
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰਾਂਸ਼

ਭੂਮਿਕਾ/ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਅਮੰਿ�ਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਮਿ�ਆਣੇ ਮਿ�ੱਚ ਸ਼ਮਿ�ਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿ�ੱਚ ਮਿ ਾਂ  ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ �ੱ ਾ ਫ਼ਰਕ �ੈ। ਦੋ�ੇਂ ਸ਼ਮਿ�ਰਾਂ

ਮਿ�ੱਚ ਪੀਣ �ਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਮਿਸਸਟ ਮਿਸਰਫ਼ �ਰਤੀ �ੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਆ�ਾਮਿਰਤ �ੈ ਮਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਖ਼ਤ �ੋ

ਰ�ੀ �ੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ�ਾ, ਇੱਕ �ੱ ੀ ਮਿ*ਣਤੀ ਮਿ�ੱਚ ਕੀਤੇ ਸਂੈਪਲ, ਜ਼ਮਿ�ਰੀਲੀਆਂ ਭਾਰੀ �ਾਤਾਂ ਨਾਲ ਦਮੂਿਸ਼ਤ ਪਾਏ *ਏ �ਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ�ੇਂ ਸ਼ਮਿ�ਰਾਂ ਮਿ�ੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ  ਸੁ�ਾਰਨ ਦਾ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਲਾ*ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰ�ੀ �ੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਂੈਕ ਫ਼ਾਰ ਰੀਕਸੰਟ�ਕਸ਼ਨ ਐ ਂ ਮਿ �ੈਲਪੈਟਂ (ਆਈ.ਬੀ.ਆਈ. ੀ., ਮਿਜਸਨੂੰ  ਆ ਤੌਰ ’ਤੇ

ਮਿ�ਸ਼� ਬਂੈਕ ਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਜਾਮਿਣਆ ਜਾਂਦਾ �ੈ) ਤੋਂ ਸ�ਾਇਤਾ ਦੀ *ੰੀ ਕੀਤੀ �ੈ।

ਇਸ ਇਨ�ਾਇਅਰੈਂਟਲ ਐ ਂ ਸੋਸ਼ਲ ੈਨੇਜੈਟਂ ਫ�ੇ�ਰਕ (ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਐਫ਼ੱ) ਨੂੰ  ਪ�ੋਜੈਕਟ ਨੂੰ  ਲਾ*ੂ ਕਰਨ �ਾਲੇ ਅਤੇ �ੋਰ ੱੁਖ

ਮਿ�ੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਪ�ੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ �ੋਣ �ਾਲੇ �ਾਤਾ�ਰਣ ਸੰਬੰ�ੀ ਅਤੇ ਸਾਮਿਜਕ (ਈ ਅਤੇ ਐਸੱ) ਜੋਖਾਂ ਦਾ ਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਉਪਾਅ ਕਰਨ �ਾਲੇ *ਾਈ  ਦੇ ਰੂਪ ਮਿ�ੱਚ ਮਿ�ਕਮਿਸਤ ਕੀਤਾ ਮਿ*ਆ �ੈ। ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਐਫ਼ੱ  ਦੇ *ਾਈ  ਮਿਸ�ਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨਸੁਾਰ,

ਮਿ�ਸ਼� ਬਂੈਕ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੰ  ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪ�ੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ �ਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ �ੰੁਦਾ �ੈ - (a) �ਾਤਾ�ਰਣ ਅਤੇ ਸਾਮਿਜਕ

ਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿ�ਤ ਸਾਰੇ ੁਨਾਮਿਸਬ ਫੈ ਰਲ / ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਨਯਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ;

ਅਤੇ (b) ਮਿ�ਸ਼� ਬਂੈਕ ਦੇ �ਾਤਾ�ਰਣ ਸੰਬੰ�ੀ ਅਤੇ ਸਾਮਿਜਕ ਚੌਖਟੇ (ਈ.ਐਸੱ.ਐਫ਼ੱ) ਮਿ�ੱਚ ਦੱਸੇ *ਏ �ਾਤਾ�ਰਣ ਅਤੇ ਸਾਮਿਜਕ

ਮਿਆਰਾਂ  (ਈ.ਐਸੱ.ਐਸੱ.) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਐਫ਼ੱ. �ਾਤਾ�ਰਣ ਅਤੇ ਸਾਮਿਜਕ ਜੋਖ ਪ�ਬੰ�ਨ

ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਿ� �ਮਿਥਆਰ �ੈ ਮਿਜਸਨੂੰ  ਕਰਜ਼ਾ ਲਣੈ �ਾਮਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ �ਰਮਿਤਆ ਜਾਦਂਾ �ੈ| ਇਸਦੀ �ਰਤੋਂ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ �ਾਤਾ�ਰਣ

ਅਤੇ ਸਾਮਿਜਕ ਜੋਖਾਂ, ਪ�ਭਾ�ਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾ�ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਘਟੱ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ

ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ �ੈ।



ਇ� ਦਸਤਾ�ੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਸਂੀਪਲ ਸਰਮਿ�ਮਿਸਜ਼ ਇੰਪਰੂ�ੈਂਟ ਪ�ੋਜੈਕਟ  (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇ� ਪੀ .ਐੱ.ਐਸੱ.ਆਈ.ਪੀ. �ਜੋਂ

ਜਾਮਿਣਆ ਜਾ�ੇ*ਾ) ਲਈ ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਐਫ਼ੱ. ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰ ਆਉਣਾ �ੈ।

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ �ੇਰ�ੇ

ਪੀ.ਐੱ.ਐਸੱ.ਆਈ.ਪੀ. ਲੁਮਿ�ਆਣਾ ਅਤੇ ਅਮੰਿ�ਤਸਰ ਸ਼ਮਿ�ਰਾਂ ਦੇ �ਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਪਾਈਪਾਂ �ਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ�ੰੁਚ

ਅਤੇ *ੁਣ�ਤਾ ਮਿ�ੱਚ ਸੁ�ਾਰ ਮਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਮਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ*ੇਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ�ਾ,  ਇਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਦੋ ਸ਼ਮਿ�ਰੀ ਸਥਾਨਕ

ਸਸੰਥਾ�ਾਂ  (ਯੂ.ਐਲੱ.ਬੀ.) ਜੋ ਦੋ�ੇਂ ਸ਼ਮਿ�ਰਾਂ  ਮਿ�ੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸੇ�ਾ�ਾਂ  ਲਈ ਮਿਜੰ਼ੇ�ਾਰ �ਨ  -  ਨ*ਰ ਮਿਨ* ਲੁਮਿ�ਆਣਾ

