
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ 

1. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿ�ਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਹਿ�ੱਚ WSS ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ �ਾਲਾਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਹਿ�ੱਚ ਮਾੜੇ �ਨ; ਲਾਗਤ ਦੀ �ਸੂਲੀ

ਘੱਟ �ੈ;  ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰੂਜੀਗਤ ਖ਼ਰਹਿਚਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ �ੈ ਤਾਂ ਨਗਰ -ਹਿਨਗਮ ਸੰਚਾਲਨ ਘਾਹਿਟਆਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ

ਲਈ ਆਰਹਿ(ਕ ਸ�ਾਇਤਾ ਹਿਦੰਦਾ �ੈ;  ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱ(ਾ�ਾਂ  ਅਤੇ  ਹਿਸਸਟਮ ਕਮਜੋ਼ਰ �ਨ। ਨਗਰ-ਹਿਨਗਮ  (MC))

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ੍ਰਤਸਰ ਹਿ�ੱਚ 800 ਹਿਟਊਬ �ੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਲੁਹਿਧਆਣਾ ਹਿ�ੱਚ 1000 ਹਿਟਊਬ �ੈੱਲਾਂ ਰਾ�ੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

ਕਰਦਾ �ੈ ਜੋ ਕੁਲੱ ਪੂਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 5-15% ਤੋਂ �ੀ ਘੱਟ ਹਿ�ੱਸੇ ਨੂੰ  ਕ�ਰ ਕਰਦਾ �ੈ। �ਰਤਮਾਨ ਹਿਸਸਟਮ ਅਸਮਰੱ( �ੈ ਅਤੇ

ਇ� ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਅਨਮੁਤੀ ਹਿਦੰਦਾ �ੈ ਹਿਕਉਹਂਿਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਬਚਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿ�ਤ ਨ�ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

�ਜੋਂ,  ਸ਼ਹਿ�ਰਾਂ ਹਿ�ੱਚ ਭਮੂੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਹਿਤਅਹਿਧਕ ਦੁਰਉਪਯੋਗ,  ਉਚੱ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਅਹਿਤਅਹਿਧਕ ਪੂਰਤੀ,  ਘਟੱ ਲਾਗਤ

�ਸੂਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚੱ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨਭੁ� ਕੀਤਾ ਹਿਗਆ �ੈ। 

2. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (GOP) ) ਨੇ ਅਹਿਮ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਹਿਧਆਣਾ ਹਿ�ੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ 24/7 ਹਿਨਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਲਗਾਉਣ �ਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (GOI) )  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿ�ਸ਼� ਬਂੈਕ ਨੂੰ  ਸ�ਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ �ੈ। ਹਿ�ਸ਼� ਬਂੈਕ ਤੋਂ

ਤਕਨੀਕੀ ਸ�ਾਇਤਾ (TA) ) ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ�ੇਂ ਸ਼ਹਿ�ਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰ�-ਸਭੰ�ਤਾ ਹਿਰਪੋਰਟਾਂ ਹਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹਿਜਨ੍ਹਾਂ

ਹਿ�ੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਅਤੇ ਦਹੂਿਸ਼ਤ ਹਿ�ਕੇਂਦਹਿਰਤ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ  ਕੇਂਦਰੀਹਿਕ੍ਰਤ,  ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਹਿਧਤ ਪਾਣੀ

ਸਰੋਤਾਂ ਹਿ�ੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ  ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹਿਗਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਹਿ�ਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ $270 ਹਿਮਲੀਅਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ �ੈ, ਹਿਜਸ ਹਿ�ੱਚ I) BRD ਦਾ 70 ਪ੍ਰਹਿਤਸ਼ਤ ਅਤੇ GoP)  ਦਾ 30 ਪ੍ਰਹਿਤਸ਼ਤ ਹਿ�ੱਸਾ �ੋ�ੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ

ਮੁੱਖ ਅਗੰ �ਨ- ਅਗੰ 1: ਸ਼ਹਿ�ਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅੰਗ 2: ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ

ਹਿ�ੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਗੰ 3: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। 

3. ਸ਼ਹਿ�ਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ �ਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਗੰ 1, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗਦੰੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ

ਉਪਯੋਗਤਾ�ਾਂ  ਦੀ ਸ(ਾਪਨਾ ਰਾ�ੀਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰਤੀ ਸੇ�ਾ ਹਿ�ਤਰਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ�ਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ  'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱ(ਾ�ਾਂ  ਨੂੰ

