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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ;woh 
  
ਜਾਣ ਪਛਾਣ 

ਪੰਜਾਬ d/ ;fjoK ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ wzr ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ftZu pj{s nzso j?. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਹਰ  ਅਤੇ ਕਸਿਬਆਂ ਿਵੱਚ 

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

(ihHTHgh) ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ftZu ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪਾਜੈਕਟ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ yk; s'o s/ 

ਅੰਿਮਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਿਧਆਣਾ - - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ;fjoK dh ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਇੰਟਰਨ ਨਲ p?e ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਿਵਖ d/ ਿਜ਼ਕਰ ਨੰੂ, "ਵਰਲਡ ਬਕ" ਵਜ ਜਾਿਣਆ iKdk j?.) 
  
ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪਬੰਧ ਫਰੇਮਵਰਕ (ESMF) i' fe gq'i?eN d/ ftek; Bz{ rkJhv ns/ gq'i?eN Bz{ 

bkr{ eoB ns/ j'o w[y fj;/dko nrktkJh eoB bJh gq'i?eN bJh fte;s ehsk frnk j?. fit/ fe 

JhHn?;Hn?wHn?c d/ wkor do;e f;XKsK d/ nB{;ko ;ko/ gq'I?eN Bz{ fte;s eoB bJh ft;t p?e 

dh ;jkfJsk dh b'V j?.  
(1) ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ng?bhe/pb ਸੰਘੀ / ਰਾ ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ  

ਅਤੇ ਿਨਯਮ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ (ਅ) ਿਵ ਵ ਬਕ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਈਐਸਐਫ) ਿਵੱਚ 

ਦੱਸੇ ਗਏ 10 ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਮਆਰ  (ਈਐਸਐਸ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ eo/. ਈਐਸਐਮਐਫ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਈ 

ਐਡਂ ਐਸ ਜੋਖਮ ਪਬੰਧਨ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਵਰਲਡ ਬਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਜੈਕਟ ਈ ਐਡਂ ਐਸ 

ਜੋਖਮ  ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ, ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ/. 
  
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਿਹਰੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਧਾਰ ਪਾਜੈਕਟ (ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 

gh:{ihn?;vpbT{nkJhgh ਵਜ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਈਐਸਐਫ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. 
  
ਪੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਇਸ ;w/ ਅੰਿਮਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 

ਪਣਾਲੀ ਅਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਕ ਿਕ ਘਰ  ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ 

ਲਈ ਉਤ ਾਹਤ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜ, ਅੰਿਮਤਸਰ ਅਤ ੇਲੁਿਧਆਣਾ ਦੇ si{op/ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ  dk ੋ ਣ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਵੱਧ ਿਬਜਲੀ ਖਰਿਚਆਂ, ਘੱਟ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ 

ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸਦੇ ਿਸਖਰ ਤ,ੇ Xosh j/mb/ ਪਾਣੀ 

ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਿਚੰਤਾ dk ft;k j? ਿਕ ਿਕ T[; ftZu ਆਰਸੈਿਨਕ fwb/ j'J/ jB. ਸੇਲੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਨਾਈਟੇਟ 

ਨਾਲ ਦੂਿ ਤ ਹਨ,  ਬਹੁਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ;gbkJh T; dh r[DtzBk ftZu ;[Xko eoB s' pr?o ehsh iKdh 

j?, fi; d/ f;N/ tZi' b'eK ftZu e?;o dh fpwkoh j' ojh j? feT[eh T[; ftZu ਕੇਰਾਟੌਿਸਸ ਅਤ ੇਹਾਈਪਰਕੇਟੋਿਸਸ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ. 