(ਐੱ.ਸੀ.ਐਲੱ.) ਅਤੇ ਨ*ਰ ਮਿਨ* ਅਮੰਿ�ਤਸਰ (ਐੱ.ਸੀ.ਏ.) - ਦੀ ਸਰੱਥਾ ਨੂੰ  ਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇ�ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ*ੁਜ਼ਾਰੀ

ਨੂੰ  ਮਿਬ�ਤਰ ਬਣਾਉਣਾ �ੈ। ਪ�ੋਜੈਕਟ ਮਿ �ੈਲਪੈਟਂ ਓਬਜੈਕਮਿਟ� (ਪੀ. ੀ.ਓ.) �ੈ, “ਚੁਣੇ �ੋਏ ਸ਼ਮਿ�ਰਾਂ, ਲੁਮਿ�ਆਣਾ ਅਤੇ ਅਮੰਿ�ਤਸਰ

ਮਿ�ੱਚ *ੰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ  ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਮਿ�ਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਢਾਚਂੇ ਨੂੰ  ਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।”

ਪੀ.ਐੱ.ਐਸੱ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਮਿਤੰਨ ਭਾ* �ਨ:

1. ਭਾ* 1: ਅਰਬਨ ਸਰਮਿ�ਸ ਮਿ ਮਿਲ�ਰੀ ਮਿਸਸਟ ਨੂੰ  ਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

1. ਉਪ-ਭਾ* 1a: ਪਾਣੀ ਸੇ�ਾ ਪ�ਬੰ�ਨ ਨੂੰ  ਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

2. ਉਪ-ਭਾ* 1b: ਅਰਬਨ *�ਰਨਂੈਸ ਐ ਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਮਿਸਸਟ ਨੂੰ  ਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

2. ਭਾ* 2: ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆ�ਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ  ਸੁ�ਾਰਨਾ

3. ਭਾ* 3: ਪ�ੋਜੈਕਟ ੈਨੇਜੈਂਟ



ਭਾ* 2 ਦੇ ਤਮਿ�ਤ, ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੋ�ੇਂ ਜ*੍ਹਾ ਅੰਮਿ�ਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਮਿ�ਆਣੇ ਮਿ�ੱਚ ਇੱਕ �ਾਟਰ ਟ�ੀਟੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਕੋਰ ਇੰਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ

(ੁੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਟ�ਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਓ�ਰ�ੈੱ  ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਰਜ਼ਰ�ਰਾਂ (ਓ.ਐਚੱ.ਐਸੱ.ਆਰ)) ਮਿ�ੱਚ ਮਿਨ�ੇਸ਼

ਕਰੇ*ਾ।1

ਪੰਜਾਬ  ਮਿਉਸਂੀਪਲ  ਇੰਫ�ਾਸਟ�ਕਚਰ  ਮਿ �ੈਲਪੈਟਂ  ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  (ਪੀ.ਐੱ.ਆਈ. ੀ.ਸੀ.)  ਪ�ੋਜੈਕਟ  ਦੇ  ਸੁਚੱੇ  ਪ�ਬੰ�ਨ  ਲਈ

ਮਿਜੰ਼ੇ�ਾਰ ਨੋ ਲ ਏਜੰਸੀ �ੈ। ਦੋ�ੇਂ ਸ਼ਮਿ�ਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਸੰਥਾ�ਾਂ, ਐੱ.ਸੀ.ਐਲੱ. ਅਤੇ ਐੱ.ਸੀ.ਏ. ਇਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ

ਸ਼ਮਿ�ਰਾਂ  ਲੁਮਿ�ਆਣਾ  ਅਤੇ  ਅੰਮਿ�ਤਸਰ  ਮਿ�ੱਚ  ਲਾ*ੂ  ਕਰਨ*ੀਆਂ  ਅਤੇ  ਇ�  ਪ�ੋਜੈਕਟ  ਲਾ*ੂ  ਕਰਨ  �ਾਲੀਆਂ  ਇਕਾਈਆਂ

(ਪੀ.ਆਈ.ਯੂ.) �ਨ।

ਪੀ.ਐੱ.ਐਸੱ.ਆਈ.ਪੀ. ਦਾ �ਾਤਾ�ਰਣ ਅਤੇ ਸਾਮਿਜਕ (ਈ ਅਤੇ ਐਸੱ) ਜੋਖ �ਰ*ੀਕਰਨ

ਜਦੋਂ ਮਿਕ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਮਿ�ਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਭਾ* ਮਿ�ੱਚ �ਾਤਾ�ਰਣ ਅਤੇ ਸਾਮਿਜਕ ਜੋਖ ਬ�ੁਤ �ੀ ਸੀਤ �ੈ ਜਾਂ ਨ�ੀਂ �ੈ , ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ

ਦੂਜੇ ਭਾ* ਮਿ�ੱਚ �ੱ ੇ ਮਿਸ�ਲ ਕੰ ਸ਼ਾਲ �ਨ ਮਿਜ�ੇਂ ਮਿਕ ਇੰਟਕੇ �ਾਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿ �ੈਲਪੈਟਂ �ਰਕਸ , �ਾਟਰ ਟ�ੀਟੈਂਟ ਪਲਾਟਂ

(ਮਿਜਸ ਮਿ�ੱਚ ਪੰਪ ਸਟਸ਼ੇਨ ਸ਼ਾਲ �ਨ) ਦਾ ਮਿਨਰਾਣ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਇਪਾਂ ਦਾ ਮਿ�ਛਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨ�ੇਂ ਓ�ਰ�ੈੱ  ਸਟੋਰੇਜ

ਮਿਰਜ਼ਰ�ਰਾਂ (ਓ.ਐਚੱ.ਐਸੱ.ਆਰ.) ਦਾ ਮਿਨਰਾਣ ਅਤੇ ਦੋ�ਾਂ ਸ਼ਮਿ�ਰਾਂ ਮਿ�ੱਚ ੌਜੂਦਾ ਓ.ਐਚੱ.ਐਸੱ.ਆਰ. ਦੀ ੁਰੰਤ ਕਰਨਾ। ਭਾ*

2 ਮਿ�ਚਲੀਆਂ *ਤੀਮਿ��ੀਆਂ ਦੀ ਮਿਕਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ �ਾਤਾ�ਰਣ ਅਤੇ ਸਾਮਿਜਕ ਪ�ਭਾ�ਾਂ ਦੇ ੱਦੇਨਜ਼ਰ,  �ਾਤਾ�ਰਣ

