ਕਨਟਾਯ ਦੀ ਕਥਤੀ ਕਲੱ ਚ
ੀੀਫੀ ਤੋਂ ਨੀ ਦੀ ਨਏਰ
D

ਭੀਂਵ ਦ ਾਣੀ ਦੀ ਵਾਯਲਕਟੂੰ : ਬੂੰ ਡਾਯਨ ਦੀ ੂੰ ਕਐਆ; ਭਯੱ ਥਾ; ਕਯਚਾਯਜ ਟਇਆਂ ਦੀ
ਕਣਤੀ; ਭਯੱ ਥਾ

E

ਾਯਕਏੂੰ : 4-ਵੀਆ / 2-ਵੀਆ ਲਾਵਨ ਾਯਕਏੂੰ  ਦਾ ਲਯਲਾ

F

ਊਯਜਾ ਫਚਾਉਣ ਦ ਉਾਅ: ਯਤ / ਢੂੰ ; ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ; ਭਾਤਯਾ

G

ਵਯ ਲਯਲ: ਏਚਭੈਂਟ ਐਤਯ ਦ ਾਣੀ ਦ ਯਤ ਅਤ ਡਯਨੇਜ ਟਯਾਂ 'ਤ ਰਬਾਲ ਦ ਲਯਲ, ਜ ਏਈ
ਵ; ਟਰਕਪਏ ਦੀ ਣਤਾ ਦਾ ਲਯਲਾ; ਰਬਾਲ ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਤ ਭਾਡਕਰੂੰ ਅਕਧਨ; ਜੂੰ ਰਾਤ ਬੂਭੀ ਤੋਂ ਵਠਰੀ
ਬੂਭੀਤ ੁਯੂੰਾਂ ਦ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ: ਫਕਡੈਂ ਰਬਾਲ ਅਕਧਨ ਕਯਯਟ ਦੀ ਨਏਰ

H

ਉਦਮਕਏ ਕਏਭਾਂ ਦੀ ਕਏਭ ਜਕਏ ਉਦਮਕਏ ਟਟ ਦ ਨਾਰ ਥਾਕਤ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਵੀ ਵ, ਦੀ
ਸ਼ਰਣੀ  / ਫੀ ਦ ਅਨੁਾਯ
ਰੜੀ ਨੂੰ.

ਉਦਮ ਦੀ ਕਏਭ

ਇਏਾਈਆਂ ਦੀ ਕਣਤੀ

ਸ਼ਰਣੀ  / ਫੀ

I

ਵਾਈਲ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ ਇਏਾਯ ਵਣ ਦੀ ਰੂੰਫਾਈ

J

ਕਫਰਜ / ਆਯਫੀ / ਇੂੰ ਟਯਚੇਂਜ, ਪਰਾਈਲਯ, ਲਾਵਨ ਅੂੰ ਡਯਾ ਅਤ ਦਰ ਮਾਤਯੀ ਅੂੰ ਡਯਾ ਦ
ਲਯਲ (ਵਾਈਲ ਰਾਜਏਟਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ): ਏੁਰ ੁਰਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ; ਆਯਫੀ ਦੀ ਏੁੱ ਰ
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ੂੰ ਕਐਆ; ਲਟਾਂਦਯ ਦੀ ਏੁੱ ਰ ੂੰ ਕਐਆ; ਪਰਾਈਲਯਾਂ ਦੀ ਏੁੱ ਰ ਕਣਤੀ; ਲਾਵਨ ਅੂੰ ਡਯਾ ਦੀ ਏੁੱ ਰ
ਕਣਤੀ; ਦਰ ਚੱ ਰਣ ਲਾਰ ਅੂੰ ਡਯਾ ਦੀ ਏੁੱ ਰ ਨੂੰ., ਯਰ ਅਤ ੜਏਾਂ ਦ ਕਰਆਯ ਦੀ ਵਯ ਵੂਰਤਾਂ
ਦਾ ਲਯਲਾ
23

ਕਯਟ ਕਾਂ ਦਾ ਵਯਵਾ ਜ ਕਈ ਸ (ਰਾਜਏਟ ਅਤ / ਜਾਂ ਜ਼ਭੀਨ ਕਜ ਕਲੱ ਚ ਰਾਜਏਟ ਥਾਤ ਏਯਨ ਦੀ
ਤਜਲੀਜ਼ ਵ ਦ ਕਲਯੁੱ ਧ ਏਈ ਅਦਾਰਤ ਕਲਚ ਏ ਰੂੰਕਫਤ ਵ): ਅਦਾਰਤ ਦਾ ਨਾਭ; ਏ ਨੂੰ.; ਅਦਾਰਤ ਦ ਆਦਸ਼ /
ਕਦਸ਼ਾ ਕਨਯਦਸ਼, ਜ ਏਈ ਵ ਅਤ ਰਤਾਕਲਤ ਰਾਜਏਟ ਨਾਰ ਇ ਦੀ ਾਯਥਏਤਾ; ਏ ਲਯਲ; ਏਯਟ ਆਯਡਯ ਦੀ
ਏਾੀ ਜ ਏਈ ਵ

24

ਵਾਤਾਵਯਣ (ੁਯਿੱਧਖਆ) ਕਟ / ਸਵਾ (ਰਦੂਸਣ ਯਕਥਾਭ ਅਤ ਧਨਮੰ ਤਯਣ) ਕਟ / ਾਣੀ (ਰਦੂਸਣ ਯਕਥਾਭ
ਅਤ ਧਨਮੰ ਤਯਣ) ਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਯੀ ਧਦਸਾ ਧਨਯਦਸ ਦਾ ਵਯਵਾ , ਜ ਕਈ ਸ: ਕਦਸ਼ਾ ਕਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ:
ਕਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਏਰ ਅਰ ਡ ਏਯ; ਕਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਦੀ ਕਥਤੀ

25

ਈਆਈ ਰਾਸਕਾਯ ਦਾ ਵਯਵਾ: ਰਲਾਨੀ ਨੂੰ.; ਈਆਈ ਰਾਵਏਾਯ ਦਾ ਨਾਭ; ਤਾ; ੂੰ ਯਏ ਨੂੰਫਯ; ਈ-ਭਰ
ਆਈਡੀ; ਭਾਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ
 ੀ (ਸ਼ਰਣ
 ੀ  ਰਈ ਮ / ਸ਼ਰਣੀ ਫੀ ਰਈ ਮ); ਭਾਨਤਾ ਦਾ ਏਟਯ; ਭਾਨਤਾ ਦੀ
ਰਭਾਕਣਏਤਾ; QCI / NABET ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਰਲਾਨੀ ਦ ਰਭਾਣ ੱ ਤਯ ਦੀ ਏਾੱੀ.

26

ਦਤਾਵ

ਜ ਨਾਰ ਜੜਨੇ ਸਨ

A

ਈਆਈ / ਈਭੀ ਕਯਯਟ ਦੀ ਨਏਰ

B

ਜਐਭ ਭੁਰਾਂਏਣ ਕਯਯਟ ਦੀ ਏਾੱੀ

C

ੂੰ ਬਾਲਨਾ ਕਯਯਟ ਦੀ ਏਾੱੀ / ਕਲਥਾਯਤ ਕਯਮਜਨਾ ਕਯਯਟ
(ਡੀੀਆਯ) / ਕਲਥਾਯ ਇੂੰ ਜੀਨੀਅਕਯੂੰ  ਕਯਯਟ / ਕਲਕਤਰਤ ੂੰ ਏਰਏ
ਮਜਨਾ / ਰਲਾਕਨਤ ਐਣਨ ਮਜਨਾ (ਐਣਨ ਰਤਾਲਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ)

D

ਅੂੰ ਕਤਭ ਰ ਆਉਟ ਮਜਨਾ ਦੀ ਨਏਰ ਅਰ ਡ ਏਯ

E

ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਜਾਂ ਅਕਧਏਾਯਤ ਕਲਅਏਤੀ ਦੁਆਯਾ ਵਤਾਐਯ ਏੀਤ
ਏਲਯ ਰ ਟਯ ਅਰ ਡ ਏਯ

F

ਰਾਜਏਟ ਦ ਰਤਾਲਏ ਦੁਆਯਾ ਮੂਜ਼ਯ ਜੂੰ ੀ ਦੀ ਤਯਪੋਂ ਇ ਕਫਨੈ-ੱ ਤਯ
ਨੂੂੰ ਫਣਾਉਣ ਲਾਰ ਕਲਅਏਤੀ ਦ ਭਯਥਨ ਕਲਚ ਅਕਧਏਾਯਤ ਤਯ 'ਤ
ਦਤਐਤ ਏੀਤ ਅਕਧਏਾਯਾਂ ਦੀ ਇਏ ਏਾੱੀ ਅਰ ਡ ਏਯ

G

ਕਜ਼ਰਹਾ ਯਲ ਕਯਯਟ ਦੀ ਏਾੱੀ ਅਰ ਡ ਏਯ(ਕਯਪ ਭਾਭੂਰੀ ਐਕਣਜਾਂ ਦੀ
ਐੁਦਾਈ ਰਈ)

H

ਬਯਾਈ ਦੀ ਅਕਧਨ ਕਯਯਟ ਅਤ ਫਰਾਈਨ ਯਲ ਡਟਾ ਦੀ ਨਏਰ
ਅਰ ਡ ਏਯ (ਕਯਪ ਨਦੀ ਯਤ ਐਣਨ ਰਤਾਲਾਂ ਰਈ)

I

ਕਛਰ ਈੀ ਦੀ ਾਰਣਾ ਦ ਯਟੀਕਪਏਟ ਦੀ ਨਏਰ (ਕਲਥਾਯ ਰਤਾਲਾਂ ਦ
ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ)

J

ਚੀਪ ਲਾਈਰਡ ਰਾਈਪ ਲਾਯਡਨ ਦੀਆਂ ਕਪਾਯਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਏਰ (ਸ਼ਕਡ -ਰ- I
ੀੀਜ਼ ਦੀ ਭਜਦ
ੂ ੀ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ)
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K

ਨੈਸ਼ਨਰ ਫਯਡ ਪਾਯ ਲਾਈਰਡਰਾਈਪ ਦੀ ਕਪਾਯਸ਼ ਦੀ ਏਾੀ (ਈਏੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰ ਜ਼ਨ ਕਲਚ ਕਥਤ ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ)

L

ਯਾਜ / ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਏਟਰ ਜ਼ਨ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਕਪਾਯਸ਼
ਦੀ ਏਾੀ (ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ ਜਾਂ ਆਈੀਆਯ ਜ਼ਡ ਕਲਚ ਕਥਤ ਰਾਜਏਟ ਦ
ਭਾਭਰ ਕਲਚ)

M

ਅਕਤਕਯਏਤ ਦਤਾਲਜ਼, ਜ ਏਈ ਵ

27 ਅੰ ਡਯਟਧਕੰ ਗ
ਭੈਂ ਇਵ ਲ਼ਣਾ ਏਯਦਾ ਵਾਂ ਕਏ ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਤ ਦਤਾਲਜ਼ਾਂ ਕਲਚ ਕਦੱ ਤਾ ਕਆ ਡਟਾ ਅਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਭਯ ਕਆਨ
ਅਤ ਕਲਸ਼ਲਾ ਅਨੁਾਯ ਵੀ ਵ ਅਤ ਭੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਕਏ ਜ ਕਏ ਲੀ ੜਾਅ 'ਤ ਅੂੰ ਏੜ ਅਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ਏਈ
ਕਵੱ ਾ ਰਤ ਜਾਂ ੁੂੰ ਭਯਾਵਏੁੂੰ ਨ ਾਇਆ ਕਆ, ਤਾਂ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਯੱ ਦ ਏਯ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਲਾ ਅਤ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ
ਕਦੱ ਤੀ ਈ ਰਲਾਨੀ, ਜ ਏਈ ਵ ਤਾਂ ਭਯ ਜਐਭ ਅਤ ਰਾਤ 'ਤ ਯੱ ਦ ਏਯ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਲੀ । ਉਯਏਤ ਤੋਂ
ਇਰਾਲਾ, ਭੈਂ ਇਵ ਉਫੂੰ ਧ ਕਦੂੰ ਦਾ ਵਾਂ ਕਏ ਇ ਭੇਂ ਤੱ ਏ ਏਈ ਤੀਕਲਧੀ / ਕਨਯਭਾਣ / ਕਲਥਾਯ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਕਆ
ਵ ।
ਨਾਭ; ਅਵੁਦਾ; ਏੂੰ ਨੀ; ਤਾ
ਅੰਧਤਕਾ- VI
(ਧਾਯਾ 12 ਲਐ )
ਪਾਯਭ -3
ੰ ਦਯਬ ਦੀਆਂ ਸਯਤਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਧ ਰਈ ਅਯ ੀ
1 ੰ ਦਯਬ ਦੀਆਂ ਸਯਤਾਂ ਦਾ ਵਯਵਾ: ਟੀਆਯ ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਦੀ ਕਭਤੀ; ਭਈਪਅਤੀੀ / ਈਆਈ ਪਾਈਰ
ਨੂੰ.; ਟੀਆਯ ੱ ਤਯ ਦੀ ਏਾੱੀ
2 ਉਤਾਦ ਦਾ ਵਯਵਾ
ਉਤਾਦ / ਤੀਕਲਧੀ

ਵਲਾਕਰਆ ਦੀ ਲ਼ਯਤਾਦ

ਭਾਤਯਾ

ਇਏਾਈ ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ /ਢੂੰ  / ਉਤਾਦ

(ਭਯੱ ਥਾ / ਐਤਯ)

ਅਨੁਾਯ ਭਾਤਯਾ ਰਲਾਕਨਤ

ਰਤਾਕਲਤ

ਦਾ ੂੰ ਚਾਯ

- ਇਏਾਈ: - (ਟਨ ਰਤੀ ਾਰਾਨਾ (ਟੀੀ), ਭਾ ਲਾਟ (਼ੈੱਭ. ਡਫਰਮੂ), ਵਏਟਯ (ਵਏਟਅਯ), ਕਏੱ ਰ ਕਰਟਯਜ਼ ਰਤੀ ਕਦਨ
(ਏ.ਰ.ਡੀ.), ਟਨ ਏੁਚਕਰਆ ਰਤੀ ਕਦਨ (ਟੀ.ੀ.ਡੀ.), ਕਏਊਕਫਏ ਭੀਟਯ ਰਤੀ ਕਦਨ, ਕਏਰ ਭੀਟਯ (ਕਏ.ਭੀ.), ਕਭਰੀਅਨ ਕਰਟਯਜ਼
ਰਤੀ ਕਦਨ (ਭਰਡੀ), ਵਯ)
- ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰ  / ਉਤਾਦ ਦਾ ੂੰ ਚਾਯਣ (ੜਏ, ਯਰ, ਏਨਲੀਅਯ ਫਰਟ, ਾਈ ਏਨਲਅਯ, ਯੀਅਰ ਯਲ, ਦ ਜਾਂ
ਕਤੂੰ ਨ ਢੂੰ ਾਂ ਦਾ ੁਭਰ, ਵਯ)
2 ੂੰ ਯਚਨਾ ਦਾ ਲਯਲਾ
ਰਾਂਟ / ਉਏਯਣ ਭਜੂਦਾ ੂੰ ਯਚਨਾ

ਰਤਾਕਲਤ ੂੰ ਯਚਨਾ

ਧ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅੂੰ ਕਤਭ ੂੰ ਧੀ

ਕਟੱ ਣੀ ਜ ਏਈ ਵ
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/ ਵੂਰਤ

3 ਟੀਆਯ ਧਵਿੱ ਚ ਧ ਦ ਕਾਯਨ
4 ਕਈ ਸਯ ਧ ਰ ੜੀਂਦੀ ਸ
ਭਨਜ਼ੂਯਸ਼ੁਦਾ ਵਲਾਕਰਆ ਦੀ ਲ਼ਯਤਾਦਾ

ਰਲਾਨੀਤ ਟੀਆਯ ਦ ਅਨੁਾਯ ਲਯਲਾ

ਰਤਾਲ ਦ ਅਨੁਾਯ ਲਯਲਾ

ਕਟੱ ਣੀਆਂ

ਵਲਾਰਾ

5 ਦਤਾਵ

a.