  
ਪਸਤਾਿਵਤ ਪੋਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਿਵਕਦਰੀਿਕਤ 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ  ਤ ਕਦਰੀ ੁੱ ਧ ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹੇਠ fby/ 

Gkr ਹੋਣਗੇ. 
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ਭਾਗ 1: ਿਹਰੀ ਪਬੰਧਨ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੋਜੈਕਟ ਪਬੰਧਨ 

 
ਉਪ-ਭਾਗ (i): ਿਹਰੀ ਪ ਾਸਨ, ਿਵੱਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿਵੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ. ਇਹ ਸਬ-ਕੰਪੋਨਟ ਅੰਿਮਤਸਰ 

Bro fBrw (ਏ.ਐਮ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਲੁਿਧਆਣਾ Bro fBrw (ਐਲ.ਐਮ.ਸੀ.) fty/ pj{s ;ko/ J/ohJ/ ftZu Xosh j/mb/ 

gkDh d/ ;os' dk ;';D, pj{s ;ko/ ਖੇਤਰ  ਿਵਚ ਪਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਹਰੀ ਪਬੰਧਨ 

ਿਵਚ ਉਨ  ਦੀਆ ਂ ਯੋਗਤਾਵ  ਨੰੂ ਵਧਾ ਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸੀਿਮਤ ਨਹ  ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤ 

ਆਮਦਨ  ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪੂੰ ਜੀ ਿਨਵੇ  ਨੂੰ  ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਪਬੰਧਨ ਦੀਆਂ 

ਯੋਜਨਾਵ  ਅਤੇ ਪਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ, Bro fBrwK ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਵੱਤੀ ਪਬੰਧਨ ਪਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਟੀਚੇ 

ਵਾਲੇ Jh^rtoB?; Bro fBrwK d/ ਕਾਰਜ  ਦੀ ਕੁ ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ  ਹੈ, ਉਪਾਅ ਅਤੇ ;fjoK ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਡਬਲਯੂਐਸਐਸ ਸਹੂਲਤ  s/ nXkos jB. 
  
ਸਬ-ਕੰਪੋਨਟ (ii): ਪੋਜੈਕਟ ਮੈਨਜਮਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਗਾਰਡ ਮੈਨਜਮਟ ਸਮੇਤ. ਇਹ ਉਪ-ਕੰਪੋਨਟ 

ਪੋਜੈਕਟ ਪਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, I' fe fJ; ਿਵੱਚ ਾਮਲ jB ਪਰ ਸੀਿਮਤ ਨਹ , ਦੋ 

Bro fBrwK ਿਵੱਚ ns/ ਪੀਐਮਆਈਡੀਸੀ ਿਵੱਚ ਪੋਜੈਕਟ ਮੈਨਜਮਟ ਯੂਿਨਟ ਅਤੇ ਪੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ  ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਾਮਲ ਹਨ. 

  
ਭਾਗ 2: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੁਧਾਰ 

ਨਵ  ਬਲਕ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਜੈਕਟ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ (ਅਰਸੇਿਨਕ ਅਿਮਤਸਰ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 

ਅਤੇ ਨਾਈਟੇਟਸ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤ  ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ) ਅਧਾਰਤ ਛੋਟੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਹਰ  ਿਵੱਚ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਿ ਤ ਪਾਣੀ ਿਖੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਵਚ ਸਤਲੁਜ 

ਦਿਰਆ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਹਰ  (ਅੰਿਮਤਸਰ fty/ ਐਮਬੀਟੀ ਨਿਹਰ ਅਤੇ b[fXnkDk fty/ ਸਰਿਹੰਦ ਨਿਹਰ) ਤ ਕੱਚੇ ਪਾਣੀ 

ਪਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਵਾਟਰ ਟੀਟਮਟ ਪਲ ਟ (ਅੰਿਮਤਸਰ ਿਵਚ 440 ਐਮਐਲਡੀ ਅਤੇ 

ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਵਚ 580 ਐਮਐਲਡੀ) ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਲ 2050 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਨਯਮ  ਅਨੁਸਾਰ. ਇਲਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 

ਦੋ ਨਵ  ਪਸਾਰਣ ਲਾਈਨ  ਰਾਹ  ਪੰਿਪੰਗ ਪਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹ  ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਇਕ ਿਹਰ ਦ ੇ ਤਰੀ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ eto eoD 

ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੱਖਣੀ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ  eto eoD ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਕਦਰੀ 

ਕੰਿਪT[ਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਪਲਾਈ ਪਬੰਧਨ ਪਣਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਿਕ ਸਪਲਾਈ ਭੰਡਾਰ  (ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 

ਓਵਰਹੈਡ ਭੰਡਾਰ) ਿਵੱਚ ਖਪਤਕਾਰ  ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਹਰ  ਿਵੱਚ ਿਨਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (24/7) ਸੰਭਵ 

ਬਣਾ ਦਾ ਹੈ.  ਪੂਰੀ ਪਣਾਲੀ ਨੂੰ  ਇਕ ਿਡਜ਼ਾਈਨ, ਿਬਲਡ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ Bro 

fBrwK ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ  ਪਿਰਭਾਿ ਤ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ  ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ  

ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ  ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਹਰ  ਅਧਾਰਤ ਸਹੂਲਤ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ. 
  
ਕੰਪੋਨਟ 3: ਪੋਜੈਕਟ ਮੈਨਜਮਟ.  ਇਹ ਭਾਗ ਪੋਜੈਕਟ ਪਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਪੀਐਮਆਈਡੀਸੀ ਿਵੱਚ ਪੋਜੈਕਟ ਮੈਨਜਮਟ ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਕਾਰਜ  ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ  ਬਲਿਕ ਪੋਜੈਕਟ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ 

ਿਨਗਰਾਨੀ, ;[oZfynk ਅਤੇ fJwkBdkoh ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਐਮ ਐਡਂ ਈ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ, ਸਮਰੱਥਾ ਿਨਰਮਾਣ 

ਾਮਲ ਹਨ. 
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ਈ ਐਡਂ ਐਸ ਜੋਖਮ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ gh:{ihn?;vpbT[nkJhgh 
  
ਪਸਤਾਿਵਤ ਪੋਜੈਕਟ ਭਾਰੀ ਅਰਸੇਿਨਕ ਦੂਿ ਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ  ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ 

ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਲੁਿਧਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਿਮਤਸਰ ਿਵਚ ਸਥਾਨਕ ਵਸ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾਏਗਾ। ਹਾਲ ਿਕ 

ਪਸਤਾਿਵਤ ਪੋਜੈਕਟ ਦ ੇਭਾਗ 1 ਅਤੇ 3 ਿਵੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਸੀਿਮਤ ਹਨ ਜ  ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ  ਹੈ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 2 

ਿਵੱਚ ਿਸਵਲ ਕੰਮ ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਨਿਹਰ  ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸੀਿਮਤ ਹਨ; (ਬੀ) ਵਾਟਰ ਟੀਟਮਟ ਪਲ ਟ (ਪੰਿਪੰਗ 

ਸਟੇ ਨ  ਸਮੇਤ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ; (ਸੀ) ਡਬਲਯੂਟੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਓਵਰਹੈਡ ਸਰਿਵਸ ਿਰਜ਼ਰਵਾਇਰ (ਓਐਚਐਸਆਰਜ਼) 

ਿਵਚਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨ  ਿਵਛਾਉਣਾ; ਅਤੇ (ਡੀ) ਨਵ ਓਐਚਐਸਆਰਜ਼ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 

ਓਐਚਐਸਆਰਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ. ਕੰਪੋਨਟ 2 ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਭਾਵ  ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਹਨ: (i) 

ਓਪਰੇ ਨ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਬਲਯੂਟੀਪੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ;b?i iBo/;B; (ii) ਿਨਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਧੂੜ, ਰੌਲਾ, 

ਮਲਬੇ, ਕੂੜੇਦਾਨ  ਦਾ ਿਨਕਾਸ; ਅਤੇ (iii) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਟੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ 

ਓਐਚਐਸਆਰਜ਼ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਟੈਿਫਕ ਿਵਘਨ. ਚੰਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ  ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ 

ਸੰਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ  ਨੂੰ  ਪਭਾਵੀ, mzr ਨਾਲ, ਅਸਰਦਾਰ , mzr ਨਾਲ ਰੋਿਕਆ, ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜ  ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ 

ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਪਭਾਵ ਪਿਰਵਰਤਨ ੀਲ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹਨ, ਪਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜੋਖਮ 

ਨੰੂ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ" ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ. 