ਪ�ਭਾ�ਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐੱ.ਐਸੱ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੂੰ  “ਅਮਿ�” ਅਤੇ ਸਾਮਿਜਕ ਪ�ਭਾ�ਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਾਂ ਲਈ “�ਾਈ” ਦੇ ਰੂਪ

ਮਿ�ੱਚ ਸ਼�ੇਣੀਬੱ� ਕੀਤਾ ਮਿ*ਆ �ੈ।

ਭਾ* 2 ਮਿ�ਚਲੀਆਂ *ਤੀਮਿ��ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰ�ਤ �ਾਤਾ�ਰਣ ਦੇ ਾੜੇ ਪ�ਭਾ�ਾਂ ਮਿ�ੱਚ �ੇਠਾਂ ਮਿਲਮਿਖਆ ਸ਼ਾਲ �ੈ: (i) ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ

ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ  ਬਲਯੂ.ਟੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਮਿਚਕੱੜ; (ii) ਮਿਨਰਾਣ ਦੌਰਾਨ �ੂੜ, ਰੌਲਾ, ਲਬਾ, ਰਮਿ�ੰਦ-ਖੰੂ�ਦ; ਅਤੇ (iii) ਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ

ਮਿਸ�ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਿਖਆ ਅਤੇ  ਬਲਯੂ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਓ.ਐਚੱ.ਐਸੱ.ਆਰ. ਦੇ ਮਿਨਰਾਣ ਦੌਰਾਨ ਟ�ੈਮਿਫਕ ਮਿ�ੱਚ ਮਿ�ਘਨ। ਇੱਕ ਚ*ੰੇ

1 ਇਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮਿ�ੱਚ ਓ.ਐਚੱ.ਐਸੱ.ਆਰ. ਤੋਂ ਨੂੰ  ਮਿ ਸਟ�ੀਮਿਬਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਲ ਨ�ੀਂ �ੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਫਾਲੋ-ਓਨ 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਮਿ�ਤ ਮਿ�ਚਾਮਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ �ੈ|



ਇੰਜੀਨੀਅਮਿਰੰ* ਮਿ ਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾ�ੀ ਾੜੇ ਜੋਖਾਂ ਨੂੰ  ਪ�ਭਾ�ੀ ਢ*ੰ ਨਾਲ ਰੋਮਿਕਆ, ੱਠਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘਟੱ ਕੀਤਾ

ਜਾ ਸਕਦਾ �ੈ। ਇ� ਮਿ�ਆਨ ਮਿ�ੱਚ ਰੱਖਦੇ �ੋਏ ਮਿਕ ਪ�ਭਾ� ਪਮਿਰ�ਰਤਨਸ਼ੀਲ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ �ਨ, ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ �ਾਤਾ�ਰਣ

ਨੂੰ  �ੋਣ �ਾਲੇ ਜੋਖ ਨੂੰ  “ਅਮਿ�” ੰਮਿਨਆ ਮਿ*ਆ �ੈ।

ਸਾਮਿਜਕ ਜੋਖਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਭਾ�ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰ� ਮਿ�ੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੋ�ੇਂ ਸ਼ਮਿ�ਰਾਂ ਲਈ �ਾਟਰ ਟ�ੀਟੈਟਂ ਪਲਾਂਟ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਮਿਨੱਜੀ ਜ਼ੀਨ ਦਾ

�ੱ ਾ ਮਿ�ੱਸਾ (ਅੰਮਿ�ਤਸਰ ਅਤੇ  ਲੁਮਿ�ਆਣਾ ਸ਼ਮਿ�ਰਾਂ ਮਿ�ੱਚ ਕ��ਾਰ 40 ਅਤੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ �ੈ) ਲਣੈ ਦੀ ਸੰਭਾ�ਤ

ਲੋੜ �ੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਭੰਾ�ੀ ਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਜ਼*ਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰ�ਤ ਪ�ਭਾ� �ੀ ਇਸ ਮਿ�ੱਚ ਸ਼ਾਲ �ਨ। ਇਸ ਤੋਂ

ਇਲਾ�ਾ,  ਮਿਸ�ਲ ਕੰ ਮਿ�ੱਚ ਸੰਘਣੀ ਭੀੜ �ਾਲੇ ਸ਼ਮਿ�ਰੀ ਇਲਾਮਿਕਆਂ ਮਿ�ੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਇਪਾਂ ਮਿ�ਛਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਦੀ

ਕਟਾਈ/ਰਾਈਟ ਆਫ਼ �ੇਅ (ਆਰ.ਓ. ਬਮਿਲਊ.) ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਲ �ੈ। ਸੰਭਾ�ਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੰ ਮਿ�ੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ

ਜ਼ੀਨ/ ਆਰ.ਓ. ਬਮਿਲਊ. ਨੂੰ  ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ�ਾ ਸੜਕ ਉਤੱੇ ਰੇ�ੜੀ ਫੜੀ �ਾਲੇ ਮਿ�ਕਰੇਤਾ�ਾਂ, ਫੇਰੀ �ਾਮਿਲਆਂ, ਸੜਕ

ਦੇ ਮਿਕਨਾਰੇ  ’ਤੇ  ਖੋਖੇ �ਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਆਦਨੀ ਦੇ ਨਕੁਸਾਨ ਸੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਮਿਥਕ ਉਜਾੜਾ �ੋ ਸਕਦਾ �ੈ। �ੇਠਾਂ �ੱਲ �*ਦੇ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ�ਭਾ�ਾਂ/  ਨਮਿ�ਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਝ*ਮਿੜਆਂ,  ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲਾ*ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਘਟੱ ਤਜ਼ਰਬੇ, ਅਤੇ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਜ�ੜਾ ਭੀੜ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ �ਾਲੇ ਇਲਾਮਿਕਆਂ ਅਤੇ �ਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਮਿ�ੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ

�ੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆ�ਾਜਾਈ (ਜੋ ਮਿਕ ਜੀ.ਬੀ.�ੀ. ਅਤੇ ਐਸੱ.ਈ.ਏ./ਐਸੱ.ਐਚੱ. ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾ�ਨਾ ਰੱਖਦਾ �ੈ)