ਜ ਨਾਰ ਜੜਨੇ ਸਨ
ਧ ਵ ਪਾਯਭ -1 ਦੀ ਏਾੱੀ ਅਰ ਡ ਏਯ

b. ੂੰ ਸ਼ਧਤ ਰੀ-ੂੰ ਬਾਲਤਤਾ ਕਯਯਟ ਅਰ ਡ ਏਯ
c.

ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਜਾਂ ਅਕਧਏਾਯਤ ਕਲਅਏਤੀ ਦੁਆਯਾ ਵਤਾਐਯ ਏੀਤ ਏਲਯ ਰ ਟਯ ਨੂੂੰ ਅਰ ਡ ਏਯ

d. ਰਾਜਏਟ ਦ ਭਯਥਏ ਦੁਆਯਾ ਮੂਜ਼ਯ ਜੂੰ ੀ ਦੀ ਤਯਪੋਂ ਇ ਕਫਨੈ-ੱ ਤਯ ਨੂੂੰ ਫਣਾਉਣ ਲਾਰ ਕਲਅਏਤੀ ਦ ਭਯਥਨ ਕਲਚ
ਅਕਧਏਾਯਤ ਤਯ 'ਤ ਦਤਐਤ ਏੀਤ ਅਕਧਏਾਯਾਂ ਦੀ ਇਏ ਏਾੱੀ ਅਰ ਡ ਏਯ

e.

ਅਕਤਕਯਏਤ ਪਾਈਰ ਅਰ ਡ ਏਯ, ਜ ਏਈ ਵ

6 ਅੰ ਡਯਟਧਕੰ ਗ
ਭੈਂ ਇਵ ਲ਼ਣਾ ਏਯਦਾ ਵਾਂ ਕਏ ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਤ ਦਤਾਲਜ਼ਾਂ ਕਲਚ ਕਦੱ ਤਾ ਕਆ ਡਟਾ ਅਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਭਯ ਕਆਨ ਅਤ ਕਲਸ਼ਲਾ
ਅਨੁਾਯ ਵੀ ਵ ਅਤ ਭੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਕਏ ਜ ਕਏ ਲੀ ੜਾਅ 'ਤ ਅੂੰ ਏੜ ਅਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ਏਈ ਕਵੱ ਾ ਰਤ ਜਾਂ ੁੂੰ ਭਯਾਵਏੁੂੰ ਨ
ਾਇਆ ਕਆ, ਤਾਂ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਯੱ ਦ ਏਯ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਲਾ ਅਤ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਕਦੱ ਤੀ ਈ ਰਲਾਨੀ, ਜ ਏਈ ਵ ਤਾਂ ਭਯ ਜਐਭ
ਅਤ ਰਾਤ 'ਤ ਯੱ ਦ ਏਯ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਲੀ । ਉਯਏਤ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਭੈਂ ਇਵ ਉਫੂੰ ਧ ਕਦੂੰ ਦਾ ਵਾਂ ਕਏ ਇ ਭੇਂ ਤੱ ਏ ਏਈ ਤੀਕਲਧੀ
/ ਕਨਯਭਾਣ / ਕਲਥਾਯ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਕਆ ਵ ।
ਨਾਭ; ਅਵੁਦਾ; ਏੂੰ ਨੀ; ਤਾ
ਅੰਧਤਕਾ- VII
(ਧਾਯਾ 18 ਲਐ )
ਪਾਯਭ -4

ਅਗਾਊ -ਈ.ੀ. ਜਾਂ ਅਗਾਊ -ਈ.ੀ ਧਵਿੱ ਚ ਧ ਕਯਨ ਰਈ ਅਯ ੀ
1

ਂ ੀੀ / ਈਆਈ ਪਾਈਰ ਨੂੰ.; ਈੀ
ਅਗਾਊ ੀ.ਈ- ਦਾ ਵਯਵਾ: ਅਗਾਊ ੀ.ਈ- ਦ ਜਾਯੀ ਸਣ ਦੀ ਧਭਤੀ; ਭਉਪਡ
ੱ ਤਯ ਦੀ ਏਾੱੀ

2

ੰ ਚਾਰਨ ਰਈ ਧਸਭਤੀ ਦ ਵਯਵ: ਏੀ ੂੰ ਚਾਰਨ ਏਯਨ ਰਈ ਕਵਭਤੀ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਈ (ਵਾਂ / ਨਵੀਂ); ਜ ਵਾਂ, ਅਯੂੰ ਬ ਤੋਂ ਰ
ਏ ਵੁਣ ਤੱ ਏ ੂੰ ਚਾਕਰਤ ਵਣ ਰਈ ਾਯੀਆਂ ਕਵਭਤੀ ਦੀਆਂ ਏਾੀਆਂ ਅਤ ਕਭਤੀ ਦ ਅਨੁਾਯ ਰਭਾਣਏ; ਜਾਯੀ ਏਯਣ ਦੀ
ਤਾਯੀਐ; ਲਧਤਾ; ਪਾਈਰ ਨੂੰ.; ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ.
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3

ਧ ਦੀ ਭੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਕਨਧਪਗਯਸਨ ਧਵਚ ਧ / ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਯਤਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਧ / ਸਯ ਧਵਚ ਧ (ਧਨਯਧਾਯਤ ਕਯ)

4

ਉਤਾਦ ਦਾ ਵਯਵਾ (ਅਗਾਊ ੀ.ਈ- ਦ ਅਨੁਾਯ)
ਉਤਾਦ / ਤੀਕਲਧੀ (ਭਯੱ ਥਾ / ਐਤਯ) ਭਾਤਯਾ

ਇਏਾਈ

ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰ  / ਉਤਾਦ ਦਾ ੂੰ ਚਾਯ

- ਇਏਾਈ: - (ਟਨ ਰਤੀ ਾਰਾਨਾ (ਟੀੀ), ਭਾ ਲਾਟ (਼ੈੱਭ.ਡਫਰਮੂ), ਵਏਟਅਯ (ha), ਕਏੱ ਰ ਕਰਟਯਜ਼ ਰਤੀ ਕਦਨ
(ਏ.ਰ.ਡੀ.), ਟਨ ਏਯਲ਼ਡ ਰਤੀ ਕਦਨ (ਟੀ.ੀ.ਡੀ.), ਕਏਉਕਫਏ ਭੀਟਯ ਰਤੀ ਕਦਨ, ਕਏਰ ਭੀਟਯ (ਕਏ.ਭੀ.), ਕਭਰੀਅਨ ਕਰਟਯ
ਰਤੀ ਕਦਨ (ਭ.ਰ.ਡੀ.), ਵਯ)
- ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰ / ਉਤਾਦ ਦਾ ੂੰ ਚਾਯ (ੜਏ, ਯਰ, ਏਨਲਅਯ ਫਰਟ, ਾਈ ਏਨਲਅਯ, ਯੀਅਰ ਯਲ, ਦ ਜਾਂ ਕਤੂੰ ਨ ਭਡ
ਦਾ ੁਭਰ, ਵਯ)
5

ਂ ਯੀਆਂ ਦੀ ਆਕਆ ਵ )
ਕੌਂ ਧਪਗਯਸਨ ਦ ਵਯਵ ( ਭਰਟੀਰ ਟ
ਰਾਂਟ / ਉਏਯਣ /

ਭਜੂਦਾ ੂੰ ਯਚਨਾ

ਰਤਾਕਲਤ ੂੰ ਯਚਨਾ

ਧ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅੂੰ ਕਤਭ

ਵੂਰਤ

ੂੰ ਯਚਨਾ

6

ਧ ਦ ਕਾਯਨ

7

ਕਈ ਸਯ ਧ ਰ ੜੀਂਦੀ ਸ
ਅਾਊ ੀ.ਈ- ਦਾ ਵਲਾਰਾ

8

ਕਟੱ ਣੀ ਜ ਏਈ ਵ

ਧਜਸੜ ਦਤਾਵ

ਅਾਊ ੀ.ਈ- ਦ ਅਨੁਾਯ ਲਯਲਾ

ਰਤਾਲ ਦ ਅਨੁਾਯ ਲਯਲਾ

ਕਟੱ ਣੀਆਂ

ਨਿੱਥੀ ਕਯਨੇ ਸਨ

a

ਈਆਈ / ਈਭੀ ਕਯਯਟ ਕਲੱ ਚ ਜੜ ਦੀ ਏਾੱੀ

b

ੁਧਾਈ ਈ ਨਏਰ - ੂੰ ਬਾਲਨਾ ਕਯਯਟ / ਕਲਕਤਰਤ ਕਯਮਜਨਾ ਕਯਯਟ (ਡੀੀਆਯ) / ਕਲਥਾਯ ਇੂੰ ਜੀਨੀਅਕਯੂੰ 
ਕਯਯਟ
/ ਕਲਕਤਰਤ ੂੰ ਏਰਏ ਮਜਨਾ / ਭਨਜੂਯ ਐਣਨ ਮਜਨਾ (ਐਣਨ ਰਤਾਲਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ)

c

ਅੂੰ ਕਤਭ ਰ ਆਉਟ ਮਜਨਾ ਦੀ ਨਏਰ

d

ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਜਾਂ ਅਕਧਏਾਯਤ ਕਲਅਏਤੀ ਦੁਆਯਾ ਵਤਾਐਯ ਏੀਤ ਏਲਯ ਰ ਟਯ

e

ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਭਯਥਏ ਦੁਆਯਾ ਮੂਜ਼ਯ ਜੂੰ ੀ ਦੀ ਤਯਪੋਂ ਇ ਕਫਨੈ-ੱ ਤਯ ਨੂੂੰ ਜਭਾਂ ਏਯਉਣ ਲਾਰ ਕਲਅਏਤੀ ਦ ਭਯਥਨ
ਕਲੱ ਚ ਅਕਧਏਾਯਤ ਅਕਧਏਾਯਾਂ ਦੀ ਏਾੀ

f
9

ਅਕਤਕਯਏਤ ਪਾਈਰ, ਜ ਏਈ ਵ

ਈਆਈ

ਰਾਸਕਾਯ ਦਾ

ਵਯਵਾ: ਰਲਾਨੀ ਨੂੰ.; ਈਆਈ

ਰਾਵਏਾਯ ਦਾ

ਨਾਭ; ਤਾ; ੂੰ ਯਏ

ਨੂੰਫਯ; ਈ-ਭਰ

ਆਈਡੀ; ਭਾਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ
 ੀ (ਸ਼ਰਣੀ  ਰਈ ਮ / ਸ਼ਰਣੀ ਫੀ ਰਈ ਮ); ਭਾਨਤਾ ਦਾ ਏਟਯ; ਭਾਨਤਾ ਦੀ
ਰਭਾਕਣਏਤਾ; ਏਉੀਆਈ / ਨਫੀਈਟੀ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਰਲਾਨੀ ਦ ਰਭਾਣ ੱ ਤਯ ਦੀ ਏਾੱੀ
10 ਅੰ ਡਯਟਧਕੰ ਗ
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ਭੈਂ ਇਵ ਲ਼ਣਾ ਏਯਦਾ ਵਾਂ ਕਏ ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਤ ਦਤਾਲਜ਼ਾਂ ਕਲਚ ਕਦੱ ਤਾ ਕਆ ਡਟਾ ਅਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਭਯ ਕਆਨ ਅਤ
ਕਲਸ਼ਲਾ ਅਨੁਾਯ ਵੀ ਵ ਅਤ ਭੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਕਏ ਜ ਕਏ ਲੀ ੜਾਅ 'ਤ ਅੂੰ ਏੜ ਅਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ਏਈ ਕਵੱ ਾ ਰਤ ਜਾਂ
ੁੂੰ ਭਯਾਵਏੁੂੰ ਨ ਾਇਆ ਕਆ, ਤਾਂ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਯੱ ਦ ਏਯ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਲਾ ਅਤ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਕਦੱ ਤੀ ਈ ਰਲਾਨੀ, ਜ ਏਈ ਵ
ਤਾਂ ਭਯ ਜਐਭ ਅਤ ਰਾਤ 'ਤ ਯੱ ਦ ਏਯ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਲੀ ।
ਨਾਭ; ਅਵੁਦਾ; ਏੂੰ ਨੀ; ਤਾ
ਅੰਧਤਕਾ- VIII
(ਧਾਯਾ 21 ਲਐ)
ਪਾਯਭ -5

ਅਗਾਊ -ਈ.ੀ ਦ ਟਰਾਂਪਯ ਰਈ ਅਯ ੀ
1

ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਨਾਭ

2

ਇ ਤੋਂ ਧਸਰਾਂ ਦ ਧਯਮਜਨਾ ਰਤਾਵਕ ਦਾ ਵਯਵਾ (ਸਾਭਰ ਗਤੀਧਵਧੀਆਂ ਦ ਕੀਕਯਨ ਸਣ ਦੀ ਧਥਤੀ ਧਵਿੱ ਚ ਕਈ ਂ
ਰਵਸਾਂ ਦੀ ਆਧਗਆ): ਏੂੰ ਨੀ / ੂੰ ਠਨ ਦਾ ਨਾਭ; ਯਕਜਟਯਡ ਤਾ; ਏੂੰ ਨੀ ਦੀ ਏਾਨੂੂੰਨੀ ਕਥਤੀ; ਜੁਆਇੂੰ ਟ ਲੈਂਚਯ ਦਾ
ਲਯਲਾ ਜ ਏਈ ਵ; ਆਕਦ