�ਧਾਉਣ �ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਹਿ�ੱਚ MC) ਦੇ ਹਿਸਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱ(ਾ�ਾਂ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ; MC) ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ

ਸਬਹਿਸਡੀਆਂ ਰਾ�ੀਂ ਹਿਜ਼ਮ੍ਹੇ�ਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ  ਪ੍ਰੇਹਿਰਤ ਕਰਨ;  ਅਤੇ ਹਿ�ੱਤੀ ਸਹਿ(ਰਤਾ ਲਈ ਆਮਦਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ

ਹਿ�ਕਾਸ 'ਤੇ ਹਿਧਆਨ ਕੇਂਦਹਿਰਤ ਕਰਦਾ �ੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਹਿ�ੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ �ਾਲਾ ਅਗੰ 2 ਉਹਿਚਤ ਟੈਹਿਰਫ

ਰਾ�ੀਂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾ�ਕ ਦੀ ਮਗੰ ਨੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਹਿਧਆਣਾ ਦੋ�ਾਂ ਹਿ�ੱਚ

�ਾਟਰ ਹਿਟ੍ਰਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਬੁਹਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਸ਼ੁਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਕੰੀ/ਟਂੈਕ, ਟ੍ਰਾਂਸਹਿਮਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਓ�ਰਹਿ�ਡ ਸਟੋਰੇਜ

ਹਿਰਜ਼ਰ�ਾਇਰ (OHSR)  ਹਿ�ੱਚ ਹਿਨ�ੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਗੰ 3  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹਿ�ਯਗੋ/  ਹਿਨਗਰਾਨੀ,  ਸੁਰੱਹਿਖਆ-



ਉਪਾ�ਾਂ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਮਰ(ਨ, ਸਚੰਾਰ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ, ਸਮਰੱ(ਾ ਹਿਨਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਦੋ�ਾਂ MC) ਹਿ�ੱਚ P) MU ਅਤੇ P) I) U

ਦੇ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਿਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰ(ਨ ਕਰਗੇਾ।

4. ਹਿਕਉਹਂਿਕ ਹਿਨਸ਼ਹਿਚਤ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਹਿਕਹਿਰਆ ਹਿ�ੱਚ �ਨ ਅਤੇ ਸਮੱੁਚੇ ਜ਼ਮੀਨ -ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾ�

ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਟੀਕ ਮਲੁਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ �ਨ ਅਤੇ ਅਣਇੱਛਤ ਭੌਹਿਤਕ ਅਤੇ ਆਰਹਿ(ਕ ਪੁਨਰ-ਸ(ਾਪਨਾ �ੱਲ

ਲੈ ਜਾਣ �ਾਲੇ ਉ�ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾ�ੀ ਪ੍ਰਭਾ� �ੁਣ �ੀ ਪੁਨਰ-ਸ(ਾਪਨਾ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ  (RP) F) )  ਹਿਨਰਧਾਹਿਰਤ ਕਰ ਰ�ੇ �ਨ ਜੋ

ਸਾਈਟ-ਹਿ�ਹਿਸ਼ਸ਼ਟ,  ਉਪੱ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੱਧਰ ਪੁਨਰ-ਸ(ਾਪਨਾ ਕਾਰ�ਾਈ ਯੋਜਨਾ�ਾਂ  (RA) P) )  ਦੀ ਹਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ  ਦੱਸਣ ਲਈ

ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਕਾਰ�ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਕਹਿਰਆ�ਾਂ ਦੀ ਹਿ�ਆਹਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹਿਗਆ �ੈ। ਇ� RP) F) 

ਕਾਰ�ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਕਹਿਰਆ�ਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹਿਤਆਰ ਕਰਦਾ �ੈ ਹਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ

ਹਿਰਸਕ ਹਿਮਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ �ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਸੰਬੰਹਿਧਤ ਸਮਾਹਿਜਤ ਪ੍ਰਭਾ�ਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਹਿਪਆ ਜਾਣਾ �ੈ ਅਤੇ

ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ �ੈ। 

5. RP) F)  ਸਮਾਹਿਜਕ-ਆਰਹਿ(ਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ,  ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਹਿ�ੱਸਦੇਾਰ ਦੇ  ਸਲਾ�-ਮਸ਼�ਹਿਰਆਂ ਨੂੰ

ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਭਾ�ਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਹਿਨੰਗ ਲਈ, ਕਮਜੋ਼ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਹਿ�ਤ ਪ੍ਰਭਾ�ਾਂ ਨੂੰ  ਮੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ �ਾਲੀ

ਪ੍ਰਹਿਕਹਿਰਆ,  ਯਗੋਤਾ�ਾਂ ਅਤੇ �ਰਜਾਹਿਨਆਂ ਨੂੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ,  ਪੁਨਰ-ਸ(ਾਪਨਾ ਸੰਬੰਹਿਧਤ ਸਮਹੱਿਸਆ�ਾਂ ਨੂੰ  ਸਲੁਝਾਉਣ

ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਹਿ�ਤ ਹਿ�ਅਕਤੀਆਂ �ਾਸਤੇ  ਗਸ਼ੋਟੀ (ਾਂ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ  ਹਿਮਟੀਗਸ਼ੇਨ ਉਪਾ�ਾਂ  ਦਾ  ਹਿਨਰਦਸ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ

ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ �ਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਹਿਕਹਿਰਆ�ਾਂ ਦਾ �ੀ �ਰਣਨ ਕਰਦਾ �ੈ। ਇ� ਢਾਚਂਾ ਹਿ�ਸ਼� ਬਂੈਕ ਦੇ 'ਜ਼ਮੀਨ ਅਹਿਧਗ੍ਰਹਿ�ਣ,

ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਣਇੱਛਤ ਪੁਨਰ-ਸ(ਾਪਨਾ' 'ਤੇ ESS5 ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਹਿਧਗ੍ਰਹਿ�ਣ ਅਤੇ ਅਣਇੱਛਤ ਪੁਨਰ-

ਸ(ਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਿਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੀਤੀ,  ਹਿ�ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ  'ਤੇ  'ਉਹਿਚਤ ਮੁਆ�ਜੇ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਹਿਧਗ੍ਰਹਿ�ਣ,

ਪੁਰਨ�ਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸ(ਾਪਨਾ ਅਹਿਧਹਿਨਯਮ, 2013 ਹਿ�ੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਹਿਧਕਾਰ' 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅਨਕੁਲੂ

�ੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਹਿਧਗ੍ਰਹਿ�ਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸ(ਾਪਨਾ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹਿ�ਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ �ੈ। 

6. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿ�ਤ ਅਨਮੁਾਨਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ �ਨ:  

ਦੋ�ਾਂ ਸ਼ਹਿ�ਰਾਂ ਹਿ�ੱਚ ਕੱਚੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਸਹਿ�ਤ 

ਟੈਂਕਾ ਦੀ ਪੂਰ�-ਸ(ਾਪਨਾ

ਨਹਿ�ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਸੰਜਾਈ ਹਿ�ਭਾਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਹਿਖਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 

�ੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ WTP)  ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ �ੈ

431 ਅਤੇ 580 mld ਸਮਰੱ(ਾ �ਾਲੇ �ਾਟਰ 

ਹਿਟ੍ਰਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ

ਅਹਿਮ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਹਿਧਆਣਾ ਹਿ�ੱਚ ਕ੍ਰਮ�ਾਰ 40 ਏਕੜ ਅਤੇ 50 ਏਕੜ ਦੇ 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਟਕੁਹਿੜਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਹਿਧਤ �ਾਟਰ ਕਲਕੈਸ਼ਨ ਟੈਕਂ ਅਤੇ ਪੰਹਿਪੰਗ 

ਸਟਸ਼ੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ WTP)  ਲਈ; ਇੱਹਿਛਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲਣੈ-ਦਣੇ ਦੇ ਮਾਹਿਧਅਮ 

ਰਾ�ੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ�ੇਗੀ



ਟ੍ਰਾਸਂਹਿਮਸ਼ਨ ਨੈੱਟ�ਰਕ/ OHT/ESR ਸਾਈਟਾਂ 

ਲਈ WTP)  ਤੋਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ

ਸ਼ਹਿ�ਰਾਂ ਹਿ�ੱਚ ਫਹੈਿਲਆ ਨੈੱਟ�ਰਕ; WTP)  ਤੋਂ OHT/ESR ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 

ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਹਿ�ੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਤਹਿਰਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਨ�ੀਂ �ੈ

ਅਹਿਮ੍ਰਤਸਰ ਹਿ�ੱਚ 57 OHSR/ESR ਅਤੇ 

ਲੁਹਿਧਆਣਾ ਹਿ�ੱਚ 74 OHSR/ESR

OHSR/ESR,  ਪੰਹਿਪੰਗ ਯੂਹਿਨਟਾਂ/  ਉਪਕਰਣਾਂ  ਦੇ  ਹਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਲਗਭਗ

200-256  �ਰਗ  ਮੀਟਰ  ਦੀ  ਜ਼ਮੀਨ;  MC)  ਨਾਲ  ਸੰਬੰਹਿਧਤ  ਉਪਲਬਧ

ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ �ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ �ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ�ੇਗੀ

7. ਬਜ਼ਾਰ ਆਧਾਹਿਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾ�ੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਹਿਕਹਿਰਆ ਦੋ�ਾਂ ਸ਼ਹਿ�ਰਾਂ ਹਿ�ੱਚ ਸ਼ੁਰੂ �ੋ ਗਈ �ੈ, ਹਿਜਸ ਹਿ�ੱਚ ਸਾਈਟ

ਚੋਣ ਕਮਟੇੀਆਂ  ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹਿਗਆ,  ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ �ੇਚਣ ਹਿ�ੱਚ ਹਿਦਲਚਸਪ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਨੂੰ  ਸੱਦਾ  ਦੇਣ ਲਈ

ਸ(ਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਹਿ�ੱਚ ਇਸ਼ਹਿਤ�ਾਰ ਕੱਢ�ਾਏ ਗਏ,  ਹਿ�ਕਲਪਾਂ ਦਾ ਹਿ�ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹਿਗਆ,  ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ

ਪ੍ਰਾਪਤ �ੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾ�ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨਕੁੂਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਲਬਧ ਹਿ�ਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ

ਸਭੰਾ�ਨਾ  ਦੇ  ਆਧਾਰ  'ਤੇ  ਪ੍ਰਬੰਧਕ  ਹਿ�ਭਾਗ  ਨੂੰ  ਇੱਛੁਕ  ਹਿ�ਕ੍ਰੇਤਾ�ਾਂ  ਨਾਲ  ਕੀਮਤ ਦੀ  ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ  ਸ਼ੁਰੂ  ਕਰਨ ਦੀਆਂ

ਹਿਸਫਾਹਿਰਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ �ਨ।

8. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਨ�ੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਿਜਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾ�ਾਂ ਦੇ ਉਭੱਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾ�ਨਾ �ੈ ਉ� ਇ� �ਨ : 1) ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰ�ੀ ਜ਼ਮੀਨ

'ਤੇ ਹਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ �ੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਹਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, �ੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ LA)  ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾ�,

2)  ਜ਼ਮੀਨ ਟਕੁਹਿੜਆਂ ਨੂੰ  ਜੋੜਨ/  ਹਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਿਨਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅ�ਸ(ਾ ਦੌਰਾਨ  WTP)  ਦੇ ਹਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ

ਸਚੰਾਲਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਹਿਰਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾ�, 3) ਕਹਿਮਊਲੇਹਿਟ�, ਸੰਸ(ਾਨਾਂ/ ਭਾਈਚਾਹਿਰਆਂ /�ਰਗਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਦਖ਼ਲ

ਦੇਣ �ਾਹਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ(ਾਈ ਜਾਂ ਅਸ(ਾਈ ਭਹੌਿਤਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਰਹਿ(ਕ ਹਿ�ਸ(ਾਪਨ ਰਾ�ੀਂ ਅਲਾਈਮੈਂਟ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ

ਟ੍ਰਾਸਂਹਿਮਸ਼ਨ ਕਮੰ ਦੇ ਸ਼ਹਿ�ਰ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਭਾ�,  4)  ਸੰਪੱਤੀਆਂ  (ਹਿਰ�ਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ  �ਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ)  ਦੇ ਮੁੱਲ-ਹਿਨਰਧਾਰਨ  'ਤੇ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾ� ਜੇਕਰ OHSR/ ESR ਹਿਰ�ਾਇਸ਼ੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਹਿ�ਤ �ਨ। 