ਤੋਂ �ੱ ੇ  ਜੋਖ ਦੀ �ੀ ਉੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  �ੈ । ਇੱਥੇ ਬ�ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ  ਝੱੁ*ੀਆਂ,  ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਫੇਰੀ  �ਾਲੇ, ਕਬਜੇ �ਾਲੇ,

ਸਕੁਐਟਰਜ਼ �ਨ ਮਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾ�ਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ�ਭਾ�ਤ �ੋ�ੇ*ੀ। ਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆ�ਾਜਾਈ ਭਾਈਚਾਮਿਰਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਮਿਖਆ ਨੂੰ

ਪ�ਭਾ�ਤ ਕਰੇ*ੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਬੀ.�ੀ.  ਲਈ ਸੰਭਾ�ਨਾ�ਾਂ ��ਾ�ੇ*ੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ  ਮਿ�ਆਨ ਮਿ�ੱਚ ਰਖਮਿਦਆਂ ਸਾਮਿਜਕ ਜੋਖਾਂ ਨੂੰ

“ਉਚੱ” ਦਰਜਾ ਮਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ �ੈ।

�ਾਤਾ�ਰਣ ਸੰਬੰ�ੀ ਅਤੇ ਸਾਮਿਜਕ ਬੁਮਿਨਆਦ/ ਬੇਸਲਾਈਨ

ਇਸ  ਭਾ*  ਤਮਿ�ਤ  ਪੀ.ਐੱ.ਆਈ. ੀ.ਸੀ.  ਦੁਆਰਾ  ਲਾ*ੂ  ਕੀਤੀਆਂ  ਜਾਣ  �ਾਲੀਆਂ  *ਤੀਮਿ��ੀਆਂ  ਨੂੰ  ਲੁਮਿ�ਆਣਾ  ਅਤੇ

ਅਮੰਿ�ਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਮਿ�ਰੀ ਖੇਤਰ ਮਿ�ੱਚ �ੀ ਸੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ�ੇ*ਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ  *ਤੀਮਿ��ੀਆਂ ਮਿ�ੱਚ �ੱ ੇ ਮਿਸ�ਲ ਕੰ ਸ਼ਾਲ �ੋਣ*ੇ।

ਅਮੰਿ�ਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਮਿ�ਆਣਾ ਦੋ�ੇਂ ਸਤਲ ਜ਼ੀਨ ਉਤੱੇ ਸਮਿਥੱਤ ਸ਼ਮਿ�ਰ �ਨ ਅਤੇ ਮਿਜੱਥੇ ਜ਼ੀਨ ਦੀ �ਰਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ



ਸ਼ਮਿ�ਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ �ੈ। ਮਿਜ�ੇਂ ਮਿਕ, ਪ�ੋਜੈਕਟ �ਾਲੇ ਮਿਜਮਿਲ੍ਹਆਂ ਮਿ�ੱਚ ਪਂੈਦੀਆਂ ਜ*੍ਹਾ�ਾਂ ਮਿ�ੱਚ ਕੋਈ ਬਾਇਓ ਾਈ�ਰਮਿਸਟੀ

ਕੰਜ਼ਰ�ੇਸ਼ਨ ਕਲਚਰਲ �ੈਰੀਟੇਜ �ਾਲੀਆਂ ਕੋਈ �ੱਤ�ਪੂਰਣ ਜ*੍ਹਾ�ਾਂ ਸ਼ਾਲ ਨ�ੀਂ �ਨ। ਦੋ�ੇਂ ਸ਼ਮਿ�ਰ ਸਘੰਣੀ ਆਬਾਦੀ �ਾਲੇ

ਸ਼ਮਿ�ਰ �ਨ ਅਤੇ ਮਿਜੱਥੇ �ੱ ੀ ਮਿ*ਣਤੀ ਮਿ�ੱਚ ਪ��ਾਸੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਰਮਿ�ੰਦੇ �ਨ| ਮਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਨਸੁਮੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰ�ਤ ਲੋਕ

�ਨ, ਮਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕੁਸਾਨ �ੋ�ੇ*ਾ। �ਾਲਾਂਮਿਕ, ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਮਿ�ੱਚ ਰਮਿ�ੰਦੇ ਸੰਭਾਮਿ�ਤ ਪ�ਭਾਮਿ�ਤ ਲਕੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੂ�ਾਸੀ

ਲਕੋ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਘੱਟ-ਮਿ*ਣਤੀ ਦੀ ਪਮਿਰਭਾਸ਼ਾ ਮਿ�ੱਚ ਨ�ੀਂ ਆਉਦਂੇ। ਪ�ੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਮਿਨਆਦੀ �ਾਤਾ�ਰਣ (ਬਾਇਓਮਿਫਮਿਜਕਲ

ਅਤੇ ਸਾਮਿਜਕ-ਆਰਮਿਥਕ �ਾਤਾ�ਰਣ ਸੇਤ)  ਦੇ �ੇਰ�ੇ ਨੂੰ  ਇਕਠੱਾ ਕੀਤਾ ਜਾ�ੇ*ਾ ਅਤੇ ਉਪੱ-ਪ�ੋਜੈਕਟ ਈ.ਐਸੱ.ਆਈ.ਏ. ਮਿ�ੱਚ

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ�ੇ*ਾ।

ਸਭੰਾਮਿ�ਤ �ਾਤਾ�ਰਣ ਸੰਬੰ�ੀ ਜੋਖ ਅਤੇ ਪ�ਭਾ�

ਪ�ਭਾ�ਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ �ੇਠਾਂ ਮਿਦੱਤਾ ਮਿ*ਆ �ੈ:

1.  ਮਿਨਰਾਣ,  ਬੁਰੋਇੰ*/ਪੱੁਟਣ,  ਖਾਈ ਪੱੁਟਣ,  ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਕਸਾਂ ਸੇਤ ਕੱਚੇ ਾਲ ਅਤੇ ਰਮਿ�ੰਦ-ਖੂ�ੰਦ ਦਾ  ਭੰ ਾਰ ਅਤੇ ਢੇਰ

ਲਾਉਦਂੇ ਸੇਂ ��ਾ ਪ�ਦਸ਼ੂਣ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਾ ਪ�ਭਾ�।

2. ਮਿਨਰਾਣ ਅਤੇ �ੋਰ ਸੱ*ਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਕੇ ਆ�ਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭੀੜ|

3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੀੜੇਾਰ ਦ�ਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪੱਰੀ �ਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ *ਣੁ�ੱਤਾ ਨੂੰ  ਪ�ਭਾਮਿ�ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ �ੈ|

4. ਸੜਕ ਸੁਰੱਮਿਖਆ ਅਤੇ ਟ�ੈਮਿਫ਼ਕ, ਓ.ਐਚੱ.ਐਸੱ.ਆਰ. ਮਿਰ�ਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ�ਾਜਾਈ ਮਿ�ੱਚ �ਾ�ਾ|

5. ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ �ੜ �ਰ*ੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋਖ|

6. ਜ਼ਦੂਰ ਕਂੈਪਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ|

7. ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ  ਬਲਯੂ.ਟੀ.ਪੀ. ਮਿਚੱਕੜ ਦੀ ਪੈਦਾ�ਾਰ,

ਸਭੰਾਮਿ�ਤ ਸਾਮਿਜਕ ਜੋਖ ਅਤੇ ਪ�ਭਾ�



ਮਿਜਸ ਮਿਕਸ ਦਾ ਪ�ੋਜੈਕਟ �ੈ ਉ� ਇ� ਸੁਝਾਅ ਮਿਦੰਦਾ �ੈ ਮਿਕ �ੇਠਾਂ ਮਿਦੱਤੇ ਜੋਖਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਭਾ�ਾਂ ਨੂੰ  ਮਿ�ਆਨ ਮਿ�ੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾ�ੀਦਾ �ੈ:

8. ਇਨਟੇਕ ਸਰੋਤ – �ੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲਕੋੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ�ਭਾ�; ੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮਿਸੰਜਾਈ।

9. ਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆ�ਾਜਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੱੇ ਪ�ਭਾ�, ਮਿਲੰ*-ਅ�ਾਰਤ ਮਿ�ੰਸਾ, ਮਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਓ.ਐਚੱ.ਐਸੱ.ਆਰ.

10. �ਾਤਾ�ਰਣ ਦੀ ਮਿਸ�ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਿਖਆ ਦੇ ੱੁਦੇ।

11.  ਬਲਯੂ.ਟੀ.ਪੀ. ਲਈ ਜ਼ੀਨ ਦਾ ਅਮਿ�*�ਮਿ�ਣ

12. ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਜੋ ਸ਼ਮਿ�ਰ ਦੇ ਇਲਾਮਿਕਆਂ ਅਤੇ �ੱਖ-�ੱਖ ਜ਼ੀਨੀ �ਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਮਿ�ੱਚੋਂ ਦੀ

ਲੰਘਦੀ �ੈ।

13. �ਲਚਲ,  ਰੁਜ਼*ਾਰ ਉਪੱਰ ਪਾਬੰਦੀ,  ਅਤੇ ਸਕੁਐਟਰਾਂ,  ਫੇਰੀ �ਾਮਿਲਆਂ ਆਮਿਦ ਦਾ ਉਜਾੜਾ,  ਜੀ�ਨ ਮਿਨਰਬਾ�  ’ਤੇ ਪ�ਭਾ�,

ਸਭੰ� ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖਲੀ; ਬਜੁ਼ਰ*ਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਲੱ. ਪਮਿਰ�ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾ�ਜਾਂ ਸੇਤ ਕਜੋ਼ਰ ਸੂ�ਾਂ ਉਤੱੇ ਪ�ਭਾ�

14. ਓ.ਐਚੱ.ਐਸੱ.ਆਰ. ਮਿ�ਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਿ�ਰੋ�

15. ਓ.ਐਚੱ.ਐਸੱ.ਆਰ. ਦੀ ਮਿਨਰਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਤਾਂ ਮਿ�ੱਚ ਬਦਲਾ�

16. ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ �ੋਰ ਸਾਂਝੀ �ਰਤੋਂ ਦੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ �ਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸੰਭਾ�ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

17. �ਰਤੀ ਦੇ ਕੰ ਕਾਰਨ ਸੱਮਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਪੱਤੀ ’ਤੇ ਸੰਭਾ�ਤ ਪ�ਭਾ�

ਇਸ ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਐਫ਼ੱ. ਮਿ�ੱਚ �ਾਤਾ�ਰਣ ਸੰਬੰ�ੀ ਅਤੇ ਸਾਮਿਜਕ ਪ�ਭਾ�ਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਭਾਮਿ�ਤ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਮਿਦੱਤੇ

*ਏ �ਨ।

ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਤੇ ਸਸੰਥਾ*ਤ ਚੌਖਟਾ



ਭਾਰਤ ਮਿ�ੱਚ, �ਾਤਾ�ਰਣ, ਜੰ*ਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲ�ਾਯੂ ਪਮਿਰ�ਰਤਨ ੰਤਰਾਲਾ (ਐੰੱ.ਓ.ਈ.ਐਫ਼ੱ.ਸੀ.ਸੀ.) �ੇਠਾਂ ਮਿਲਮਿਖਆਂ ਲਈ

ਸਰ�ਉਚੱ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਮਿਨਯੰਮਿਤ�ਕ ਬਾ ੀ �ੈ; (i) �ਾਤਾ�ਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਮਿਖਆ ਨੂੰ  ਮਿਨਯਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ;

(ii) ਦੇਸ਼ ਮਿ�ੱਚ �ਾਤਾ�ਰਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਦਾ *ਠਨ ਕਰਨ ਲਈ; (iii) ਜੀ� ਮਿ�ਮਿਭੰਨਤਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ (iv)

�ਾਤਾ�ਰਣ ਅਤੇ ਜੰ*ਲਾਤ ਪ�ੋ*ਰਾ ਨੂੰ  ਲਾ*ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਉਨੱਤੀ/ਪ�ੋਸ਼ਨ, ਤਾਲੇਲ ਅਤੇ ਮਿਨ*ਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ �ਾਤਾ�ਰਣ ਦੀ ਰੱਮਿਖਆ ਅਤੇ ਮਿਕੱਤਾੁਖੀ ਮਿਸ�ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਿਖਆ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰ ਨ ਬਣਾਏ *ਏ �ਨ।

ਮਿ�ਸ਼� ਬਂੈਕ ਦੇ  ਈ.ਐਸੱ.ਐਫ਼ੱ. ਅਤੇ  ਈ.ਐਸੱ.ਐਸੱ. ਦੀ �ਰਤੋਂ ਬਂੈਕ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੰ  ਕੀਤੇ  *ਏ ਪ�ੋਜੈਕਟਾਂ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਸਭੰਾਮਿ�ਤ

ਨਕਾਰਾਤਕ �ਾਤਾ�ਰਣ ਜੋਖਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਭਾ�ਾਂ ਨੂੰ  ਪਛਾਨਣ, ਮਿਕਨਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਕ ਪ�ਭਾ�ਾਂ ਦੀ

ਪ�ਭਾ�ਸ਼ੀਲਤਾ ��ਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ �ੈ।

�ਾਤਾ�ਰਣ ਅਤੇ ਸਾਮਿਜਕ ਪ�ਬੰ�ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ�ਣਾਲੀ (ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਆਪੀ. ਚੌਖਟਾ)

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅ�ੀਨ �ਰੇਕ ਉਪੱ-ਪ�ੋਜੈਕਟ ਨੂੰ , ਮਿਜਸਦੀ ਲੋੜ �ੋ�ੇ*ੀ ਉਸ ਅਨਸੁਾਰ �ਾਤਾ�ਰਣ ਅਤੇ ਸਾਮਿਜਕ ਪ�ਭਾ�ਾਂ ਦੇ ੁਲਾਂਕਣ

ਅਤੇ ਪ�ਬੰ�ਨ ਦੇ ਉਮਿਚਤ ਪੱ�ਰ ਨੂੰ  ਮਿਨਰ�ਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ�ੇ*ੀ। ਜੋਖ ਦੇ ਪੱ�ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲ*ਾਉਣ ਲਈ ਇ�

ਕੀਤਾ ਜਾ�ੇ*ਾ ਮਿਕ ਮਿਕ�ੜੇ ਉਪੱ-ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ �ਾਤਾ�ਰਣ ਉਤੱੇ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਸਾਮਿਜਕ ਪ�ਭਾ� �ੋਣ*ੇ ਮਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾ�ਾਂ ਦੇ

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢੁਕੱ�ੇਂ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ �ਰ*ੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ �ੈ। ਮਿਬਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਪ�ਭਾ� �ਾਲੇ ਉਪ-ਪ�ੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ  �ਾਤਾ�ਰਣ ਅਤੇ ਸਾਮਿਜਕ

ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਾਨਤਾ ਮਿਦੱਤੀ ਜਾ�ੇ*ੀ,  ਜਦੋਂ ਮਿਕ ਜੋ ਜੋਖ ਅਤੇ ਸਭੰਾਮਿ�ਤ ਪ�ਭਾ�ਾਂ �ਾਲੇ �ੋਣ*ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ �ਾਤਾ�ਰਣ ਸੰਬੰ�ੀ ਅਤੇ

ਸਾਮਿਜਕ ਲੁਾਂਕਣ ��ੇਰੇ  ੰੂਘਾਈ ਨਾਲ �ੋਣ*ੇ ਅਤੇ ਬਂੈਕ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ*ੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ �ੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ  ਾਨਤਾ ਮਿਦੱਤੀ ਜਾ�ੇ*ੀ ਅਤੇ ਅਲ ਮਿ�ੱਚ ਮਿਲਆਉਣ ਤੋਂ ਪਮਿ�ਲਾਂ ਲਾ*ੂ ਕਰਨ �ਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ

ਪ��ਾਨ*ੀ ਦੇ ਮਿਦੱਤੀ ਜਾ�ੇ*ੀ।

ਮਿ�ੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਸਲਾ�-ਸ਼�ਰੇ

ਇਸ ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਐਫ਼ੱ. ਨੂੰ  ਮਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਮਿ�ਰ ਪੱ�ਰ ’ਤੇ ਮਿ�ੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾ�-ਸ਼�ਰੇ ਲਏ *ਏ �ਨ। ਸਲਾ�-ਸ਼�ਰੇ

ਦੇ ਪੂਰੇ �ੇਰ�ੇ ਸੱਤ�ੇਂ ਚੈਪਟਰ ਮਿ�ੱਚ ਮਿਦੱਤੇ *ਏ �ਨ। ਪ�ੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਲੱਾ ਸਟਕੇ�ੋਲ ਰ ਇ*ੰੇਜੈਂਟ ਪਲਾਨ ਮਿਤਆਰ ਕੀਤਾ



ਜਾ�ੇ*ਾ ਮਿਜਸ ਮਿ�ੱਚ ਇੱਕ ਜਬੂਤ ਮਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸੁ�ਾਰਨ �ਾਲਾ ੈਕਾਮਿਨਜ਼ (ਜੀ.ਆਰ.ਐੱ.) ਸ਼ਾਲ �ੈ। ਮਿ�ੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ੁੱਖ

ਮਿਚੰਤਾ�ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾ�ਾਂ ਮਿ�ੱਚ �ੇਠ ਮਿਲਖੀਆਂ *ਲੱਾਂ ਸ਼ਾਲ �ਨ:

 ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿ�ੱਚ ਰੁਕਾ�ਟ �ੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ �ੈ ਅਤੇ ੌਜੂਦਾ ਸਕੀਾਂ ਮਿ�ੱਚ �ਾਟਰ

ਮਿਲਫ਼ਮਿਟ*ੰ ਦੇ *ੈਰ-ਭਰਸੋੇਯ*ੋ ਪ�ਬੰ� �ਨ।

 ਓ.ਐਚੱ.ਐਸੱ.ਆਰ. ਦੀ ਢੁੱਕ�ੀਂ ਉਚੱਾਈ ਨੂੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ �ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰ*ੇ ਦਬਾਅ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ�ਸ਼ੈਰ ਘਰਾਂ

ਨੂੰ  ਉਪਲਬ� �ੋ�ੇ।

 ਮਿਨ�ਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨਸੁਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬ�ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂ ਦਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ �ੈ।

 ਓ.ਐਚੱ.ਐਸੱ.ਆਰ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ �ੋ�ੇ ਅਤੇ �ਾਤਾ�ਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਮਿਖਆ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ �ੈ।

 ਓ.ਐਚੱ.ਐਸੱ.ਆਰ. ਦੇ ਦੁਆਲੇ �ਮਿਰਆਲੀ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾ� ਚ*ੰਾ ਰ�ੇ*ਾ।

 ਓ.ਐਚੱ.ਐਸੱ.ਆਰ. ਲਈ ਚੁਣੇ *ਏ ਕੁਝ ਪਾਰਕ, ਇਲਾਕੇ ਮਿ�ੱਚ ਮਿਸਰਫ਼ ਓ�ੀ ਪਾਰਕ �ਨ ਮਿਜੱਥੇ ਬ�ੁਤ ਸਾਰੇ ਲਕੋ ਸੈਰ