3

ਨਵੇਂ ਧਯਮਜਨਾ ਰਤਾਵਕ ਦਾ ਵਯਵਾ (ਗਤੀਧਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ ਦ ਭਾਭਰ ਧਵਿੱ ਚ ਕਈ ਂ ਰਵਸ
 ਾਂ ਦੀ ਆਧਗਆ): ਏੂੰ ਨੀ /
ੂੰ ਠਨ ਦਾ ਨਾਭ; ਯਕਜਟਯਡ ਤਾ; ਏੂੰ ਨੀ ਦੀ ਏਾਨੂੂੰਨੀ ਕਥਤੀ; ਜੁਆਇੂੰ ਟ ਲੈਂਚਯ ਦਾ ਲਯਲਾ ਜ ਏਈ ਵ; ਆਕਦ

4

ਿੱ ਤਯ ਧਵਸਾਯ ਰਈ ਤਾ (ਧਕਧਯਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ ਦ ਭਾਭਰ ਧਵਚ ਕਈਆਂ ਕਈ ਂ ਰਵਸਾਂ ਦੀ ਆਧਗਆ): ਕਫਨੈਏਾਯ ਦਾ
ਨਾਭ; ਅਵੁਦਾ (ਭਾਰਏ / ਕਵਬਾੀ / ੀਈ); ਤਾ; ਕੂੰ ਨ ਏਡ; ਈ - ਭਰ; ਟਰੀਪਨ ਨੂੰਫਯ; ਪਏ ਨੂੰ.; ਆਕਦ

5

ਈ.ਆਈ.. ਅਧਧੂਚਨਾ, 2006 ਦ ਕਾਯਜਕਰਭ ਦ ਅਨੁਾਯ ਧਯਮਜਨਾ / ਗਤੀਧਵਧੀ ਦੀ ਸਰਣੀ: ਏਾਯਜਏਰਭ ਅਧੀਨ
ਆਈਟਭ; ਸ਼ਰਣੀ ( / ਫੀ 1 / ਫੀ 2 )

6

ਅਗਾਊ ੀ.ਈ- ਦ ਵਯਵ: ਅਾਊ ੀ.ਈ- ਦੀ ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਦੀ ਤਾਯੀਐ; ਭ  ਈ ਪ ਅਤ ੀ ੀ /  ਆਈ   ਪਾਈਰ
ਨੂੰ.; ਈੀ. ੱ ਤਯ ਦੀ ਏਾੱੀ

7

ਥਾਨਾ ਰਈ ਧਸਭਤੀ ਦ ਵਯਵ: ਏੀ ਥਾਨਾ ਦੀ ਕਵਭਤੀ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਈ ਵ (ਵਾਂ / ਨਵੀਂ); ਜ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਥਾਨਾ ਰਈ
ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਕਵਭਤੀ ਦੀ ਏਾੀ ਭਤ ਲਧਤਾ; ਜਾਯੀ ਏਯਣ ਦੀ ਤਾਯੀਐ; ਲਧਤਾ; ਪਾਈਰ ਨੂੰ.; ਅਯਜ਼ੀ ਨੂੰ.; ਆਕਦ

8

ਰਾਜਕਟ ਦ ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਦੀ ਧਥਤੀ (ਈ.ੀ. ਦ ਭਾਭਰ ਧਵਿੱ ਚ: ਰਾਜਕਟ / ਸੂਰਤਾਂ /
ਗਤੀਧਵਧੀਆਂ ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਪਜੀਕਰ ਰਗਯ ਧਜ ਰਈ ਵਾ ਅਗਾਊ ੀ.ਈ- ਧਦਿੱ ਤੀ
ਗਈ ੀ)

9

ਅਗਾਊ ੀ.ਈ- ਦ ਵਿੱ ਖ ਸਣ ਦ ਭਾਭਰ ਧਵਚ
A

ਰਾਜਏਟ ਪਏਰਟੀ / ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਦਾ ਰਤਾਕਲਤ ਕਲਬਾਜਨ
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ਵੂਰਤ /

ਵੂਰਤ / ਤੀਕਲਧੀ

ਵੂਰਤ / ਤੀਕਲਧੀ

ਵੂਰਤ / ਤੀਕਲਧੀ ਦੀ ਅਾਊ -

ਤੀਕਲਧੀ ਦੀ

ਦੀ ਅਾਊ ੀ.ਈ- ਤ

ਦੀ ਅਾਊ ੀ.ਈ- ਤ

ੀ.ਈ ਤ “ਜਡ” ਕਲੱ ਚ ਤਫਦੀਰ

ਅਾਊ ੀ.ਈ-

“ਏ” ਕਲੱ ਚ ਤਫਦੀਰ

“ਲਾਈ” ਕਲੱ ਚ ਤਫਦੀਰ

ਏਯਨ ਭਤ ੂੰ ਯਚਨਾ ਅਤ

ਭਤ ੂੰ ਯਚਨਾ

ਏਯਨ ਭਤ ੂੰ ਯਚਨਾ

ਏਯਨ ਭਤ ੂੰ ਯਚਨਾ

ਭਯੱ ਥਾ ਦਾ ਰਤਾਲ ਕਦੱ ਤਾ ਕਆ

ਅਤ ਭਯੱ ਥਾ

ਅਤ ਭਯੱ ਥਾ ਦਾ

ਅਤ ਭਯੱ ਥਾ ਦਾ

ਵ

ਰਤਾਲ ਕਦੱ ਤਾ ਕਆ ਵ

ਰਤਾਲ ਕਦੱ ਤਾ ਕਆ ਵ

ਅਾਊ ੀ.ਈ- ਦ ਕਨਮਭਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਲੂੰ ਡ ਦਾ ਰਤਾਕਲਤ

b

9

ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ਕਨਮਭ ਅਤ

ਟਰਾਂਪਯੀ

ਟਰਾਂਪਯੀ

ਸ਼ਯਤਾਂ

ਏ

ਲਾਈ

ਟਰਾਂਪਯੀ ਜ਼ਡ

ਸਾਭਰ ਅਗਾਊ-ਈ.ੀ ਦ ਕੀਕਯਨ ਸਣ ਦ ਭਾਭਰ ਧਵਿੱ ਚ
ਪਏਰਟੀਜ਼ / ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਦਾ ਰਤਾਕਲਤ ਏਤਾ

a

ਰਾਜਏਟ -1 ਨੂੂੰ ਕਭਰੀ

ਰਾਜਏਟ -2 ਨੂੂੰ ਕਭਰੀ

ਰਾਜਏਟ -3 ਨੂੂੰ ਕਭਰੀ

ਯਰ ਲੇਂ ਤੋਂ

ਵਈ ਵੂਰਤ /

ਵਈ ਵੂਰਤ /

ਵਈ ਵੂਰਤ /

ਫਾਅਦ

ਤੀਕਲਧੀ ਦੀ ਅਾਊ -

ਤੀਕਲਧੀ ਦੀ ਅਾਊ-

ਤੀਕਲਧੀ ਦੀ ਅਾਊ -

ਵੂਰਤਾਂ /

ੀ.ਈ ਭਤ ੂੰ ਯਚਨਾ

ੀ.ਈ ਭਤ ੂੰ ਯਚਨਾ

ੀ.ਈ ਭਤ ੂੰ ਯਚਨਾ

ਤੀਕਲਧੀ

ਅਤ ਭਯੱ ਥਾ

ਅਤ ਭਯੱ ਥਾ

ਅਤ ਭਯੱ ਥਾ

ਆਂ

ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਕਨਮਭਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦਾ ਰਤਾਕਲਤ ਏਤਾ

b

ਰਾਜਏਟ -1 ਰਈ

ਰਾਜਏਟ -2 ਰਈ ਕਨਯਧਾਯਤ

ਰਾਜਏਟ -3 ਰਈ

ਯਰ ਲੇਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ

ਕਨਯਧਾਯਤ

ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ਕਨਮਭ

ਕਨਯਧਾਯਤ ਲਾਤਾਲਯਣ

ਰਤਾਕਲਤ ਲਾਤਾਲਯਣ

ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ

ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ

ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ਕਨਮਭ ਅਤ

ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ਕਨਮਭ ਅਤ

ਸ਼ਯਤਾਂ

ਸ਼ਯਤਾਂ

ਕਨਮਭ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ

10 ਧਜਸੜ ਦਤਾਵ

a.

ਨਿੱਥੀ ਕਯਨੇ ਸਨ

ਟਰਾਂਪਯ ਤੋਂ ਏਈ ਇਤਯਾਜ਼ ਨਵੀਂ ੱ ਤਯ

b. ਟਰਾਂਫ਼ਯੀ ਦੁਆਯਾ ਕਨਮਭ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਲੀਕਏਰਤੀ ਫਾਯ ਲ-ਲ਼ਣਾ ਕਜ ਦ ਤਕਵਤ ਅਾਊ ਈ.ੀ ਕਦੱ ਤੀ ਈ
ੀ।

c.

ਭਯੱ ਥ ਅਥਾਯਟੀ ਤੋਂ ਪਯਭ ਦ ਟਰਾਂਪਯ ਦੀ ਏਾੀ
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d. ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਜਾਂ ਅਕਧਏਾਯਤ ਕਲਅਏਤੀ ਦੁਆਯਾ ਵਤਾਐਯ ਏੀਤ ਏਲਯ ਰ ਟਯ
ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਰਤਾਲਏ ਦੁਆਯਾ ਮੂਜ਼ਯ ਜੂੰ ੀ ਦੀ ਤਯਪੋਂ ਇ ਕਫਨੈ-ੱ ਤਯ ਨੂੂੰ ਜਭਾਂ ਏਯਉਣ ਲਾਰ ਕਲਅਏਤੀ ਦ

e.

ਭਯਥਨ ਕਲੱ ਚ ਅਕਧਏਾਯਤ ਅਕਧਏਾਯਾਂ ਦੀ ਏਾੀ
ਅਕਤਕਯਏਤ ਦਤਾਲਜ਼, ਜ ਏਈ ਵ

f.

11 ਅੰ ਡਯਟਧਕੰ ਗ
ਭੈਂ ਇਵ ਲ਼ਣਾ ਏਯਦਾ ਵਾਂ ਕਏ ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਤ ਦਤਾਲਜ਼ਾਂ ਕਲਚ ਕਦੱ ਤਾ ਕਆ ਡਟਾ ਅਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਭਯ ਕਆਨ ਅਤ
ਕਲਸ਼ਲਾ ਅਨੁਾਯ ਵੀ ਵ ਅਤ ਭੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਕਏ ਜ ਕਏ ਲੀ ੜਾਅ 'ਤ ਅੂੰ ਏੜ ਅਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ਏਈ ਕਵੱ ਾ ਰਤ ਜਾਂ
ੁੂੰ ਭਯਾਵਏੁੂੰ ਨ ਾਇਆ ਕਆ, ਤਾਂ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਯੱ ਦ ਏਯ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਲਾ ਅਤ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਕਦੱ ਤੀ ਈ ਰਲਾਨੀ, ਜ ਏਈ ਵ
ਤਾਂ ਭਯ ਜਐਭ ਅਤ ਰਾਤ 'ਤ ਯੱ ਦ ਏਯ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਲੀ ।
ਨਾਭ; ਅਵੁਦਾ; ਏੂੰ ਨੀ; ਤਾ
ਅੰਧਤਕਾ- IX
(ਧਾਯਾ 17 ਲਐ )
ਪਾਯਭ -6
ਅਗਾਊ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰਈ ਅਯ ੀ
(ਕਜੱ ਥ ਕਏ ਰਾਜਏਟ ਜਾਂ ਤੀਕਲਧੀ ਦ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਕਲੱ ਚ ਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਕਦੱ ਤਾ ਏਈ ਟਾ, ਰਾਇੈਂ, ਅਕਧਏਾਯ ਜਾਂ
ਆਕਆ ਨੂੂੰ ਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਏਾਨੂੂੰਨ ਅਨੁਾਯ ਜਾਂ ਕਏ ਏਾਨੂੂੰਨੀ ਏਾਯਲਾਈ ਦ ਤਕਵਤ ਯੱ ਦ ਏਯ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਅਤ
ਉਏਤ ਟਾ, ਰਾਇੈਂ, ਅਕਧਏਾਯ ਜਾਂ ਆਕਆ ਜ ਕਏ ਇ ਰਾਜਏਟ ਦ ਵਨ ਨੂੂੰ ਕਏ ਲੀ ਵਯ ਕਲਅਏਤੀ ਨੂੂੰ ਜ ਪਰ
ਫਰੀਏਾਯ ਨੂੂੰ ਕਦੱ ਤੀ ਈ ਵ ਅਤ ਉਏਤ ਕਲਸ਼ 'ਤ ਕਏ ਲੀ ਏਾਨੂੂੰਨ ਅਧੀਨ ਏਈ ਕਲਲ਼ ਏਾਨੂੂੰਨ ਕਪਰਵਾਰ ਰਾੂ ਨਵੀ
ਵ, ਪਯ)
1

ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਨਾਭ

2

ੁਯਾਣ ਰਾਜਕਟ ਰਤਾਵਕ ਦਾ ਵਯਵਾ: ਏੂੰ ਨੀ / ੂੰ ਠਨ ਦਾ ਨਾਭ; ਯਕਜਟਯਡ ਤਾ; ਏੂੰ ਨੀ ਦੀ
ਏਾਨੂੂੰਨੀ ਕਥਤੀ; ਜੁਆਇੂੰ ਟ ਲੈਂਚਯ ਦਾ ਲਯਲਾ ਜ ਏਈ ਵ; ਆਕਦ

3

ਨਵੇਂ ਰਾਜਕਟ ਰਤਾਵਕ ਦਾ ਵਯਵਾ: ਏੂੰ ਨੀ / ੂੰ ਠਨ ਦਾ ਨਾਭ; ਯਕਜਟਯਡ ਤਾ; ਏੂੰ ਨੀ ਦੀ ਏਾਨੂੂੰਨੀ
ਕਥਤੀ; ਜੁਆਇੂੰ ਟ ਲੈਂਚਯ ਦਾ ਲਯਲਾ ਜ ਏਈ ਵ; ਆਕਦ

4

ਿੱ ਤਯ ਧਵਸਾਯ ਰਈ ਤਾ: ਕਫਨੈਏਾਯ ਦਾ ਨਾਭ; ਅਵੁਦਾ (ਭਾਰਏ / ਕਵਬਾੀ / ੀਈ); ਤਾ; ਕੂੰ ਨ ਏਡ; ਈ
- ਭਰ; ਟਰੀਪਨ ਨੂੰਫਯ; ਪਏ ਨੂੰ.; ਆਕਦ

5

ਕਾਯਜਕਰਭ ਦੀ ਸਰਣੀ / ਕਾਯਜਕੁਸਰਤਾ ਅਨੁਾਯ: ਕਾਯਜਕਰਭ ਅਧੀਨ ਆਈਟਭ; ਸ਼ਰਣੀ ( / ਫੀ 1 / ਫੀ 2 )

6

ਅਗਾਊ ਈ.ੀ ਦਾ ਵਯਵਾ: ਅਾਊ ਈ.ੀ ਦੀ ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਦੀ ਤਾਯੀਐ; ਭ  ਈ ਪ ਅਤ ੀ ੀ / 
ਆਈ   ਪਾਈਰ ਨੂੰ.; ਅਾਊ ਈ.ੀ ਦ ੱ ਤਯ ਦੀ ਨਏਰ