  
ਸਮਾਿਜਕ ਖਤਰੇ ਨੂੰ  ' ਚ' ਵਰਗੀਿਕਤ wfBnk iKdk ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਸਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਐਕਵਾਇਰ 'ਤੇ 

ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਅਸਰ vpbT[Nhghi ਅਤੇ Tn?uNhi ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਘਣੀ fGV-

ਭੜੱਕੇ tkb/ ਿਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨ . ਇਹ ਪਾਜੈਕਟ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੀ ਿਵਕਰੇਤਾਵ , ਹੌਕਰ , ਸੜਕ 

ਦੇ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣੇਗਾ , ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ  / ਆਰ.ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰਆਂ' ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੁਟਪਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਿਜ਼ਆਂ 'ਤੇ ਪਭਾਵ 

ਤ ਇਲਾਵਾ.ekch b/po dh nkwd j't/rh, yk;eo tkNo NqhNw?N gbKN dh T[;koh dhnK EKtK s/, 

 
ਿਜਹਨ  ਦੀ Bro fBrwK ਦੇ wjky/soK ਜ  ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਵਾਲੇ 'ਘੱਟ ਸਮੂਿਹਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ' ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੋਣ ਦੀ 

ਉਮੀਦ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ / ਜ਼ੋਨਲ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਿਰਹਾਇ ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨੜਤਾ ਵਾਲੇ ਿਹਰੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ 

ਸਿਥਤ ਹੋਣਗੇ . ਇਹਨ  ਦੋਵ  ੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟ  ਲਈ ਿਜਨਸੀ ੋ ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਿਲੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਹੋਰ 

ਰੂਪ  (ਜੀਬੀਵੀ) ਨੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਬਰ ਕਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ . ਪਾਜੈਕਟ ਦੇ ਿਨਵੇ  ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਸਮਾਿਜਕ ਮੱੁਿਦਆਂ ਦੇ ਪਬੰਧਨ ਲਈ efwT[BNh/ ਨਾਗਿਰਕ ਸਮੂਹ  ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ 

ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਜ  ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਪੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜੋਖਮ  ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ bJh ;woE ਹਨ. 

  
 ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਬਸੇਲਾਈਨ 

ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਤਿਹਤ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ  ਲੁਿਧਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਿਮਤਸਰ 

ਦੇ ਿਹਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਿਸਵਲ ਕੰਮ ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ. ਿਨ ਾਨ ਵਾਲੇ ਿਹਰ  ਿਵੱਚ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਨਵਾਸ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਰਾਸਤ ਸਥਾਨ, ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਵਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹ  

ਹੈ । ਪੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦ ੇ ਿਵਸਿਤਤ ਅਧਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਬਾਇਓਿਫਿਜਕਲ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਆਰਿਥਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ 



4 
 

ਕਵਰ ਕਰਨ) ਨੂੰ  ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਪ-ਪੋਜੈਕਟ ਈਐਸਆਈਏ ਿਵੱਚ ਪੇ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਈਐਸਐਮਐਫ ਦੇ ਸੈਕ ਨ 

5 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਬੇਸਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
  
ਸੰਭਾਿਵਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਪਭਾਵ  ਅਤੇ ਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 
  
ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਪਭਾਵ  ਦੇ ਮੁਲ ਕਣ ਨ ਇਹ ਿਸੱਟਾ eZfYnk ਿਕ ਪੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਧਮ 

ਤ ਚ ਪਤੀਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਿਣਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਪਭਾਵ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਡਬਲਯੂਟੀਪੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 

ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਿਵਛਾਉਣ ਅਤੇ ਓਐਚਐਸਆਰ ਿਵਕਾਸ ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ 

ਪਬੰਧਨ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਈਐਸਐਮਐਫ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ  ਪਦਰ ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸਿਹਯੋਗੀ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ 

ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪਭਾਵ  ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਵ ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 

ਿਵ ੇ  ਨਹ  । ਮਨੁੱ ਖੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ / ਜ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪਭਾਵ Bjh. 