ਅਤੇ ਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ �ਨ।

 ਮਿਨਰਾਣ ਪੜਾਅ �ੇਲੇ �ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ �ਾ�ਨਾਂ ਦਾ ਲਬਾ �ੂੜ ਪ�ਦਸ਼ੂਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ*ੇਾ।

 ਮਿਨ�ਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾ�-ਸ਼�ਰੇ ਅਤੇ ਸ�ੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓ.ਐਚੱ.ਐਸੱ.ਆਰ. ਦੀ ਜ*੍ਹਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ

ਚਾ�ੀਦਾ �ੈ।

 ਮਿਨਰਾਣ ਦੀ ਪ�ਮਿਕਮਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ  ਦੇ ਮਿਨ�ਾਸੀਆਂ ਦੇ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਕਾਜ ਮਿ�ੱਚ ਕੋਈ ਰਕੁਾ�ਟ ਨ�ੀਂ ਆਉਣੀ

ਚਾ�ੀਦੀ।

 ਕੁਝ ਓ.ਐਚੱ.ਐਸੱ.ਆਰ. ਉ�ਨਾਂ ਇਲਾਮਿਕਆਂ ਮਿ�ੱਚ ਪ�ਸਤਾਮਿ�ਤ �ੋਏ �ਨ ਜੋ ਸਘੰਣੀ ਆਬਾਦੀ �ਾਲੇ �ਨ।

 ਮਿਨਰਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਮਿ�ਲਾਂ ਕੁਝ ਥਾ�ਾਂ  ’ਤੇ ਜ਼ੀਨ ਦੀ ਾਲਕੀਅਤ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ �ੈ –

ਭਾ�ੇਂ ਸ਼ਮਿ�ਰ ਸੁ�ਾਰ ਟਰਸੱਟ ਇਸਦਾ ਾਲਕ �ੈ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ।

 ਮਿਨਰਾਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਉਪਾਅ ਅਮਿਜ�ੇ �ੋਣੇ ਚਾ�ੀਦੇ �ਨ ਤਾਂ ਜੋ �ੋਰ ਮਿਸ�ਲ ਕੰਾਂ �ੇਲੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ

ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਖੁਦਾਈ �ੇਲੇ ਇ�ਨਾਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਕੁਸਾਨ ਨਾ �ੋ�ੇ।



 ਉਪਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ �ੋਣੇ ਚਾ�ੀਦੇ �ਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਨਰਾਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ �ੋਣ �ਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੁਮਿ��ਾ�ਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ

�ੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਮਿ�ੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਿ�ਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼*ਾਰ ਦੇ ੌਕੇ ਅਮਿ� �ਨ।

ਮਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੈਾਮਿਨਜ਼

ਜੀ.ਆਰ.ਐੱ. ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਰ�ਜਨਕ ਅਤੇ ਮਿਨੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ  ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਲੋਕਾਂ  ਤੱਕ �ਰ ਮਿਕਸੇ ਦੀ ਮਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਲਈ

ਬਣਾਇਆ ਜਾ�ੇ*ਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ�ਾ, ਮਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ�ਮਿਕਮਿਰਆ�ਾਂ ਸਥਾਮਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ*ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ

ਨੋਮਿਟਸਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਰਸੀ ਅਤੇ *ੈਰ-ਰਸੀ ਪ�ਮਿਕਮਿਰਆ ਦੇ �ੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਮਿਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ�ੰੁਚਯੋ*

ਬਣਾਇਆ ਜਾ�ੇ*ਾ। ਜੀ.ਆਰ.ਐੱ. ਨੂੰ  ਲਾ*ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਜੰ਼ੇ�ਾਰੀ ਪੀ.ਆਈ.ਯੂ. ਨਾਲ �ੋ�ੇ*ੀ।

ਮਿ ਸਕਲੋਜ਼ਰ

ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਐਫ਼ੱ. ਨੂੰ  ਢੁੱਕ�ੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਨਯਾਂ ਅਤੇ ਮਿਦਸ਼ਾ ਮਿਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਦੇ ਅਨਸੁਾਰ ਮਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮਿ*ਆ �ੈ। ਇਸ

ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਐਫ਼ੱ. ਦੀਆਂ  ਕਾਪੀਆਂ,  ਮਿਜ�ੇਂ ਮਿਕ �ੋਰ  ਈ ਅਤੇ  ਐਸੱ  ਯੰਤਰਾਂ  (ਮਿਜ�ੇਂ ਈ .ਐਸੱ.ਆਈ.ਏ./  ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਪੀ./

�ੀਨਾ�ਾਰ, ਮਿਤਾ�ੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਰਪੋਰਟਾਂ, ਆਮਿਦ) ਜੋ ਮਿਕ ਇਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ*ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ

ਉਪ-ਪ�ੋਜੈਕਟਾਂ  ਦਾ  ਮਿ ਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮਿਦਤੱਾ  ਜਾ�ੇ*ਾ ਅਤੇ  ਇਸਨੂੰ  ਪੀ.ਐੱ.ਯੂ. ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ  ਉਪਲਬ� ਕਰਾਇਆ ਜਾ�ੇ*ਾ।

ਪੀ.ਐੱ.ਯੂ., ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਐਫ਼ੱ. ਦਾ ਮਿ ਸਕਲੋਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਮਿਨਯਾਂ  ਦੇ  ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿ�ਸ਼� ਬਂੈਕ ਦੀ ਮਿ ਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਦੇ

ਅਨਸੁਾਰ  ਕਰੇ*ਾ। ਪੀ.ਐੱ.ਯੂ., ਐੱ.ਓ.ਈ.ਐਫ਼ੱ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ  ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਪ�ੋਜੈਕਟ  �ਾਲੇ  ਸ਼ਮਿ�ਰਾਂ  ਮਿ�ੱਚ  �ੀ  ਦਸਤਾ�ੇਜ਼ ਦੇ

ਮਿ ਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੀ  ਸ�ੂਲਤ ਦੇ�ੇ*ਾ। ਮਿ�ਸ਼� ਬਂੈਕ  ਦੀ  ਬਾ�ਰੀ  �ੈੱਬਸਾਈਟ ਮਿ�ੱਚ  �ੀ  ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਐਫ਼ੱ.  ਮਿ ਸਕਲੋਜ਼ਰ ਕੀਤਾ