7

ਥਾਨਾ ਰਈ ਧਸਭਤੀ ਦ ਵਯਵ: ਏੀ ਥਾਨਾ ਦੀ ਧਸਭਤੀ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ (ਵਾਂ / ਨਵੀਂ); ਜ ਵਾਂ,
ਤਾਂ ਥਾਨਾ ਦੀ ਕਵਭਤੀ ਦੀ ਏਾੀ ਭਤ ਲਧਤਾ; ਜਾਯੀ ਏਯਣ ਦੀ ਤਾਯੀਐ; ਲਧਤਾ; ਪਾਈਰ ਨੂੰ.; ਅਯਜ਼ੀ
ਨੂੰ.; ਆਕਦ
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ਧਯਮਜਨਾ ਦ ਰਾਗੂ ਸਣ ਦੀ ਧਥਤੀ ਅਤ ਭਨ ੂਯੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਖਣਨ ਮਜਨਾ (ਖਣਨ ਧਯਮਜਨਾ

8

ਫਣਾ) ਜਾਂ ੰ ਬਾਵਨਾ ਧਯਯਟ (ਸਯ ਰਾਜਕਟ)
9

ਧੀ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਫੰਧਨ ਮਜਨਾ

10

ਧਜਸੜ ਦਤਾਵ

ਨਿੱਥੀ ਕਯਨੇ ਸਨ

a. ਅਰਾਟਭੈਂਟ ਦ ੱ ਤਯ ਦੀ ਏਾੱੀ
b. ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਰਤਾਲਏ ਜਾਂ ਅਕਧਏਾਯਤ ਕਲਅਏਤੀ ਦੁਆਯਾ ਵਤਾਐਯ ਏੀਤ ਏਲਕਯੂੰ  ੱ ਤਯ
c. ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਰਤਾਲਏ ਦੁਆਯਾ ਮੂਜ਼ਯ ਜੂੰ ੀ ਦੀ ਤਯਪੋਂ ਇ ਕਫਨੈ-ੱ ਤਯ ਨੂੂੰ ਜਭਾਂ ਏਯਲਾਉਣ ਲਾਰ
ਕਲਅਏਤੀ ਦ ਰਤਾਲਏ ਕਲੱ ਚ ਅਕਧਏਾਯਤ ਅਕਧਏਾਯਾਂ ਦੀ ਏਾੀ

d. ਕਵਰੀ ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਦੀ ਏਾੀ ਕਜ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਕਵਰ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਨੂੂੰ ਅਾਊ
ਈ.ੀ. ਕਭਰੀ ਵ।

e
11

ਵਯ ਦਤਾਲਜ਼, ਜ ਏਈ ਵ

ਅੰ ਡਯਟਧਕੰ ਗ
ਭੈਂ ਇ ੱ ਰ ਦੀ ਲ ਲ਼ਣਾ ਏਯਦਾ ਵਾਂ ਕਏ ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਤ ਨੱਥੀ ਦਦਾਲਜਾਂ ਕਲਚ ਕਦੱ ਤਾ ਕਆ ਡਟਾ ਅਤ
ਜਾਣਏਾਯੀ ਭਯ ਕਆਨ ਅਤ ਕਲਸ਼ਲਾ ਕਲਚ ਬ ਤੋਂ ਲਧੀਆ ਵ ਅਤ ਭੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਕਏ ਜ ਕਏ ਲੀ ੜਾਅ 'ਤ
ਅੂੰ ਏੜ ਅਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ਏਈ ਕਵੱ ਾ ਰਤ ਜਾਂ ੁੂੰ ਭਯਾਵਏੁੂੰ ਨ ਾਇਆ ਕਆ, ਤਾਂ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਯੱ ਦ ਏਯ
ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਲਾ ਅਤ ਜ ਕਯਮਜਨਾ ਨੂੂੰ ਏਈ ਲੀ ਰਲਾਨੀ ਦ ਕਦੱ ਤੀ ਈ, ਾਡ ਜਐਭ ਅਤ ਰਾਤ 'ਤ ਯੱ ਦ ਏਯ
ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਲਾ।
ਨਾਭ; ਅਵੁਦਾ; ਏੂੰ ਨੀ; ਤਾ

ਅੈਂਧਡਕ-X
(ਧਾਯਾ 13 ਲਐ)

ਵਾਤਾਵਯਣ ਇੰਕਟ ਭੁਰਾਂਕਣ ਧਯਯਟ ਦਾ ਧਾਯਨ ਢਾਂਚਾ
ਰੜੀ

ਈਆਈ ਫਣਤਯ ਭਿੱ ਗਯੀ

ਨੰ.
1.

ਜਾਣ ਛਾਣ

 ਕਯਯਟ ਦਾ ਉਦਸ਼
 ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਦਾ ਲਯਲਾ: ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਨਾਭ; ਏੂੰ ਨੀ ਦਾ ਨਾਭ / ਇਏਾਈ ਜਾਂ ਪਯਭ ਜਾਂ

ੂੰ ਥਾ ਜਾਂ ਟਯੱ ਟ ਜਾਂ ਜੁਆਇੂੰ ਟ ਲੈਂਚਯ ਜਾਂ ਕਲਸ਼ਸ਼ ਉਦਸ਼ ਲਾਵਨ; ਯਕਜਟਯਡ ਤਾ; ਏੂੰ ਨੀ ਦੀ
ਏਾਨੂੂੰਨੀ ਕਥਤੀ; ਜੁਆਇੂੰ ਟ ਲੈਂਚਯ ਜ ਏਈ ਵ; ਆਕਦ
 ਰਾਜਏਟ ਦਾ ਥਾਨ: ਰਾਟ / ਯਲ / ਐਯਾ ਨੂੰਫਯ; ਕੂੰ ਡ; ਤਕਵੀਰ; ਕਜ਼ਰਹਾ; ਯਾਜ; ਕੂੰ ਨ

ਏਡ; ਰਾਜਏਟ / ਤੀਕਲਧੀ ਾਈਟ ਦ ਕਲਥਏਾਯ ਅਤ ਰੂੰਫਏਾਯ; ਬਾਯਤ ਦਾ ਯਲਐਣ, ਟ ਸ਼ੀਟ
ਨੂੰਫਯ; ਟ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਏਾੀ; ਭਰ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਉਚਾਈ; ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਪਾਈਰ; ਅਕਧਨ ਐਤਯ ਦ
ਅੂੰ ਦਯ ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਵੱ ਦ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਉੱਚਤਭ ਪਰੱਡ ੱ ਧਯ (ਚਪਰ) ਦੀ ਦੂਯੀ; ਬੂਚਾਰ ਦਾ

Page | 96

ਜ਼ਨ; ਨੇੜਰਾ ਯਰਲ ਟਸ਼ਨ; ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਯਰਲ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਯੀ (ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਕਲਚ); ਨਜ਼ਦੀਏੀ
ਵਲਾਈ ਅੱ ਡਾ; ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਵਲਾਈ ਅੱ ਡ ਤੋਂ ਦੂਯੀ (ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਕਲਚ); ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਏਫਾ / ਲ਼ਕਵਯ /
ਕਜ਼ਰਹਾ ਵਡ ਏੁਆਯਟਯ (ਕਨਯਧਾਯਤ ਏਯ); ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਏਫ / ਸ਼ਕਵਯ / ਕਜ਼ਰਹਾ ਵ਼ੈੱਡ ਏੁਆਯਟਯ ਤੋਂ
ਦੂਯੀ (ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਕਲਚ); ਕੂੰ ਡ ਦੀਆਂ ੂੰ ਚਾਇਤਾਂ, ਕਜ਼ਰਹਾ ਰੀਸ਼ਦ, ਨਯ ਕਨਭ, ਥਾਨਏ ੂੰ ਥਾ
(ਕੂੰ ਨ ਏਡ ਅਤ ਟਰੀਪਨ ਨੂੰਫਯ ਲਾਰਾ ੂਯਾ ਡਾਏ ਤਾ); ਆਕਦ
 ੀਭਾ ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਏਆਯਡੀਨੇਟ (ਵਯਏ ਨਡ ਤ ਤਯਜੀਵੀ )
 ਆਭ ਥਾਨ, ਐਾ ਜਹਾ, ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਵੱ ਦ ਅਤ ਕਯਮਜਨਾ ਾਈਟ ਦਾ ਐਾਏਾ ਕਦਐਾਉਣ ਲਾਰਾ

ਨਏਾ।
 ਰਾਜਏਟ ਦ ਥਾਨ ਦੀ ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰਤਾ: ਲਯਕਲਆਂ ਅਤ ਦੂਯੀਆਂ, ਜਏਯ

ਕਯਮਜਨਾ ਜੂੰ ਰੀ ਜੀਲ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਰ ਾਯਏ ਜਾਂ ੁਯੱਕਐਅਤ ਐਤਯ ਜਾਂ ਫਾਇਕਪਅਯ ਕਯਜ਼ਯਲ
ਜਾਂ ਟਾਈਯ ਕਯਜ਼ਯਲ ਜਾਂ ਵਾਥੀ ਦ ਬੂੰ ਡਾਯ ਜਾਂ ੂੰ ਬੀਯ ਰਦੂਕਸ਼ਤ ਐਤਯ ਜਾਂ ੂੰ ਬੀਯ ਰਦੂਕਸ਼ਤ ਐਤਯ
ਤ ਥੜਾ ਕਜਵਾ ੱ ਟ ਰਦੂਕਲ਼ਤ ਐਤਯ ਜਾਂ ਈਏ-ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰ ਐਤਯ ਜਾਂ ਯਾਜ / ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼
ਦੀ ੀਭਾ ਜਾਂ ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਵੱ ਦ ਜਾਂ ਵਾੜੀ ਐਤਯ ਜਾਂ ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ੂੰ ਭਰਨ / ਯਾਸ਼ਟਯੀ
ਏਾਨੂੂੰਨ / ਥਾਨਏ ਕਲਧਾਨ ਜਾਂ ਕਬਆਚਾਯਏ ਜਾਂ ਵਯ ਫੂੰ ਧਤ ਐਤਯ ਜਾਂ ਲਟ ਰੈਂ ਡਜ ਜਾਂ ਭੁੂੰ ਦਯੀ
ਜਨ ਜਾਂ ਤੀਯਥ ਐਤਯ ਜਾਂ ਮਾਤਯੀ ਐਤਯ ਜਾਂ ਯ-ਾਟਾ ਐਤਯ ਦ 10 ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਦ ਅੂੰ ਦਯ
ਕਥਤ ਵ ਆਕਦ.
 ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਏੁਦਯਤ, ਅਏਾਯ, ਸ਼ਰਣੀ ਦਾ ੂੰ ਐ ਲਯਲਾ: ਏਾਯਜਏਰਭ ਕਲੱ ਚ ਆਈਟਭ ਨੂੰਫਯ; ਸ਼ਰਣੀ (

/ ਫੀ 1 / ਫੀ 2 ); ਰਤਾਲ ਦੀ ਕਏਭ (ਨਲਾਂ / ਕਲਥਾਯ / ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ); ਆਕਦ
 ਲਾਤਾਲਯਣ, ਭਾਕਜਏ ਅਤ ਕਲੱ ਤੀ ੱ ਐੋਂ ਐਤਯ, ਦਸ਼, ਨੂੂੰ ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਭਵੱ ਤਤਾ
 ਰਾਜਏਟ ਦਾ ੂੰ ਐ ਇਕਤਵਾ ਕਜ ਕਲੱ ਚ ੁਯਾਣੀ ਅਾਊ ਈ.ੀ (ਜ਼) ਅਤ ਕਵਭਤੀ (ਜ਼) ਸ਼ਾਭਰ

ਵਨ, ਵਯ ਰਲਾਨੀ ਕਜਲੇਂ ਕਏ ਧਯਤੀ ਵਠਰ ਾਣੀ, ਤਵ ਾਣੀ ਦੀ ਅਰਾਟਭੈਂਟ, ਜੂੰ ਰ-ਬੂਭੀ ਦਾ
ਕਯਲਯਤਨ, ਜੂੰ ਰੀ ਜੀਲ ਰਲਾਨੀ, ਐਣਨ ਮਜਨਾ ਭਨਜ਼ੂਯੀ, ਇਭਾਯਤੀ ਰਾਨ ਭਨਜ਼ੂਯੀ, ਆਕਦ.
ਕਲਥਾਯ ਜਾਂ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ।
 ਅਕਧਨ ਦਾ ਕਲਸ਼ਾ: ਯੂਰਟਯੀ ਏਕੂੰ  ਦਾ ਲਯਲਾ (ਵਲਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਅਨੁਾਯ); ਕਯਮਜਨਾ

ਰਈ ਾਯਣੀਤ ਯੂ ਕਲੱ ਚ ਕਨਯਧਾਯਤ ਵਲਾਕਰਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ।
2.