  
ਸੰਭਾਵੀ ਗਲਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਸਰ  

 ਖਤਰਨਾਕ ਿਕਸਮ  ਸਮੇਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕੂੜੇਦਾਨ  ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਬੁਰਿਜੰਗ, ਖਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ 

ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਅਤੇ ੋਰ 'ਤੇ ਅਸਰ, 

 ਸਰੋਤ ਤ ਸਾਈਟ ਤ ੇਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ Y'nk^YnkJh ਕਾਰਨ ਪਭਾਵ, 

 Ihn?;ih ਿਨਰਮਾਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ ਿਨਕਾਸ, 

 ਸੜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, Tn?un?;nko ਿਰਹਾਇ ੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਦੇ ਨੜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ. 

 ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਹੜ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਿਬਪਤਾ ਕਾਰਨ ਜੋਖਮ, 

 Tn?unko n?; ਸੁਹਜ ਦੇ ਮੱੁਲ 'ਤੇ ਅਸਰ, 

 ਿਕਰਤ ਕਪ  ਿਵਚ ਫਜ਼ੂਲ ਪੈਦਾਵਾਰ, 

 ਜੀਵ-ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਟੀਪੀ ਿਵਖੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਤ ਪਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ੋਰ ਕਾਰਨ 

ਪਰੇ ਾਨੀ; ਿਕਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪਭਾਿਵਤ ਪਭਾਵ - ਕੂੜੇ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਿਵੱਚ ਅੱਗ, ਿ ਕਾਰ, 

 ਿਨਕਾਸ, ਰਿਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਅਤੇ ਕੰਬਣ ਕਾਰਨ ਇਨਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਕਾਰਨ ਜਲ-ਰਿਹਤ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਪਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; 

 ਡਬਲਯੂਟੀਪੀ ਓਪਰੇ ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਲੈਜ ਦੇ ਪਵਾਹ  ਕਾਰਨ ਪਭਾਵ. 

  
ਸੰਭਾਿਵਤ ਸਮਾਜਕ ਪਭਾਵ 

 ਲੇਬਰ ਦੀ ਆਮਦ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪਭਾਵ, ਿਲੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਿਹੰਸਾ, ਿ ਕਾਇਤ , ਓ.ਐਚ.ਐਸ, 

 ਡਬਲਯੂਟੀਪੀ ਅਤੇ ਓਐਚਟੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਪਤੀ, 

 ਧਾਰਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਪਭਾਵ; ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਿਸੰਜਾਈ, 

 ਸਕੁਐਟਰ , ਹਾਕਰ , ਆਿਦ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਸੰਭਾਿਵਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖਲੀ, 

 ਬਜ਼ੁਰਗ , n"osK ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ  ਸਮੇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ  'ਤੇ ਅਸਰ, 

 ਓਐਚਐਸਆਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕਦਰ  ਕੀਮਤ  ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, 

 ਪਾਰਕ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਵਰਤ ਦੀਆਂ ਿਵ ੇ ਤਾਵ  ਅਤੇ ਸਰੋਤ  ਦੀ ਵਰਤ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ; 
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 ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਸਾਈਟ  'ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਪਭਾਵ . 