ਜਾ�ੇ*ਾ।

ਜਦੋਂ ਇੱਕ �ਾਰ ਸਾਈਟ-ਸੰਬੰ�ੀ ਉਪੱ-ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ *ਤੀਮਿ��ੀਆਂ ਮਿਨਰ�ਾਰਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕ�ੀਮਿਨੰ* �ੋ ਜਾਂਦੀ �ੈ ਅਤੇ �ੋਰ ਈ

ਅਤੇ ਐਸੱ ਯੰਤਰ ਮਿਜ�ੇਂ ਮਿਕ ਈ .ਐਸੱ.ਆਈ.ਏ./  ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਪੀ.  ਜੋ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅ�ੀਨ ਸਬ-ਪ�ੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਿਤਆਰ �ੋਣ*ੇ,  ਤਾਂ



ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਮਿ ਸਕਲੋਜ਼ਰ �ੀ ਪੀ.ਐੱ.ਆਈ. ੀ.ਸੀ./ ਐੱ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ�ੇ*ਾ ਮਿਜ�ੇਂ ਮਿਕ ਈ .ਐਸੱ.ਐੱ.ਐਫ਼ੱ.

ਦਾ ਕੀਤਾ ਮਿ*ਆ ਸੀ। 

ਸਸੰਥਾ*ਤ ਪ�ਬੰ�

ਈ.ਐਸੱ. ਨੂੰ  ਲਾ*ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਜੰ਼ੇ�ਾਰੀ ਪੀ.ਐੱ.ਆਈ. ੀ.ਸੀ. ਦੇ ੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ �ੋ�ੇ*ੀ, ਜੋ �ਾਤਾ�ਰਣ ਸੰਬੰ�ੀ ਅਤੇ

ਸਾਮਿਜਕ  ਪ�ਬੰ�ਨ  ਇਕਾਈ  (ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਯੂ.)  ਦੀ  ਪ�ੋਜੈਕਟ   ਾਇਰੈਕਟਰ  ਦੇ  ਤੌਰ  ’ਤੇ  ਅ*�ਾਈ  ਕਰਨ*ੇ।

ਪੀ.ਐੱ.ਆਈ. ੀ.ਸੀ. ਕਲੋ  ਇੱਕ  ਸਾਮਿਜਕ,  �ਾਤਾ�ਰਣ  ਸੰਬੰ�ੀ  ਅਤੇ  ਸੰਚਾਰ  ਸੈੱਲ  (ਐਸੱ.ਈ.ਸੀ.)  �ੋ�ੇ*ਾ  ਜੋ

ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਐਫ਼ੱ ਨੂੰ  ਲਾ*ੂ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਤਾਲਲੇ  ਕਰ*ੇਾ। ਪੀ.ਐੱ.ਆਈ. ੀ.ਸੀ. ਠੇਕਦੇਾਰਾਂ  ਦੀਆਂ  *ਤੀਮਿ��ੀਆਂ  ਦੀ

ਮਿਨ*ਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ  ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਐਫ਼ੱ.  ਨੂੰ  ਲਾ*ੂ  ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੀ.ਐੱ.ਸੀ. ਦੀ ਮਿਨਯਕੁਤੀ ਕਰ*ੇਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ

ਪੀ.ਐੱ.ਸੀ. (ਪ�ੋਜੈਕਟ ੈਨੇਜੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਟਂ)  ਨੂੰ  ਮਿਰਪੋਰਟ ਕਰ*ੇਾ,  ਜੋ ਪੀ.ਆਈ.ਯੂ. (ਐੰੱ.ਸੀ. ਪੱ�ਰ)  ਨੂੰ  ਮਿਰਪੋਰਟ ਕਰੇ*ਾ।

ਐੱ.ਸੀ.,  ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਯੂ. ਨੂੰ  ਮਿਰਪੋਰਟ  ਕਰੇ*ਾ, ਜੋ  ਅੱ*ੇ  ਪੀ.ਐੱ.ਯੂ./  ਪੀ.ਐੱ.ਆਈ. ੀ.ਸੀ. ਨੂੰ  ਮਿਰਪੋਰਟ  ਕਰੇ*ਾ।

ਪੀ.ਐੱ.ਸੀ. ਕਲੋ ਯੋ* ਾ�ਰ �ੋਣੇ  ਚਾ�ੀਦੇ �ਨ ਜੋ ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਐਫ਼ੱ. ਨੂੰ  ਲਾ*ੂ ਕਰਨ �ਾਲੇ ਮਿ ਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰ�ੀਜ਼ਨ

ਸਲਾ�ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਖਆ ਕਰਨ*ੇ। ਪੀ.ਐੱ.ਸੀ.  ਨੂੰ  ਮਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ,  ਮਿ ਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ

ਸੁਪਰ�ੀਜ਼ਨ ਸਲਾ�ਕਾਰ ਜੋ਼ਨ ਮਿ�ੱਚ ਕੰ ਕਰ*ੇਾ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਈ.ਐਸੱ.ਐੱ.ਐਫ਼ੱ. ਦੇ ਲਾ*ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਨ*ਰਾਨੀ ਕੀਤੀ

ਜਾ  ਸਕੇ। ਪ�ੋਜੈਕਟ   ਾਇਰੈਕਟਰ  ਅਤੇ  ਮਿ ਪਟੀ   ਾਇਰਕੈਟਰ  ਨੂੰ  �ਾਤਾ�ਰਣ  ਸੰਬੰ�ੀ  ਾ�ਰ,  ਸਾਮਿਜਕ  ਮਿ�ਕਾਸ  ਾ�ਰ,

ਈ.ਐਚੱ.ਐਸੱ. ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਲਾ�ਕਾਰਾਂ, ਆਮਿਦ ਦੁਆਰਾ ਸਮਿ�ਯ*ੋ ਮਿਦਤੱਾ ਜਾ�ੇ*ਾ। ਐਸੱ.ਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱ.ਯੂ. ਜੀ.ਐੱ.

(ਪੀ ਐ ਂ  ੀ) ਨੂੰ  �ਾਤਾ�ਰਣ ਅਤੇ ਸਾਮਿਜਕ ਾਨਤਾ ਅਨਸੁਾਰ ਮਿਤਾ�ੀ ਪ�*ੋਰੈਸ ਮਿਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ�ੇ*ਾ। ਸੀਮਿਖਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਮਿ�ਸ਼� ਬਂੈਕ ਨੂੰ  ਭੇਮਿਜਆ ਜਾ�ੇ*ਾ।