ਕਯਮਜਨਾ ਲਯਲਾ

 ਉਤਾਦ, ਉ-ਉਤਾਦ, ਕਯਮਜਨਾ ਏੌਂ ਕਪਯਸ਼ਨ (ਕਲਥਾਯ ਜਾਂ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਣ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ

ਭਜੂਦਾ, ਰਤਾਕਲਤ ਅਤ ਕਲਥਾਯ ਜਾਂ ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ੂੰ ਚਤ ਯੂ ਨਾਰ ੂੰ ਫੂੰ ਕਧਤ
ਲਯਲਾ); ਆਕਦ
 ਤਏਨਾਰ ਜੀ ਅਤ ਰਕਏਕਯਆ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਜ ਕਲੱ ਚ ਇੱ ਏ ਮਜਨਾਫੱ ਧ ਕਚੱ ਤਯ / ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਐਾਏਾ

ਦਯਾਉਂਦਾ ਵਇਆ ਪਰ ਚਾਯਟ, ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਬਾ ਆਕਦ।
 ਏੱ ਚਾ ਭਾਰ ਅਤ ਦਾਯਥ ਕਜ ਦੀ ਰ ੜ ਵ ਭਤ ਅਨੁਭਾਨਤ ਭਾਤਯਾ, ੂੰ ਬਾਲਤ ਯਤ, ਯਤ ਤੋਂ

ਦੂਯੀ, ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰ  , ਕਰੂੰਏਜ ਦੀ ਕਏਭ।
 ਅੂੰ ਕਤਭ ਉਤਾਦਾਂ (ਉਤਾਦਾਂ) ਜਾਂ ਉ-ਉਤਾਦਾਂ ਦਾ ਭਾਯਏੀਕਟੂੰ  ਐਤਯ, ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰ , ਦੂਯੀ,

ਕਰੂੰਏਜ ਜਏਯ ਏਈ ਵ, ਆਕਦ।
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 ਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਦਾ ਲਯਲਾ (ਕਨਯਭਾਣ ਦ ਦਯਾਨ / ਥਾਨਾ / ਏਕਭਸ਼ਕਨੂੰ / ਥਾਨਾ ੜਾਅ;

ੂੰ ਚਾਰਨ ੜਾਅ; ਕਯਡੂੰ ਡੈਂੀ / ਫੂੰ ਦ / ਐਤਭ ਏਯਨ ਦ ੜਾਅ): ਾਣੀ ਦੀ ਏੁੱ ਰ
ਜ਼ਯੂਯਤ; ਯਤ; ਯਤ ਤੋਂ ਦੂਯੀ; ਾਣੀ ਏੱ ਡਣ ਦਾ ਤਯੀਏਾ; ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰ ; ਇਜਾਜ਼ਤ / ਭਝਤ
ਦ ਲਯਲ, ਆਕਦ.
 ਕਫਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਦਾ ਲਯਲਾ (ਕਨਯਭਾਣ ਦ ਦਯਾਨ / ਥਾਨਾ / ਏਕਭਸ਼ਕਨੂੰ / ਥਾਨਾ

ੜਾਅ; ੂੰ ਚਾਰਨ ੜਾਅ; ਕਯਡੂੰ ਡੈਂੀ / ਫੂੰ ਦ / ਐਤਭ ਏਯਨ ਦ ੜਾਅ): ਏੁੱ ਰ ਕਫਜਰੀ ਦੀ
ਜ਼ਯੂਯਤ; ਯਤ; ਯਤ ਤੋਂ ਦੂਯੀ; ਟਕੂੰ  ਦੀ ਕਲਧੀ; ਆਕਆ / ਭਝਤ ਦ ਲਯਲ; ਵਯ ਰਫੂੰਧ),
ਆਕਦ।
 ਕਯਮਜਨਾ ਕਲਚ ਯੀਯਕੂੰ  ਟੀਭਾਈਜ਼ਸ਼ਨ / ਭੁੜ ਲਯਤ ਅਤ ਕਯਪੂਜ, ਜ ਏਈ ਵ, ਨੂੂੰ ੂੰ ਐ

ਕਲਚ ਦੱ ਕਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ।

 ਲੱ ਐ ਲੱ ਐ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਲਾਤ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ, ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਭਾਰਏੀਅਤ, ਜ਼ਭੀਨ ਰਕਵਣ ਦੀ

ਕਥਤੀ, ਆਕਦ ਰਈ ।

 ਜ ਜੂੰ ਰਾਤ ਬੂਭੀ ਸ਼ਾਭਰ ਵ, ਜੂੰ ਰ ਰਲਾਨੀ ਦੀ ਕਥਤੀ ਦਾ ਲਯਲਾ (ਕਧਾਂਤਏ (ੜਾਅ -1)

ਰਲਾਨੀ ਰਾਤ / ਅੂੰ ਕਤਭ (ੜਾਅ-II) ਰਲਾਨੀ ਰਾਤ / ਜੂੰ ਰ ਰਲਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰਕਏਕਯਆ
(ੜਾਅ-I) / ਜੂੰ ਰਾਤ ਰਲਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰਕਏਕਯਆ (ੜਾਅ-II) / ਜੂੰ ਰ ਰਲਾਨੀ ਰਈ
ਕਫਨੈ ੱ ਤਯ ਅਜ ਜਭਹਾ ਏਯਲਾਉਣਾ ਵਲ) ।
 ਯੁੱ ਐ ਏੱ ਟਣਾ, ਜ ਏਈ (ਕਯਮਜਨਾ ਰਈ ਏੱ ਟ ਦਯੱ ਐਤਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ (ਜ ਜੂੰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਭਰ ਨਾ

ਵਲ); ਅਤ ਦਯੱ ਐਤ ਦੀ ਏਟਾਈ ਅਤ ਰਾਉਣ ਦ ਲਯਲ ।

 ਭਜੂਦਾ ਧਯਤੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਦਾ ਟਯਨ (ਐਤੀਫਾੜੀ, ਯ-ਐਤੀਫਾੜੀ, ਜੂੰ ਰਾਤ, ਜਰਯ (ੀਆਯਜਡ

ਜਾਂ ਆਈੀਆਯਜਡ ਅਧੀਨ ਐਤਯ ਭਤ), ਜੂੰ ਰਾਂ ਦ ਯ ਤੋਂ ਰ ਏ ਰਾਜਏਟ ਦ ਯ ਕਲੱ ਚ ਬ ਤੋਂ
ੱ ਟ ਦੂਯੀ, ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰ ਐਤਯ, ਜਰਯ (ਦਕਯਆ ਦ ਚ.ਪ.਼ੈੱਰ ਤੋਂ ਦੂਯੀ), ੀ ਆਯ
ਜ਼ਡ ਜਾਂ ਆਈੀਆਯਜ਼ਡ. ੂਕਚਤ ਉਦਮਕਏ ਐਤਯ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ, ਜ਼ਟ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਇੱ ਏ
ਏਾੀ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ।
 ਭਨੁੱਐ ਸ਼ਏਤੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ: ਕਨਯਭਾਣ ਦਯਾਨ / ਇੂੰ ਟਾਰ ਸ਼ਨ / ਏਕਭਸ਼ਕਨੂੰ / ਥਾਨਾ

ੜਾਅ; ਯਸ਼ਨ ੜਾਅ; ਕਯਡੂੰ ਡੈਂੀ / ਫੂੰ ਦ ਵਣਾ / ਖ਼ਤਭ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ੜਾਅ ਲਰ ਥਾਈ /
ਅਥਾਈ ਯੁਜ਼ਾਯ; ਏੁੱ ਰ ਭਨੁੱਐ ਸ਼ਏਤੀ।
 ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਰਾਤ: ਭਜੂਦਾ ਏੀਭਤ ਦ ੱ ਧਯ 'ਤ ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਏੁੱ ਰ ਏੀਭਤ ( ਰੱਐਾਂ ਕਲਚ)।
 ਰਲਾਨੀ ਅਤ ਰਾੂ ਏਯਨ ਰਈ ਰਤਾਕਲਤ ਏਾਯਜਏਰਭ।
 ਕਲਲਵਾਯਏਤਾ

ਡਯਾਇੂੰ  ਦੀ ਮਜਨਾਫੱ ਧ ਸ਼ਏਾਯੀ ਜ ਈਆਈ ਦ ਉਦਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ

ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ ਵਨ।
 ਪਾਯਭ -2 ਅਨੁਾਯ ਏਟਯ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ਲਯਲ ।
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3

ਲਾਤਾਲਯਣ ਦਾ

 ਅਕਧਨ ਦਾ ਐਤਯ, ਭਾਂ, ਫਰਾਈਨ ਅਕਧਨ ਦਾ ਦਾਇਯਾ ਭਤ ਬਾ ਅਤ ਏਾਯਜਕਲਧੀ।

ਲਯਲਾ

 ੂਯਲ-ਕਯਮਜਨਾ ਜਾਂ ੂਯਲ-ਕਲਥਾਯ ਲਾਤਾਲਯਕਣਏ ਕਦਰਸ਼ਟੀਏਣ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਜਲੇਂ ਅਧਾਯੀ ਅਏੂੰ ੜਾ

ਦਾ ਲਯਲਾ ਇਏੱ ਤਯ ਏੀਤਾ ਵ।
 ਅਧਾਯੀ ਅਏੂੰ ੜਾ ਦਾ ਾਯ।
 ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਾਯ ਕਵੱ ਕਆਂ ਦ ਅਧਾਯ ਨਏਸ਼।

4

ਅਨੁਭਾਨਤ

 ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਕਥਤੀ, ੂੰ ਬਲ ਵਾਦਕਆਂ, ਰਾਜਏਟ ਕਡਜ਼ਾਈਨ, ਰਾਜਏਟ ਕਨਯਭਾਣ, ਕਨਮਭਤ ਏਾਯਜ,

ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਬਾਲ

ਅੂੰ ਕਤਭ ਕਡਏਕਭਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭੁਏੂੰਭਰ ਰਾਜਏਟ ਦ ਭੁੜ ਲਫ ਏਾਯਨ ਏੀਤ  ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਬਾਲਾਂ ਫਾਯ

ਅਤ

ੜਤਾਰ ਏੀਤੀ ਜਾਣਏਾਯੀ।

ਟਾਉਣ ਦ
ਉਾਅ

 ੂੰ ਦ ਾਣੀ ਦਾ ਰਫੂੰਧਨ (ਕਨਯਭਾਣ ਦਯਾਨ / ਥਾਨਾ / ਏਕਭਸ਼ਕਨੂੰ / ਥਾਨਾ ੜਾਅ; ਏਾਯਜ

ੜਾਅ; ਕਯਡੂੰ ਡੈਂੀ / ਏਰ ਜ਼ਯ / ਐਤਭ ਏਯਨ ਦ ੜਾਅ): ਕਏਭ ਜਾਂ ਯਤ; ਦਾ ਵ ੂੰ ਦ ਾਣੀ
ਦੀ ਭਾਤਯਾ; ਇਰਾਜ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ; ਇਰਾਜ ਦਾ ਤਯੀਏਾ; ਭੁੜ ਲਯਤ ਜਾਂ ਦੁਫਾਯਾ ਲਯਤੋਂ ਕਲਚ ਲਯਤ
ਜਾਣ ਲਾਰ ਾਣੀ ਦੀ ਭਾਤਯਾ; ਕਡਚਾਯਜ ਏੀਤ ਾਣੀ ਦੀ ਭਾਤਯਾ; ਕਨਟਾਯ ਦਾ ਢੂੰ ; ਜ਼ੀਯ ਤਯਰ
ਕਡਚਾਯਜ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦ ਲਯਲ, ਰਤਾਕਲਤ ਭਾਭਰ ਕਲਚ;
 ਾਕਰਡ ਲਟ ਭਨੇਜਭੈਂਟ (ਕਨਯਭਾਣ ਦਯਾਨ / ਥਾਨਾ / ਏਕਭਸ਼ਕਨੂੰ / ਥਾਨਾ ੜਾਅ; ਏਾਯਜ

ੜਾਅ; ਕਯਡੂੰ ਡੈਂੀ / ਏਰ ਜ਼ਯ / ਐਤਭ ਏਯਨ ਦ ੜਾਅ): ਕਏਭ ਜਾਂ ਯਤ; ਦਾ ਵ ਠ ਏੂੜ ਦੀ
ਭਾਤਯਾ; ਇਰਾਜ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ; ਇਰਾਜ ਦਾ ਤਯੀਏਾ; ਭੁੜ ਲਾੀ ਜਾਂ ਦੁਫਾਯਾ ਲਯਤੋਂ ਕਲਚ ਲਯਤ 
ਠ ਏੂੜ ਏਯਏਟ ਦੀ ਭਾਤਯਾ; ੁੱ ਟ  ਠ ਏੂੜ ਦੀ ਭਾਤਯਾ; ਕਨਟਾਯ ਦਾ ਢੂੰ ।
 ਭਾੜ ਰਬਾਲਾਂ ਨੂੂੰ ਟਾਉਣ ਅਤ / ਜਾਂ ਼ੈੱਟ ਏਯਨ ਦ ਉਾਅ।
 ਵਕਯਆਲਰ ੱ ਟੀ ਕਲਏਾ ਮਜਨਾ।

5

ਕਲਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਦ ਫਦਰ

 ਤਏਨਾਰ ਜੀ ਅਤ ਾਈਟ ਦ ਯੂ ਕਲੱ ਚ ਫਦਰ।

(ਤਏਨਾਰ ਜੀ

 ਟਏਨਰ ਜੀਏਰ ਅਪਰਤਾ ਦ ਜਐਭ ਰਈ ਨਲੀਂ ਅਤ ਅਚਤ ਤਏਨਾਰ ਜੀ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ।

ਅਤ ਾਈਟ)

 ਵਯਏ ਕਲਏਰ ਦਾ ਲਯਲਾ।
 ਵਯਏ ਕਲਏਰ ਦ ਭਾੜ ਰਬਾਲਾਂ ਦਾ ੂੰ ਐ।
 ਵਯਏ ਕਲਏਰ ਰਈ ਰਤਾਕਲਤ ਉਾਲਾਂ।
 ਉਕਚਤ ਭਤ ਕਲਏਰਾਂ ਦੀ ਚਣ।

6.

ਲਾਤਾਲਯਣ
ਕਨਯਾਨੀ ਰਯਾਭ

 ਟਾਉਣ ਦ ਉਾਲਾਂ ਦੀ ਕਨਯਾਨੀ ਦ ਤਏਨੀਏੀ ਕਵਰੂ (ਜ ਕਏ ਭਾਣ ਦੀਆਂ ਕਲਧੀਆਂ, ਕਨਯਾਨੀ

ਦੀ ਫਾਯੂੰ ਫਾਯਤਾ, ਕਨਯਾਨੀ ਦੀਆਂ ਥਾਲਾਂ, ਕਨਯਾਨੀ ਦ ਅੂੰ ਏਕੜਆਂ ਦਾ ਕਲਸ਼ਰ ਸ਼ਣ, ਕਨਯਾਨੀ ਦ
ਅੂੰ ਏਕੜਆਂ ਦੀ ਕਯਯਟ ਏਯਨ ਦ ਏਾਯਜਏਰਭ, ਭਯਜੈਂੀ ਰਕਏਕਯਆਲਾਂ, ਕਲਥਾਯਤ ਫਜਟ, ਐਯੀਦ
ਏਾਯਜਏਰਭ, ਆਕਦ) ।
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7.

ਲਾਧੂ ਅਕਧਨ

 ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਜ ਕਲੱ ਚ ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦ ਨਕਟ, ਕਨਯਾਨੀ, ੁਣਲਾਈ

ਦੀ ਰਧਾਨੀ, ਰਾਜਏਟ ਦ ਲਾਤਾਲਯਣ ੱ ਐਾਂ ਕਲੱ ਚ ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਕਵੱ ਦਾਯੀ ਲਾਰ ਕਲਅਏਤੀਆਂ ਦੁਆਯਾ
ਕਰਐਤੀ ਯੂ ਕਲੱ ਚ ਰਾਤ ਜਲਾਫ, ਏਾਯਲਾਈ ਅਤ ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਭਯਥਏਾਂ ਦੀਆਂ ਲਚਨਫੱ ਧਤਾਲਾਂ
ਜ ਜਨਤਏ ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯ ਦਯਾਨ ਉਠਾ ਭੁੱ ਕਦਆਂ ਤ ਏੀਤੀ ਈ ਵ, ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਭਾਂ ਾਯਨੀ
ਏਾਯਜ ਮਜਨਾ ਅਤ ਾਯਣੀਤ ਯੂ ਕਲੱ ਚ ਫਜਟ ਕਲਲਥਾ।
 ਜਐਭ ਅਤ ਐਤਯ ਦੀ ਛਾਣ, ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਤ ਰਫੂੰਧਨ ਕਜ ਨੂੂੰ ਕਏ ਭਯਜੈਂੀ ਕਤਆਯੀ ਮਜਨਾ ਅਤ

ਆਫ਼ਤ ਰਫੂੰਧਨ ਮਜਨਾ ਦੁਆਯਾ ਭਯਥਤ।
 ਭਾਕਜਏ ਰਬਾਲ ਭੁਰਾਂਏਣ, ਭਾਜਏ ਜ਼ਯੂਯਤ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਤ ਰਫੂੰਧਨ।
 ਭੁੜ ਲਫਾ ਅਤ ਭੁੜ ਲਫਾ, ਜ ਏਈ ਵ: ਕੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ; ਕਯਲਾਯਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ; ਰਾਜਏਟ ਦ

ਕਲਥਾਕਤ ਕਯਲਾਯਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ; ਕਯਮਜਨਾ ਰਬਾਕਲਤ ਕਯਲਾਯਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ; ਭੁੜ ਲਫ ਅਤ
ਭੁੜ ਲਫ ਰਈ ਕਨਯਧਾਯਤ ਪੂੰ ਡ; ਭੁੜ ਲਫ ਅਤ ਭੁੜ ਲਫ ਦੀ ਕਥਤੀ (ਭੁਏੂੰਭਰ / ਰਤੀ /
ਅਜ ਸ਼ੁਯੂ ਵਣੀ ਵ); ਏਾਯਜ ਮਜਨਾਲਾਂ, ਰਾੂ ਏਯਨ ਦ ਏਾਯਜਏਰਭ, ਫਜਟ ਕਲਲਥਾਲਾਂ, ਆਕਦ।
 ੀ.ਆਯ.ਜ਼ਡ ਜਾਂ ਆਈ.ੀ.ਆਯ.ਜ਼ਡ ਕਲਚ ਕਥਤ ਰਾਜਏਟ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ, ਪਾਯਭ -2 ਅਧੀਨ

ਰ ੜੀਂਦ ਲਯਲ।

8.