  
ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ co/wtoe  
  
 ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਈਐਫਸੀਸੀ) ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਨੰੂ ਿਨਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵ ਤਮ ਪ ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ; (ii) ਦੇ  ਿਵਚ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਦੇ co/wtoe YKu/ ਦਾ ਗਠਨ; (iii) ਜੈਿਵਕ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ (iv) ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ 

ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਰੱਕੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ. ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ 

ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰ ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਿਵ ਵ ਬਕ ਦ ੇ

ਈਐਸਐਫ ਅਤੇ 10 ਈਐਸਐਸਐਸ ਦੁਆਰਾ ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਜੈਕਟ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਭਾਵ  ਦੀ ਪਛਾਣ, ਬਚਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਭਾਵ  ਦੀ ਪਭਾਵ ੀਲਤਾ 

ਨੰੂ tXkT[Dk. fJj ਲੁਿਧਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਿਮਤਸਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪਾਜੈਕਟ ਨੰੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜੋਖਮ  ਅਤੇ ਪਭਾਵ  

ਲਈ “ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ” ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਜੋਖਮ  ਅਤੇ ਪਭਾਵ  ਲਈ “ ਚ” ੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲ ਕਣ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਈਐਸਐਸ 7 ਅਤੇ ਈਐਸਐਸ 9 ਤ ਇਲਾਵਾ, ਿਵ ਵ ਬਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਈਐਸਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ . 
  
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਪਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪਣਾਲੀ (ਫਰੇਮਵਰਕ Jhn?;n?wgh) 

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੁਧਾਰ ਪਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪ ਪੋਜੈਕਟ  ਨੰੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤ ੇਸਮਾਿਜਕ ਪਭਾਵ ਮੁਲ ਕਣ 

ਅਤੇ ਪਬੰਧਨ ਦੇ ਉਿਚਤ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਿਜਹੜੀ ਹਰੇਕ ਸਬ-ਪੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜ ਦੀ 

ਹੋਵੇਗੀ. ਉਪ-ਪੋਜੈਕਟ  ਦਾ ਕੋਈ ਿਧਆਨਯੋਗ ਪਭਾਵ  ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਿਣਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਦ ਟੀਕੋਣ ਤ ਹਟਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਤ ਪਭਾਵ  ਵਾਲੇ ਉਪ-ਪੋਜੈਕਟ ਿਵ ੇ  ਈਐਸਆਈਐਸ , ਈਐਸਐਮਪੀਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਸਬੰਧਤ ਪਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵ  ਅਤੇ ਈਐਸਐਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਾਵ  ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ. 

ਹਿਰਆਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ ਫਰਮ ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਇਹ ਸਬ-ਪਾਜੈਕਟ ਨੂੰ  ਖਾਸ Jhn?;nkJhJ/n?; ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੇਰਵੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਡਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ j'Dr/. ਇਨ  ਮੁਲ ਕਣ  ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵ  

ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਉਪ-ਪੋਜੈਕਟ ਦੇ ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. 
  
ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਸਲਾਹ-ਮ ਵਰੇ ਅਤੇ ਿ ਕਾਇਤ ਿਵਧੀ 

ਇਸ ਈਐਸਐਮਐਫ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟਕੇਹੋਲਡਰ ਸਲਾਹ-ਮ ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਸੱਤਵ 

ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਸਲਾਹ-ਮ ਵਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਪਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇਕ ਇਕੱਿਲਆਂ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਐਜੈਂਜਮਟ 

ਪਲਾਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਿ ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਮਕੈਿਨਜ਼ਮ (ਜੀਆਰਐਮ) ਾਮਲ ਹੈ. 
  
ਜੀਆਰਐਮ dh pDso ਸਰਵਜਨਕ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ  ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਈ fXnkD ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਤ 

ਇਲਾਵਾ, ਿ ਕਾਇਤ  ਲਈ ਸਪੱ ਟ ਪਿਕਿਰਆਵ  ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਟਸ  

ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂਦੁਆਰਾ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ 

ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੀਆਰਐਮ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਸਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਟਡਰਡ ਦੇ ਮਾਹਰ  

ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਪੀਐਮਯੂ ਵਜ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ. 
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ਈਐਸਐਮਐਫ ਨੰੂ ਸਬੰਧਤ ਰਾ ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਨਯਮ  ਅਤੇ ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ . ਇਸ 