ਕਯਮਜਨਾ

 ਬਕਤਏ ਫੁਕਨਆਦੀ ਕਲੱ ਚ ੁਧਾਯ

ਰਾਬ

 ਭਾਜਏ ਫੁਕਨਆਦੀ ਕਲੱ ਚ ੁਧਾਯ
 ਏਾਯਯਟ ਲਾਤਾਲਯਣ ਕਜ਼ੂੰ ਭਲਾਯੀ (ੀਈਆਯ) - ਜਨਤਏ ੁਣਲਾਈ ਦਯਾਨ ਉਬਯ ਭੁੱ ਕਦਆਂ ਦ

ਅਧਾਯ ਤ ੀਈਆਯ ਅਧੀਨ ਰਤਾਕਲਤ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਕਜਏ ਜ਼ਯੂਯਤ ਭੁਰਾਂਏਣ, ਭੇਂ ਫੱ ਧ
ਏਾਯਜ ਮਜਨਾ, ਫਜਟ ਕਲਲਥਾ ।
 ਯੁਜ਼ਾਯ ਦੀ ੂੰ ਬਾਲਨਾ - ਏੁਲ਼ਰ, ਅਯਧ ਏੁਸ਼ਰ ਅਤ ਏੁਸ਼ਰ ਨਵੀਂ
 ਵਯ ਠ ਰਾਬ

9.

ਲਾਤਾਲਯਣਏ
ਰਾਤ

ਜ ਏਕੂੰ  ੜਾਅ 'ਤ ਕਪਾਯਸ਼ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ
ਰਾਬ

ਕਲਰ ਣ
10.

ਈ.ਭ.ੀ

 ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ / ਈ.਼ੈੱਭ.ੀ. ਦੀ ਰਲਾਨੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਇਵ ੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਏਯਨ ਦ ਰਸ਼ਾਏੀ

ਕਵਰੂਆਂ ਦਾ ਲਯਣਨ ਕਏ ਇਵ ਟਾਉਣ ਲਾਰ ਉਾਲਾਂ ਰਾੂ ਏੀਤ  ਵਨ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦ ਰਬਾਲ ਦੀ
ਕਨਯਾਨੀ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ।
 ਏੂੰ ਨੀ ਲਾਤਾਲਯਣ ਾਕਰੀ' ਨੂੂੰ ਉਚ ਰਫੂੰਧਨ ਦੁਆਯਾ ਰਲਾਨੀ ਕਦੱ ਤੀ ਈ।
 ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਫੂੰਧਨ ਕਲਬਾ / ਼ੈੱਰ ਦਾ ੂੰ ਠਨ ਫਨਤਯ
 ਨਾ –ਾਰਣਾ / ਉਰੂੰਣਾ ਦੀ ਕਯਯਟ ਏਯਨ ਦੀ ਕਲਧੀ, ਜ ਏਈ ਵ ਤਾਂ, ਫਯਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਯਏਟਯ,

ਭੇਂ-ਭੇਂ ਦੀ ਕਯਯਕਟੂੰ , ਕਜੱ ਥ ਲੀ ਯ-ਯਕਵਤ ਜਾਂ ਅੂੰ ਸ਼ਏ ਯਕਵਤ ਕਯਯਟ ਆਇਆਂ ਵਨ, ਉਵਨਾ
ਨੂੂੰ ਫੂੰ ਦ ਏਯਨ ਰਈ ਕਭਆਯੀ ਏਾਯਜ ਰਣਾਰੀ।
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11

ੂੰ ਐ ਅਤ ਕੱ ਟਾ

 ਕਯਮਜਨਾ ਲਯਲਾ

(ਇਵ ਈ.ਆਈ..

 ਰੀ-ਕਯਮਜਨਾ ਜਾਂ ਰੀ-ਕਲਥਾਯ ਕਦਰਸ਼ (ਫਰਾਈਨ ਕਦਰਸ਼)

ਕਯਯਟ ਦ ੂੰ ਐ
ਦਾ ਠਨ
ਏਯਾ ਅਤ ਉ ਨੂੂੰ
ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਾਯ
ਰਈ ਲਯਕਤਆ ਜਾ
ਏਦਾ ਵ)

 ਅਨੁਭਾਨਤ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਬਾਲ
 ਟਾਉਣ ਦ ਉਾਅ
 ਲਾਤਾਲਯਣ ਕਨਯਾਨੀ ਰਯਾਭ
 ਲਾਧੂ ਅਕਧਨ
 ਕਯਮਜਨਾ ਰਾਬ
 ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਫੂੰਧਨ ਮਜਨਾ
 ਰਾਜਏਟ ਨੂੂੰ ਰਾੂ ਏਯਨ ਰਈ ਭੁੱ ਚ ਜਾਇਜ਼
 ਕਏਲੇਂ, ਇਦ ਭਾੜ ਰਬਾਲਾਂ ਨੂੂੰ ਟਾਉਣ ਦੀ ਕਲਆਕਐਆ

ਏੂੰ ਭ

12.

ਰਾਵਏਾਯਾਂ
ਐੁਰਾਾ

ਵ  ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਈ.ਆਈ.. ਰਾਵਏਾਯ ੂੰ ਠਨ ਦਾ ਨਾਭ ਦ ਨਾਰ ਉਵਨਾਂ ਦ ੂੰ ਐ ਕਫਉਯਾ
ਦਾ

ਅਤ ਰਾਵ ਭਲ਼ਲਯ ਦ ਲ਼ ਏੀਤ ੁਬਾਅ।
 ਭਾਨਤਾ ਦਾ ਲਯਲਾ
 ਈਆਈ ਏਆਯਡੀਨੇਟਯ ਅਤ ਪੂੰ ਏਸ਼ਨਰ ਯੀਆ ਭਾਵਯ (ਈ) ਦ ਲਯਲ ਜ ਈਆਈ ਦੀ ਕਤਆਯੀ

ਕਲੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ।
 ਈਆਈ ਏਆਯਡੀਨੇਟਯ ਅਤ ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਐਤਯ ਦ ਭਾਵਯ () ਜ ਈਆਈ ਦੀ ਕਤਆਯੀ ਕਲੱ ਚ

ਸ਼ਾਭਰ ਵ, ਲੱ ਰ ਅੂੰ ਕਤਏਾ-ਫਾਯਹਲੀਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਰਾਨ।
ਨਟ:

1) ਾਯ ਦਤਾਲਜ਼ ਵੀ ਢੂੰ  ਨਾਰ ੂਚੀਫੱ ਧ ਅਤ ੂੰ ਨਾ ਨੂੰਫਯ ਵਣ ਚਾਵੀਦ ਵਨ।
2) ਡਾਟਾ ਇੱ ਏਠਾ ਏਯਨ ਦੀ ਕਭਆਦ / ਕਭਤੀ ਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਦਯਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ।
3) ਐਤਯੀ ਬਾਸ਼ਾਲਾਂ ਕਲਚਰੀ ਾਯੀ ਭੱ ਯੀ ਦਾ ਰਭਾਕਣਤ ਅੂੰ ਯਜ਼ੀ ਅਨੁਲਾਦ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ।
ਅੈਂਧਡਕ- XI
(ਧਾਯਾ 13 ਅਤ 16 ਲਐ)

ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਫੰਧਨ ਧਯਯਟ ਦਾ ਧਾਯਨ ਢਾਂਚਾ
ਰੜੀ

ਈਭੀ

ਨੰ.

ਫਨਤਯ

1.

ਜਾਣ ਛਾਣ

ਭਿੱ ਗਯੀ
 ਕਯਯਟ ਦਾ ਉਦਸ਼
 ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਦਾ ਲਯਲਾ: ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਨਾਭ; ਏੂੰ ਨੀ ਦਾ ਨਾਭ / ਇਏਾਈ; ਯਕਜਟਯਡ

ਤਾ; ਏੂੰ ਨੀ ਦੀ ਏਾਨੂੂੰਨੀ ਕਥਤੀ; ਜੁਆਇੂੰ ਟ ਲੈਂਚਯ ਜ ਏਈ ਵ; ਆਕਦ
 ਰਾਜਏਟ ਦਾ ਥਾਨ: ਰਾਟ / ਯਲ / ਐਯਾ ਨੂੰਫਯ; ਕੂੰ ਡ; ਤਕਵੀਰ; ਕਜ਼ਰਹਾ; ਯਾਜ; ਕੂੰ ਨ

ਏਡ; ਰਾਜਏਟ / ਤੀਕਲਧੀ ਾਈਟ ਦ ਕਲਥਏਾਯ ਅਤ ਰੂੰਫਏਾਯ; ਬਾਯਤ ਦਾ ਯਲਐਣ, ਟ ਸ਼ੀਟ
ਨੂੰਫਯ; ਟ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਏਾੀ; ਭਰ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਉਚਾਈ; ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਪਾਈਰ; ਅਕਧਨ ਐਤਯ ਦ
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ਅੂੰ ਦਯ ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਵੱ ਦ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਉੱਚਤਭ ਵੜ ੱ ਧਯ (ਚਪਰ) ਦੀ ਦੂਯੀ; ਬੂਚਾਰ ਦਾ
ਜ਼ਨ; ਨੇੜਰਾ ਯਰਲ ਟਸ਼ਨ; ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਯਰਲ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਯੀ (ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਕਲਚ); ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਵਲਾਈ
ਅੱ ਡਾ; ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਵਲਾਈ ਅੱ ਡ ਤੋਂ ਦੂਯੀ (ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਕਲਚ); ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਟਾਊਨ / ਕਟੀ / ਕਜ਼ਰਹਾ ਵਡ
ਏੁਆਯਟਯ (ਕਨਯਧਾਯਤ ਏਯ); ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਏਫ / ਸ਼ਕਵਯ / ਕਜ਼ਰਹਾ ਵ਼ੈੱਡ ਏੁਆਯਟਯ ਤੋਂ ਦੂਯੀ
(ਕਏਰ ਭੀਟਯ ਕਲਚ); ਕੂੰ ਡ ਦੀਆਂ ੂੰ ਚਾਇਤਾਂ, ਕਜ਼ਰਹਾ ਰੀਸ਼ਦ, ਨਯ ਕਨਭ, ਥਾਨਏ ੂੰ ਥਾ (ਕੂੰ ਨ ਏਡ
ਅਤ ਟਰੀਪਨ ਨੂੰਫਯ ਲਾਰਾ ੂਯਾ ਡਾਏ ਤਾ); ਆਕਦ
 ਆਭ ਥਾਨ, ਐਾ ਜਹਾ, ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਵੱ ਦ ਅਤ ਕਯਮਜਨਾ ਥਾਨ ਦਾ ਐਾਏਾ ਕਦਐਾਉਣ ਲਾਰਾ

ਨਏਾ।
 ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਏੁਦਯਤ, ਅਏਾਯ, ਸ਼ਰਣੀ ਦਾ ੂੰ ਐ ਲਯਲਾ: ਏਾਯਜਏਰਭ ਕਲੱ ਚ ਆਈਟਭ ਨੂੰਫਯ
 ਲਾਤਾਲਯਣ, ਭਾਕਜਏ ਅਤ ਕਲੱ ਤੀ ੱ ਐੋਂ ਐਤਯ, ਦਸ਼, ਨੂੂੰ ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਭਵੱ ਤਤਾ
 ਰਾਜਏਟ ਦਾ ੂੰ ਐ ਇਕਤਵਾ ਭਤ ੁਯਾਣੀ ਅਾਊ ਈ.ੀ (ਜ਼) ਅਤ ਕਵਭਤੀ (ਜ਼)

2.

ਕਯਮਜਨਾ

 ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਕਏਭ।

ਲਯਲਾ

 ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ।
 ਕਯਮਜਨਾ ਦੁਆਯਾ ਜਾਂ ਕਯਮਜਨਾ ਰਈ ਰ ੜੀਂਦੀਆਂ ੂੰ ਫੂੰ ਕਧਤ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਭਤ ਏਾਯਜ ਦਾ ਆਏਾਯ

ਜਾਂ ਕਲਸ਼ਾਰਤਾ।
 ਤਏਨਾਰ ਜੀ ਅਤ ਰਕਏਕਯਆ ਦਾ ਲਯਲਾ ਕਜ ਕਲੱ ਚ ਇੱ ਏ ਮਜਨਾਫੱ ਧ ਕਚੱ ਤਯ / ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ

ਰ ਆਉਟ ਦਯਾਉਂਦਾ ਵਇਆ ਪਰ ਚਾਯਟ, ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਬਾ ਆਕਦ।
 ਏੱ ਚਾ ਭਾਰ ਕਜ ਦੀ ਰ ੜ ਵ ਭਤ ਅਨੁਭਾਨਤ ਭਾਤਯਾ, ੂੰ ਬਾਲਤ ਯਤ, ਕਲੱ ਤੀ ਉਤਾਦਾਂ ਦਾ

ਭਾਯਏੀਕਟੂੰ  ਐਤਯ, ਏੱ ਚ ਭਾਰ ਅਤ ਅੂੰ ਕਤਭ ਉਤਾਦਾਂ ਦ ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰ ।
 ਕਯਮਜਨਾ ਕਲਚ ਯੀਯਕੂੰ  ਟੀਭਾਈਜ਼ਸ਼ਨ / ਭੁੜ ਲਯਤ ਤ ਕਯਪੂਜ, ਜ ਏਈ ਵ, ਨੂੂੰ ੂੰ ਐ

ਕਲਚ ਦੱ ਕਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ।

 ਾਣੀ ਦ ਯਤ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ, ਉਯਜਾ / ਕਫਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਅਤ ਯਤ ਕਦੱ ਤ ਜਾਣ ਚਾਵੀਦੀ ਵਨ।
 ਲੱ ਐ ਲੱ ਐ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ਲਾਤ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ, ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਭਾਰਏੀਅਤ, ਜ਼ਭੀਨ ਰਕਵਣ ਦੀ

ਕਥਤੀ, ਆਕਦ ਰਈ ।

 ਯਕਵੂੰ ਦ-ਐੂੂੰ ਵਦ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਜ ਦਾ ਵਣੀ ਵ (ਤਯਰ ਅਤ ਠ) ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦ ਰਫੂੰਧਨ / ਕਨਟਾਯ ਰਈ

ਮਜਨਾ ।

 ਕਲਲਵਾਯਏਤਾ ਡਯਾਇੂੰ  ਦੀ ਮਜਨਾਫੱ ਧ ਸ਼ਏਾਯੀ ਜ ਈਆਈ ਦ ਉਦਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ ਵਨ।
 ਰਲਾਨੀ ਅਤ ਰਾੂ ਏਯਨ ਰਈ ਰਤਾਕਲਤ ਏਾਯਜਏਰਭ ।

3.

ਰਤਾਕਲਤ

 ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਏਾਯਨ ਵਣ ਲਾਰ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਰਬਾਲਾਂ ਦ ਲਯਲ।

ਟਾਉਣ

 ਟਾਉਣ ਦ ਉਾਅ ਭਤ ਰੀਨਫਰਟ ਕਲਏਾ ਮਜਨਾ।

ਦ ਉਾਅ
4.

ਲਾਤਾਲਯਣ

 ਟਾਉਣ ਦ ਉਾਲਾਂ ਦੀ ਕਨਯਾਨੀ ਦ ਤਏਨੀਏੀ ਕਵਰੂ (ਜ ਕਏ ਭਾਣ ਦੀਆਂ ਕਲਧੀਆਂ, ਕਨਯਾਨੀ ਦੀ

ਕਨਯਾਨੀ

ਫਾਯੂੰ ਫਾਯਤਾ, ਕਨਯਾਨੀ ਦੀਆਂ ਥਾਲਾਂ, ਕਨਯਾਨੀ ਦ ਅੂੰ ਏਕੜਆਂ ਦਾ ਕਲਸ਼ਰ ਸ਼ਣ, ਕਨਯਾਨੀ ਦ ਅੂੰ ਏਕੜਆਂ
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ਰਯਾਭ

ਦੀ ਕਯਯਟ ਏਯਨ ਦ ਏਾਯਜਏਰਭ, ਭਯਜੈਂੀ ਰਕਏਕਯਆਲਾਂ, ਕਲਥਾਯਤ ਫਜਟ, ਐਯੀਦ
ਏਾਯਜਏਰਭ, ਆਕਦ) ।

5.

ਕਯਮਜਨਾ

 ਏਾਯਯਟ ਲਾਤਾਲਯਣ ਕਜ਼ੂੰ ਭਲਾਯੀ (ੀਈਆਯ) - ੀਈਆਯ ਅਧੀਨ ਰਤਾਕਲਤ ਤੀਕਲਧੀਆਂ ।

ਰਾਬ

 ਯੁਜ਼ਾਯ ਦੀ ੂੰ ਬਾਲਨਾ - ਏੁਲ਼ਰ, ਅਯਧ ਏੁਸ਼ਰ ਅਤ ਏੁਸ਼ਰ ਨਵੀਂ
 ਵਯ ਠ ਰਾਬ

ਅੰਧਤਕਾ-XII
(ਵਲਾਰਾ 11 ਲਐ )
ੂਯਵ ੰ ਬਾਵਨਾ ਧਯਯਟ ਦਤਾਵ

ਦਾ ਧਾਯਨ ਢਾਂਚਾ

ਰੜੀ ੂਯਵ ੰ ਬਾਵਨਾ ਭਿੱ ਗਯੀ
ਨੰ.

ਧਯਯਟ ਢਾਂਚਾ

1.

ਏਾਯਜਏਾਯੀ
ੂੰ ਐ

 ਰਾਜਏਟ ਰਤਾਲਏ ਦ ਲਯਲ ਦਾ ੂੰ ਐ ਾਯ, ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਕਥਤੀ, ਰਾਜਏਟ ਦਾ ੂੰ ਐ ਇਕਤਵਾ

ਕਜ ਕਲੱ ਚ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੀ ਰਲਾਨੀ / ਕਵਭਤੀ, ਰਾਯ ਕਲੱ ਚ ਲਾਧਾ / ਆਧੁਕਨਏੀਏਯਨ / ਉਤਾਦਾਂ
ਦ ਕਭਸ਼ਯਣ ਕਲੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ / ਰਕਏਕਯਆ ਕਲੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ ਦੀ ਕਥਤੀ; ਅਏਾਯ ਅਤ ਯਸ਼ਨ ਦਾ
ਭਾ; ਤਏਨਾਰ ਜੀ ਅਤ ਰਕਏਕਯਆ ਦਾ ਲਯਲਾ; ਏੱ ਚ ਭਾਰ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ; ਾਣੀ ਅਤ ਕਫਜਰੀ ਦੀ
ਜ਼ਯੂਯਤ; ਰਾਜਏਟ ਦ ਥਾਨ ਦੀ ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰਤਾ; ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਬਾਲ ਭੁਰਾਂਏਣ; ਟਾਉਣ ਦ
ਉਾਅ; ਕਨਯਾਨੀ; ਆਕਦ

2.

ਕਯਮਜਨਾ /
ਕਛਏੜ ਦੀ
ਜਾਣਏਾਯੀ ਦੀ
ਜਾਣ ਛਾਣ

 ਕਯਮਜਨਾ ਅਤ ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਦੀ ਛਾਣ। ਐਣਨ ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ, ਐਣਨ ਟਾ /

ਉਦਸ਼ ਦ ੱ ਤਯ ਦੀ ਇੱ ਏ ਏਾੀ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ ।
 ਕਯਮਜਨਾ ਦ ੁਬਾਅ ਦਾ ੂੰ ਐ ਲਯਲਾ ।
 ਰਾਜਏਟ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਅਤ ਇ ਦੀ ਦਸ਼ ਅਤ ਐਤਯ ਰਈ ਭਵੱ ਤਤਾ ।
 ਕਡਭਾਂਡ-ਰਾਈ ਦਾ ਾੜ।
 ਅਮਾਤ ਫਨਾਭ ਦੀ ਉਤਾਦਨ।
 ਕਨਯਮਾਤ ਦੀ ੂੰ ਬਾਲਨਾ।
 ਯਰੂ / ਕਨਯਮਾਤ ਫਾਜ਼ਾਯ।
 ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਏਾਯਨ ਵਈ ਯੁਜ਼ਾਯ ਉਤਤੀ (ਕੱ ਧੀ ਅਤ ਅਕੱ ਧ)
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3

ਕਯਮਜਨਾ
ਲਯਲਾ

 ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਕਏਭ ਭਤ ਆ ਕਲੱ ਚ ਜੁੜ ਅਤ ਅੂੰ ਤਯ-ਕਨਯਬਯ ਕਯਮਜਨਾ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ, ਜ ਏਈ

ਵ।

 ਏਆਯਡੀਨੇਟ ਦ ਨਾਰ ਕਟਏਾਣਾ (ਆਭ ਥਾਨ, ਐਾ ਜਹਾ, ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਵੱ ਦ ਅਤ ਕਯਮਜਨਾ

ਾਈਟ ਦਾ ਐਾਏਾ ਕਦਐਾਉਣ ਲਾਰਾ ਨਏਾ)।
 ਕਲਏਰਏ ਾਈਟਾਂ ਦ ਲਯਕਲਆਂ ਅਤ ਰਤਾਕਲਤ ਾਈਟ ਦੀ ਚਣ ਏਯਨ ਦ ਅਧਾਯ, ਐਾ ਏਯਏ

ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ਕਲਚਾਯਾਂ ਨੂੂੰ ਉਜਾਯ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ।

 ਆਏਾਯ ਜਾਂ ਯਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾ।
 ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਲਯਕਲਆਂ ਦ ਨਾਰ ਰਕਏਯੀਆ ਦਾ ਲਯਲਾ (ਕਜ ਕਲੱ ਚ ਇੱ ਏ ਮਜਨਾਫੱ ਧ ਕਚੱ ਤਯ /

ਕਯਮਜਨਾ ਦਾ ਰ ਆਉਟ ਦਯਾਉਂਦਾ ਵਇਆ ਪਰ ਚਾਯਟ, ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਬਾ ਆਕਦ)।
 ਏੱ ਚਾ ਭਾਰ ਕਜ ਦੀ ਰ ੜ ਵ ਭਤ ਅਨੁਭਾਨਤ ਭਾਤਯਾ, ੂੰ ਬਾਲਤ ਯਤ, ਕਲੱ ਤੀ ਉਤਾਦਾਂ ਦਾ

ਭਾਯਏੀਕਟੂੰ  ਐਤਯ, ਏੱ ਚ ਭਾਰ ਅਤ ਅੂੰ ਕਤਭ ਉਤਾਦਾਂ ਦ ਆਲਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰ ।
 ਕਯਮਜਨਾ ਕਲਚ ਯੀਯਕੂੰ  ਟੀਭਾਈਜ਼ਸ਼ਨ / ਭੁੜ ਲਯਤ ਅਤ ਕਯਪੂਜ, ਜ ਏਈ ਵ, ਨੂੂੰ ੂੰ ਐ

ਕਲਚ ਦੱ ਕਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ।
 ਾਣੀ ਦ ਯਤ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ, ਉਯਜਾ / ਕਫਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਅਤ ਯਤ ਕਦੱ ਤ ਜਾਣ ਚਾਵੀਦੀ ਵਨ।
 ਯਕਵੂੰ ਦ-ਐੂੂੰ ਵਦ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਜ ਦਾ ਵਣੀ ਵ (ਤਯਰ ਅਤ ਠ) ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦ ਰਫੂੰਧਨ / ਕਨਟਾਯ ਰਈ

ਮਜਨਾ ।

 ਕਲਲਵਾਯਏਤਾ ਡਯਾਇੂੰ  ਦੀ ਮਜਨਾਫੱ ਧ ਸ਼ਏਾਯੀ ਜ ਈਆਈ ਦ ਉਦਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ ਵਨ।

4

ਾਈਟ

 ਆਲਾਜਾਈ ੂੰ ਚਾਯ

ਕਲਸ਼ਰ ਸ਼ਣ

 ਜ਼ਭੀਨ ਦਾ ਪਾਯਭ, ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਅਤ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਭਾਰਏੀਅਤ.
 ਟਰਾਪੀ ( ਨਏਸ਼ਾ ਦ ਨਾਰ ).
 ਭਜੂਦਾ ਧਯਤੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਦਾ ਟਯਨ (ਐਤੀਫਾੜੀ, ਯ-ਐਤੀਫਾੜੀ, ਜੂੰ ਰਾਤ, ਜਰਯ (ੀਆਯਜਡ ਜਾਂ

ਆਈੀਆਯਜਡ ਅਧੀਨ ਐਤਯ ਭਤ), ਜੂੰ ਰਾਂ ਦ ਯ ਤੋਂ ਰ ਏ ਰਾਜਏਟ ਦ ਯ ਕਲੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ੱ ਟ
ਦੂਯੀ, ਲਾਤਾਲਯਣ ੂੰ ਲਦਨਸ਼ੀਰ ਐਤਯ, ਜਰਯ (ਦਕਯਆ ਦ ਚ.ਪ.਼ੈੱਰ ਤੋਂ ਦੂਯੀ), ੀ ਆਯ ਜ਼ਡ ਜਾਂ
ਆਈੀਆਯਜ਼ਡ. ੂਕਚਤ ਉਦਮਕਏ ਐਤਯ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ, ਜ਼ਟ ਅਕਧੂਚਨਾ ਦੀ ਇੱ ਏ
ਏਾੀ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ।
 ਭਜੂਦਾ ਫੁਕਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
 ਕਭੱ ਟੀ ਦਾ ਲਯੀਏਯਣ.
 ਏੂੰਡਯੀ ਯਤਾਂ ਤੋਂ ਜਰਲਾਮੂ ਡਟਾ .
 ਭਾਕਜਏ ਫੁਕਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜ ਉਰਫਧ ਵ
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ਮਜਨਾ ੂੰ ਐ

5

 ਮਜਨਾਫੂੰ ਦੀ ੂੰ ਏਰ (ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਕਏਭ, ਵੂਰਤਾਂ, ਆਲਾਜਾਈ ਆਕਦ) ਏਫ ਅਤ ਦਸ਼.
 ਆਫਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਭਾਨ
 ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਦੀ ਮਜਨਾਫੂੰ ਦੀ (ਵਕਯਆਲਰ ੱ ਟੀ ਦ ੁਯਾ ਲਯਲਾ ਆਕਦ)
 ਫੁਕਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੀ ਭੂੰ  ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ (ਕਪਜੀਏਰ ਅਤ ਭਾਕਜਏ).
 ੁਕਲਧਾਜਨਏ/ ਵੂਰਤਾਂ

6.

ਰਤਾਕਲਤ

 ਉਦਮਕਏ ਐਤਯ (ਰਕੂੰ  ਐਤਯ)

ਫੁਕਨਆਦੀ

 ਕਯਵਾਇਸ਼ੀ ਐਤਯ (ਨਾਨ-ਰਕੂੰ  ਐਤਯ)

ਢਾਂਚਾ

 ਵਕਯਆਲਰ ੱ ਟੀ
 ਭਾਕਜਏ ਫੁਕਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ।
 ੂੰ ਚਾਯ (ਟਰਕਪਏ ਅਤ ਟਰਾਂਯਟ ਯਡ / ਯਰ, ਭਟਯ, ਾਣੀ ਦ ਤਯੀਏ, ਆਕਦ)
 ੀਣ ਲਾਰ ਾਣੀ ਦਾ ਰਫੂੰਧਨ
 ਉਦਮਕਏ ਯਕਵੂੰ ਦ-ਐੂੂੰ ਵਦ ਰਫੂੰਧਨ.
 ਠ ਯਕਵੂੰ ਦ-ਐੂੂੰ ਵਦ ਰਫੂੰਧਨ
 ਕਫਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਅਤ ਰਾਈ / ਯਤ

ਭੁੜ ਲਫਾ

7.

ਅਤ ੁਨਯ-

 ਇ ਕਯਮਜਨਾ ਦ ਰਬਾਕਲਤ ਯਾਂ, ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ਭੀਨੇ ਭਜਦੂਯਾਂ ਭਤ ਰਬਾਕਲਤ ਕਯਮਜਨਾ ਦ

ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ ਅਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ (ਏੇਂਦਯੀ / ਯਾਜ) (ਇਏ ੂੰ ਐ ਯੂ ਯਐਾ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾੀ )

ਲਾ(ਆਯ

ਂ ਆਯ)
ਡ
ਮਜਨਾ
ਕਯਮਜਨਾ

8.