ਈਐਸਐਮਐਫ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਿਜਵ ਿਕ ਦੂਜੇ ਈ ਐਡਂ ਐਸ ਯੰਤਰ  (ਿਜਵ ਈਐਸਆਈਏ / ਈਐਸਐਮਪੀ / ਮਾਿਸਕ, 

ਿਤਮਾਹੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ , ਆਿਦ) ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਪਾਜੈਕਟ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪ-

ਪਾਜੈਕਟ ਪੀਐਮਯੂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ. ਪੀਐਮਯੂ ਈਐਸਐਮਐਫ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤ 

ਿਨਯਮ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਵ ਵ ਬਕ ਿਡਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ.ਪੀਐਮਯੂ ਐਮਓਈਐਫਸੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਹਰ  ਿਵਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ.ਈਐਸਐਮਐਫ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿਵ ਵ ਬਕ ਦੀ 

ਬਾਹਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
  
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਸਾਈਟ-ਸੰਬੰਧੀ ਸਬ-ਪੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੋ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਕੀਿਨੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ Jh 

n?v n?; ਯੰਤਰ ਿਜਵ Jhn?;nkJhJ/n?; / Jhn?;n?wgh ਜੋ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਇੰਪਰੂਵਮਟ ਪੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਉਪ-

ਪੋਜੈਕਟ  ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਨੰੂ Jhn?;n?wn?c ਦੀ ਤਰ  ਉਸੇ ਤਰ  ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. / ਐਮ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ 

ਪਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ . 
  
ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਬੰਧ 

ਪੀਯੂਜੀਡਬਲਯੂਐਸਆਈਪੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਬੰਧ  ਨੂੰ  ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ 

YKu/ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਪੀਐਮਆਈਡੀਸੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋ ਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੈਲ 

(ਐਸਈਸੀ) ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਈਐਸਐਮਐਫ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ. ਪੀਐਮਆਈਡੀਸੀ ਠਕੇਦਾਰ  ਦੀਆਂ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਈਐਸਐਮਐਫ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੀਐਮਸੀ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ 

ਕਰੇਗੀ. ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਬੰਧ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵਚ, ਪੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੀਡੀ), ਅਤੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ / ਿਡਪਟੀ ਟੀਮ ਲੀਡਰ 

ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ. ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਕਾਸ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਪੀ ਡੀ ਅਤੇ ਡੀ ਪੀ ਡੀ ਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ / ਪੀਆਈਯੂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪੀਡੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀ 

ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਗੇ. ਐਸਈਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐਮਯੂ ਜੀਐਮ (ਪੀ ਐਡਂ ਡੀ) ਨੰੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰਿਹਤ ਬਾਰੇ 

ਮਾਿਸਕ ਅਤੇ ਿਤਮਾਹੀ ਪਗਤੀ ਿਰਪੋਰਟ  ਦੇਵੇਗਾ. ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੰੂ ਿਵ ਵ ਬਕ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
  
ਪਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹ  ਹੈ. ਿਵਕਾਸ ਪੋਜੈਕਟ  ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਜੋਖਮ  ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਬੰਧਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਮਰਿਪਤ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਿਣਕ ਸੈਲ 

ਜ  ਇਕਾਈ ਨਹ  ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਮਾਿਜਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੈਲ ਦੀ ਿਸਫਾਰ  ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੈਲ 

ਪੋਜੈਕਟ ਲਈ ਈਐਸਐਮਐਫ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. ਪੀਐਮਸੀ ਪੀਐਮਯੂ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ. ਪੀਐਮਸੀ ਕੋਲ ਯੋਗ ਮਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਈਐਸਐਮਐਫ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ 

ਅਤੇ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ  ਅਤੇ ਠਕੇਦਾਰ  ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ  ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਗੇ. ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਜ਼ੋਨ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਠਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਈਐਸਐਮਐਫ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਐਮਯੂ 

ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ eo/rk. 

 