ਤਕਵ ਅਤ
ਰਾਤ
ਅਨੁਭਾਨ
10.

ਕਲਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਦ
ਰਤਾਲ (ਅੂੰ

 ੂੰ ਬਾਲਤ ਤਾਯੀਐ ਅਤ ਕਨਯਭਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਅਤ ੂੰ ਬਾਲਤ ਤਯ 'ਤ ਭੁਏੂੰਭਰ ਵਣ ਦੀ ਕਭਤੀ (ਰਾਜਏਟ

ਰਈ ਭਾਂ ੂਚੀ ਕਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ )।
 ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਅਨੁਭਾਨਤ ਰਾਤ ਭਤ ਕਯਮਜਨਾ ਦੀ ਆਯਕਥਏ ਕਲਲਵਾਯਏਤਾ ਦ ਕਲਸ਼ਰ ਸ਼ਣ।
 ਕਲੱ ਤੀ ਅਤ ਭਾਕਜਏ ਰਾਬ ਦ ਨਾਰ ਥਾਨਏ ਰ ਏਾਂ ਭਤ ਏਫੀਕਰਆਂ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਦ ਰਾਬ ਤ ਕਲਸ਼ਸ਼

ਜ਼ਯ ਦ ਏ, ਜ ਏਈ ਵ ਐਤਯ ਕਲਚ।

ਕਤਭ ਕਪਾਯ
ਸ਼ਾਂ)
ਅੰਧਤਕਾ- XIII
ਰਲਾਕਨਤ ਈਆਈ ਰਾਵਏਾਯ ੂੰ ਠਨ ਦ ਐੁਰਾ ਰਈ ਪਾਯਭਟ
1. ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਈਆਈ ਰਾਵਏਾਯ ੂੰ ਠਨ ਦਾ ਨਾਭ:
2. ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਈਆਈ ਰਾਵਏਾਯ ੂੰ ਠਨ ਦਾ ਤਾ :
3. ਭਾਨਤਾ ਨੂੰਫਯ:
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4. ਭਾਨਤਾ ਦਾ ਏਟਯ
5. ਭਾਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ (ਸ਼ਰਣੀ  ਰਈ ਮ / ਸ਼ਰਣ
 ੀ ਫੀ ਰਈ ਮ )
6. ਰਭਾਕਣਏਤਾ ਦੀ ਲਧਤਾ (ਤਾਯੀਐ ਜਦ ਤੱ ਏ ਰਭਾਕਣਏਤਾ ਲਧ ਵ):
7. ਈਆਈ ਏਆਯਡੀਨੇਟਯ ਦਾ ਨਾਭ:
8. ਈਆਈ ਕਯਯਟ ਰਈ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਭਆਦ:
9. ਈਆਈ ਏਆਯਡੀਨੇਟਯ ਦ ਦਤਐਤ ਅਤ ਤਾਯੀਐ:
10. ਈ.ਆਈ.. ਕਯਯਟ ਕਲੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਏਾਯਜਸ਼ੀਰ ਐਤਯ ਦ ਭਾਵਯਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ :
ਰੜੀ ਨੂੰ ਏਾਯਜਸ਼ੀਰ ਐਤਯ

1

ਏਾਯਜਸ਼ੀਰ

ਏਾਯਜਸ਼ੀਰ ਐਤਯ ਭਾਵਯ ਦ ਇਨੁਟ / ਦਤਐਤ

ਐਤਯ ਭਾਵਯ

ਸ਼ਾਭਰਤਾ

ਦਾ ਨਾਭ

ਏਯਾ ਵਲਾਰਾ)

(ਈ.ਆਈ.

ਕਯਯਟ

ਨਾਰ ਅਤ
ਤਾਯੀਐ

ਵਲਾ ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕਨਯਾਨੀ, ਯਏਥਾਭ
ਅਤ ਕਨਮੂੰ ਤਯਣ

2

ਭਭ ਕਲਕਆਨ, ਵਲਾ ਦੀ ੁਣਲੱ ਤਾ
ਦਾ ਭਾਡਕਰੂੰ ਅਤ ਬਕਲੱ ਐਫਾਣੀ

3

ਜਰ ਰਦੂਸ਼ਣ
ਦੀ ਕਨਯਾਨੀ, ਯਏਥਾਭ
ਅਤ ਕਨਮੂੰ ਤਯਣ

4

ਲਾਤਾਲਯਣ ਅਤ ਜਕਲਏ ਕਲਕਬੂੰ ਨਤਾ

5

ਸ਼ਯ ਅਤ ਏੂੰ ਫਣੀ

6

ਭਾਕਜਏ- ਅਯਥਸ਼ਾਤਯ

7

ਵਾਈਡਰਰਜੀ, ਧਯਤੀ ਵਠਰ ਾਣੀ
ਅਤ ਾਣੀ ਦੀ ੂੰ ਬਾਰ

8

ਬੂ-ਕਲਕਆਨ

9

ਕਭੱ ਟੀ ਦੀ ੂੰ ਬਾਰ

10

ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ

11

ਜਐਭ ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਤ ਐਤਕਯਆਂ
ਦਾ ਰਫੂੰਧਨ

12

ਵਯ (ਕਨਯਧਾਯਤ)

ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਈਆਈ ਰਾਵਏਾਯ ੂੰ ਠਨ ਦ ਭੁਐੀ ਦੁਆਯਾ ਸ਼ਣਾ :
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ਭੈਂ, ----------------------------, ਇਦ ਨਾਰ, ੁਸ਼ਟੀ ਏਯਦਾ ਵ ਕਏ ਉਯਏਤ ਦੱ   ਭਾਵਯਾਂ ਨੇ ---- ਕਯਰ ਐ ਲਾਰ
ਕਯਮਜਨਾ ਆਪ ਭਯਜ਼ --------------- -----ਦੀ ਈਆਈ ਕਯਟ ਕਤਆਯ ਏੀਤੀ ਵ। ਭੈਂ ਇਵ ਲੀ ੁਸ਼ਟੀ ਏਯਦਾ ਵਾਂ
ਕਏ ਭੈਂ ਇ ਕਫਆਨ ਕਲਚ ਦੱ  ਕਏ ਲੀ ੁੂੰ ਭਯਾਵਏੁੂੰ ਨ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਈ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਜਲਾਫਦਵ ਵਲਾਂਾ।
ਦਤਐਤ ਅਤ ਤਾਯੀਐ:
ਨਾਭ:
ਅਵੁਦਾ:
ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਈਆਈ ਰਾਵਏਾਯ ੂੰ ਠਨ ਦਾ ਨਾਭ
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ਅੂੰ ਕਤਏਾ -XIV

ਅਗਾਊ ਈ ੀ ਜਾਂ.ਅਗਾਊ ੀ ਦੀ ਅਯ ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਯਵਾਈ ਦੀ.ਈ ਧਵਵਸਾਯਕਤਾ ਡਯਾਇੰਗ
ਕਯਲਲ਼ ਕਲੱ ਚ ਅਯਜ਼ੀ

ਭੂੰ ਤਯਾਰਾ: ਸ਼ਰਣੀ '' ਅਤ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 1' ਦ

ਈਆਈ ਜਾਂ ਮੂਟੀਆਈ: ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 1' ਦ ਭਾਭਰ

ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ ਰਤਾਲ ਆਭ ਲ਼ਯਤਾ( ਨੂੂੰ

ਕਲੱ ਚ ਰਤਾਲ ਆਭ ਲ਼ਯਤਾ( ਨੂੂੰ ਆਏਯਲ਼ਤ ਨਵੀ

ਆਏਯਲ਼ਤ ਏਯਦੀਆ ਵਨ)

ਏਯਦੀਆ ਵਨ ਅਤ )ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 2'
ਈਆਈ ਜਾਂ ਮੂਟੀਆਈ: ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 1' ਦ

ਭਾਵਯ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ

ਡੀਈੀ: ਭਾਭੂਰੀ ਐਕਣਜਾਂ ਦਾ

ਭਾਭਰ ਕਲੱ ਚ ਰਤਾਲ ਆਭ ਲ਼ਯਤਾਂ ਨੂੂੰ ਆਏਯਲ਼ਤ (

ਐਣਨ ਨਾਰ ਐਣਨ ਟਾ ਐਤਯ

ਨਵ ਲਾਤਾਲਯਣ (ੁਯੱਕਐਅਤ) ੀੀ ਏਯਦੀਆ

ਦ 5 ਵਏਟਅਯ ਤੋਂ ਲੱ ਧ ਅਤ 2

)ਵਨਅਤ ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ 2' ਰਜੈਂਏਟ ਨੂੂੰ ਏਾਯਜਏਰਭ
ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਤ ਕਪਾਯਲ਼

ਤਏ ਵਏਟਅਯ ਦ ਭਾਭਰ

ਅਨੁਾਯ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਭਟੀ ਦ ਾਵਭਣ ਯੱ ਕਐਆ

ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਤ ਕਪਾਯਲ਼
ਆਨਰਾਈਨ

ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਤ ਕਪਾਯਲ਼
ਭਡ

ਯਾਵੀ

ਭਡ

ਯਾਵੀ

ਈਆਈ ਜਾਂ ਮੂਟੀਆਈ ਲੱ ਰ
ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਅਾਊ ਈੀ. ਜਾਯੀ ਏਯਨ
ਫਾਯ ਪਰਾ ਦਲੀ

ਅਯਜ਼ੀ ਲੀਏਾਯ ਏਯਨ ਫੂੰ ਧੀ: ਸ਼ਰਣੀ 'ਫੀ

2' ਰਜੈਂਏਟ ਨੂੂੰ ਅਾਊ ਈੀ. ਜਾਯੀ ਏਯਨ
ਫਾਯ ਪਰਾ ਕਰਆ ਜਾਲਾ

ਈਆਈ ਜਾਂ ਮੂਟੀਆਈ ਅਾਊ ਈੀ. ਦ
ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਫਾਯ ਪਰਾ ਰ ਣ ਰਈ

ਕਯਲਲ਼ ਕਲੱ ਚ ਅਾਊ ਈ ੀ ਜਾਂ.ਅਾਊ ਈੀ. ਨੂੂੰ ਰਾਂਟ ਏਯ ਜਾਂ ਯੱ ਦ ਏਯ ਜੀ
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ਅੂੰ ਕਤਏਾ -XV
ਉਰਿੱਘਣਾ ਵਾਰ ਕਾ ਦੀ ਨਧਜੰ ਠਣ ਦੀ ਮਜਨਾਫਿੱ ਧ ਨੁਭਾਇੰਦਗੀ
ਉਰੱਣਾ ਲਾਰ ਏਾ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ (ਕਯਮਜਨਾ ਰਤਾਲਏ ਲੱ ਰ ਐੁੱ ਦ
ਕਦੱ ਤੀ ਈ ਅਯਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਏ ਅਥਾਯਟੀ ਲੱ ਰ ੁਕਚਤ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ)
ਈੀ / ਈੀ / ਮੂਟੀਈੀ ਲੱ ਰ ਇ ਰਈ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜ ਇਵ ਤਾ ਰੱ ਏ ਕਏ ਥਾਨ ਤ
ਕਯਮਜਨਾ ਫਣ ਈ ਵਲ ਜਾਂ ਫਣ ਯਵੀ ਵਲ, ਉਵ ਕਏਵੜ ਰਚਕਰਤ ਏਾਨੂੂੰਨ ਦ ਤਕਵਤ ਆਕਆਮ ਵ ਜਾ ਕਯਮਜਨਾ
ਕਲੱ ਚ ਲਾਧਾ ਏੀਤਾ ਵਲ ਜ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੀ ਕਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਦ ਤਕਵਤ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ੁਯੱਕਐਅਤ ਾਯਡਾਂ ਨਾਰ
ਕਥਯਤਾ ਨਾਰ ਚੱ ਰ ਏਦ ਵਨ।

ਜ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਾਯਾਤਭਏ ਵ

ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ ਯਾਜ ਰਦੂਲ਼ਣ
ਏੂੰ ਟਯਰ

ਫਯਡ

(ੁਯੱਕਐਅਤ)

ਨੂੂੰ

ਲਾਤਾਲਯਣ

ਏਟ, 1986 dh

Xkok 19 sfjs ekotkJh ;[o{
eoB pko/ p/Bsh.

ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ ਯਾਜ ਰਦੂਲ਼ਣ
ਏੂੰ ਟਯਰ

ਫਯਡ

ਨੂੂੰ

ਲਾਤਾਲਯਣ

w[bKeD s'A pknd gsk br/ B[e;kB
iK j'o e'Jh w[Zd/ (i/ io{oh j?) s/
ftP/P jtkfbnK dhnk Posk ns/
jtkb/ dhnK Posk B{z ikoh eoBk.

;hgh;hph tZb'A ikoh ehs/ wkgYzv d/
nB[;ko JhHnkJhHJ/ fog'oN ;w/s
B[e;kB wbKeD ns/ T[guko :'iBk
B{z fsnko eoBk.

ਜ ਭੁਰਾਂਏਣ ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਵ

1. gfo:'iBK B{z pzd eoB dh
f;ckfo; eo fdZsh ikt/rh.

2. ekB{zB d/ sfjs j'o ekotkJhnK
;w/s T[guko bJh jdkfJsK.

(ੁਯੱਕਐਅਤ) ਏਟ, 1986 dh
Xkok 19 sfjs ekotkJh ehsh
ikt/rh.

fJ; nfs ;{uBk d/ g?ok Bzpo 14
fdZs/ rJ/ fB:w nB[;ko iBse
;bkj w;tok eokT[Dk.
fJ; nfs ;{uBk d/ g?ok Bzpo 15
fdZs/ rJ/ fB:w nB[;ko JhHJ/H;h $
n?;HJhHJ/H;h $ :{HNhHJ/H;h tZb'A
w[bKeD ehsk ikDk.
T[guko :'iBk tk;s/ fdZsh rJh p?Ae
rozNh.

ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਜਾਂ ਏੇਂਦਯ ਾਲ਼ਤ
ਰਦਲ਼ ਜਾਂ ਯਾਜ ਰਦੂਲ਼ਣ ਏੂੰ ਟਯਰ
ਫਯਡ ਏਦਯ

ਰਦੂਲ਼ਣ

ਏੂੰ ਟਯਰ ਏਭਟੀ ਨੂੂੰ ਲਾਤਾਲਯਣ
(ੁਯੱਕਐਅਤ) ਏਟ, 1986 ਦੀ
ਧਾਯੀ 19 ਤਕਵਤ ਏਾਯਲਾਈ ੁਯੂ
ਏਯਨੀ।

T[bzxDk tkb/ gfo:'iBk B{z tksktoD
gqtkBrh wzBi{o iK oZd eoBk.

ਲ਼ਾਤ
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ਅਲੀਏਾਯ ਦ ਭਾਭਰ ਕਲਚ