9. ਹਿਕਉਹਂਿਕ ਹਿਨਰਮਾਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਛੱੁਕ ਖਰੀਦਦਾਰ- ਇਛੱੁਕ ਹਿ�ਕ੍ਰੇਤਾ ਸਹਿ(ਤੀ ਰਾ�ੀਂ WTP)  ਦੀ ਸ(ਾਪਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ

ਹਿਨੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ �ਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿ��ਸ(ਾ ਨੂੰ  ਅਪਣਾਇਆ �ੈ,  ਇਸ ਲਈ ਉ�ਨਾਂ ਨੂੰ  ਹਿ�ਸ਼� ਬਂੈਕ

ਨੀਤੀ (ESS5) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰ�-ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ �ੋ�ੇਗੀ ਹਿਜਸਦੇ ਤਹਿ�ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ-ਦਣੇਾਂ ਨੂੰ  ਇਛੱੁਕ

ਮੰਹਿਨਆ ਜਾ�ੇਗਾ। ਇ� ਸ਼ਰਤਾਂ �ਨ:  a)  ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਮਆਦੀ ਅਹਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਹਿ�ਆਂ ਦੀ ਹਿ��ਸਹਿ(ਤ ਰੂਪ

ਹਿ�ੱਚ ਅਤੇ ਹਿਨਰਪੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਗਈ �ੈ; b) ਸਭੰ�ਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਹਿ�ਤ ਹਿ�ਅਕਤੀਆਂ, ਸਮੂ�ਾਂ, ਭਾਈਚਾਹਿਰਆਂ ਨਾਲ

ਅਰ(ਪੂਰਨ  ਰੂਪ  ਹਿ�ੱਚ  ਸਲਾ�  ਕਰ  ਲਈ �ੈ,  ਉ�ਨਾਂ  ਨੂੰ  ਆਪਣੇ  ਅਹਿਧਕਾਰਾਂ  ਬਾਰੇ  ਸੂਹਿਚਤ  ਕੀਤਾ  ਹਿਗਆ �ੈ  ਅਤੇ

�ਾਤਾ�ਰਨ,  ਆਰਹਿ(ਕ,  ਸਮਾਹਿਜਕ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਹਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿ�ਸ਼�ਾਸਯਗੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ

ਗਈ �ੈ; c) ਹਿ�ੱਸਦੇਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਲਈ ਉਚੱ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ ਬਣਾਇਆ ਹਿਗਆ



�ੈ; d) ਉਹਿਚਤ ਮੁਆ�ਜ਼ਾਂ,  ਲਾਭ-ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹਿਨ�ਾਰਨ ਪ੍ਰਹਿਕਹਿਰਆ�ਾਂ ਨੂੰ  ਹਿਧਆਨ ਹਿ�ੱਚ ਰੱਹਿਖਆ ਹਿਗਆ

�ੈ; e) ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ �ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹਿਰਕਾਰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈਣ-ਦਣੇਾਂ ਅਨਸੁਾਰ �ਨ; f)

ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿ�ਚਕਾਰ ਸ�ੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਲਨ ਦੀ ਹਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿ��ਸ(ਾ�ਾਂ ਨੂੰ

ਹਿਧਆਨ ਹਿ�ੱਚ ਰੱਹਿਖਆ ਹਿਗਆ �ੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਹਿਤਕਲੂ ਮੰਹਿਨਆ ਜਾਦਂਾ �ੈ ਤਾਂ ਹਿ�ਕ੍ਰੇਤਾ ਕਲੋ

ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾ�ਰ ਹਿਨਕਲਣ ਦਾ ਹਿ�ਕਲਪ �ੈ। 

10. ਜ਼ਮੀਨ ਅਹਿਧਗ੍ਰਹਿ�ਣ, ਪੁਨਰ�ਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸ(ਾਪਨਾ ਅਹਿਧਹਿਨਯਮ 2013 ਹਿ�ੱਚ ਉਹਿਚਤ ਮੁਆ�ਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ

ਅਹਿਧਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਹਿਧਗ੍ਰਹਿ�ਣ,  ਪੁਨਰਸ(ਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ�ਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਹਿ�ਸ਼�-ਹਿ�ਆਪੀ ਚਗੰੇ  ਅਹਿਭਆਸਾਂ  ਦੀ

ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ �ੈ ਅਤੇ ਹਿ�ਆਪਕ ਰੂਪ ਹਿ�ੱਚ ਹਿ�ਸ਼� ਬਂੈਕ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ  (ESS5)  ਲਈ ਅਨਕੁੂਲ �ੈ। ਪਰ, ESS5  ਨਾਲ

ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱ(ੇ ਕਈ ਅੰਤਰ �ਨ: (i) ) ਸੰਰਚਨਾ ਮੁੱਲ ਹਿਨਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਚਹਿਲਤ ਰਾਜ ਅਨਸੁੂਹਿਚਤ ਦਰਾਂ (SSR ਦਰਾਂ) ਦੇ

ਅਨਸੁਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ �ੈ,  ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ�ਾਂ  ਲਈ ਘੱਟ ਮੁਲੱ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ �ੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਹਿਤਸ(ਾਪਨ

ਲਾਗਤ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਹਿ�ਤ ਨ�ੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ; (i) i) )  ਸ�ਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ �ੋਣ �ਾਸਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿਸਰਲੇਖਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੱਟ-ਔਫ-

ਹਿਮਤੀ ਅਹਿਧਗ੍ਰਹਿ�ਣ ਤੋਂ ਪਹਿ�ਲਾਂ ਹਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ �ੈ ,  ਅਤੇ ਹਿਸਰਲੇਖਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇ� ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ ਸਚੂਨਾ ਦੀ ਹਿਮਤੀ �ੈ,

ਜਦਹਿਕ ESS5 ਅਨਸੁਾਰ ਹਿਸਰਲੇਖ ਅਤੇ ਗੈ਼ਰ-ਹਿਸਰਲੇਖ ਧਾਰਕਾਂ ਦੋ�ਾਂ ਲਈ ਕਟੱ ਔਫ਼ ਹਿਮਤੀ ਸਚੂਨਾ ਜਾਂ ਜਨਗਣਨਾ �ਾਲਾ

ਹਿਦਨ  �ੈ;  (i) i) i) )  ਅਹਿਧਹਿਨਯਮ  ਜਨਤਕ/ਸਰਕਾਰੀ  ਜ਼ਮੀਨਾਂ  ਦੀ  �ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ  ਗੈ਼ਰ -ਹਿਸਰਲੇਖਧਾਰਕਾਂ  (ਅ�ੈਧ-

ਹਿਨ�ਾਸੀਆਂ/ਅਯੋਗ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ �ਾਲੇ) ਨੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਨ�ੀਂ ਹਿਦੰਦਾ �ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਿਕਸੇ ਮੁਆ�ਜੇ਼ ਦੀ ਆਹਿਗਆ ਨ�ੀਂ �ੈ,

ਅਤੇ (i) v) ) ਅਹਿਧਹਿਨਯਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਨ�ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ �ਜੋਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹਿਨਰਧਾਰਨ ਹਿ�ੱਚ ਨਕੁਸਾਨ ਨੂੰ  ਸ�ੀਹਿਕ੍ਰਤੀ ਨ�ੀਂ

ਹਿਦੰਦਾ �ੈ।

11. LA) RR 2013  ਹਿ�ੱਚ ਇ�ਨਾਂ  ਅੰਤਰਾਂ  ਦਾ  ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਿ�ਸ਼� ਬਂੈਕ ਦੇ ਹਿਮਆਰਾਂ  ਨਾਲ ਇ�ਨਾਂ  ਨੂੰ  ਅਨਕੁਲੂ

ਬਣਾਉਣ �ਾਸਤੇ �ੇਠਾਂ ਹਿਦੱਤੇ ਹਿ�ਕਲਹਿਪਕ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਹਿ�ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ �ਨ:

a) ਬਂੈਕ ਹਿਮਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨਕੁੂਲ, ਗਣੁ�ੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਿਖਆ ਦੇ ਸ�ੀਕਾਰਯਗੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿਮਆਰਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਹਿਤਸ(ਾਪਨ ਲਾਗਤ (ਹਿਬਨਾਂ ਮੱੁਲ-�ਰਾਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਹਿਧਤ ਲਣੈ-ਦਣੇ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ) 'ਤੇ ਮੁਆ�ਜ਼ਾਂ

ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ �ੈ।

b) ਇ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਹਿਸਰਲੇਖਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਉਹਿਚਤ ਰੂਪ ਹਿ�ੱਚ ਮੁਆ�ਜ਼ਾ ਹਿਦੱਤਾ ਹਿਗਆ �ੈ, ਸਾਹਿਰਆਂ

ਲਈ ਕੱਟ-ਔਫ਼ ਹਿਮਤੀ ਸਮਾਜਕ -ਆਰਹਿ(ਕ ਸ�ਰੇਖਣ ਦੀ ਹਿਮਤੀ �ੋ�ੇਗੀ ਅਤੇ  ਇ�  OHSR  ਸਾਈਟਾਂ  ਦੇ  ਆਲੇ-

ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਸਂਹਿਮਸ਼ਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ/ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ�ਣ �ਾਲੇ ਜਾਂ �ਰਤੋਂ ਕਰਨ �ਾਲੇ

ਅਯਗੋ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ �ਾਹਿਲਆਂ/ ਅ�ੈਧ ਹਿਨ�ਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  �ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।



c) ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੋਚ-ਹਿ�ਚਾਰ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਮੁਲੱ ਹਿਨਰਧਾਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾ� ਦਾ ਸ�ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੁਾਂਕਣ

ਕੀਤਾ ਹਿਗਆ �ੈ, ਉ�ਨਾਂ ਹਿ�ਕਲਹਿਪਕ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹਿਲਆ �ੈ ਹਿਜੱ(ੇ ਹਿ�ਪਹਿਰਤ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾ� ਪਾਏ ਗਏ

�ਨ। 

12. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  LA) RR, 2013  ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ �ਾਲੇ ਬਦਲਾ�ਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਹਿਤਹਿਬੰਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਹਿਨਯਮਾਂ ਦਾ

�ਰਣਨ ਨ�ੀਂ ਕੀਤਾ �ੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਹਿਧਗ੍ਰਹਿ�ਣ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ �ਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਮਾਰਚ 2000 ਹਿ�ੱਚ

ਹਿ�ੱਤੀ ਕਹਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ(ਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਸੰ.  28  ਦਾ ਸਸ਼ੰੋਧਨ �ੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਹਿਧਗ੍ਰਹਿ�ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ

ਸਚੂਨਾ�ਾਂ (ਅਗਸਤ 2016 ਦੀ ਰਾਜ-ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਸੰ. 24/109/2015-LR 1/9877) ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਿਧਤ �ੈ, ਇਸਦੀਆਂ ਮੁੱਖ

ਹਿ�ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ�ਾਂ �ਨ: a) ਇ� ਮੰਨਦੇ �ੋਏ ਹਿਕ ਅਹਿਧਹਿਨਯਮ 2013 ਦੇ ਤਹਿ�ਤ LA)  ਲੰਬਾ �ੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ �ਾਲਾ �ੈ, ਸੂਚਨਾ

ਸਮਝੌਤੇ ਰਾ�ੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿ�ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਿ�ਤ ਕਰਦੀ �ੈ , b) ਇ� ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲੱ

ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਮੁਆ�ਜ਼ਾ ਇਨਾਮ ਦਾ ਅਨਮੁਾਨ ਲਗਾਉਦਂੇ �ੋਏ LA) RR ਦੁਆਰਾ ਹਿਸਫਾਹਿਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੁਣਕਾਂ (ਅਤੇ ਸਲੋੇਟੀਅਮ)

ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ �ੈ, c) ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸਤਾਹਿ�ਤ ਦਰਾਂ ਲਈ ਸਹਿ�ਮਤ ਨ�ੀਂ �ਨ ਤਾਂ ਅਹਿਧਹਿਨਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ

108 ਦੇ ਅਨਸੁਾਰ ਹਿ��ਾਦ ਨੂੰ  ਹਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਮੁਲੱ ਹਿਨਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਕਲੋ ਰੱਹਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾ�ੀਦਾ �ੈ, d) ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਨੱਜੀ

ਸਮਝੌਤੇ ਰਾ�ੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ �ੈ ਤਾਂ LA) RR 2013 ਤਹਿ�ਤ ਕੋਈ �ੀ �ੋਰ ਲਾਭ ਲਾਗੂ �ੋਣ ਯਗੋ ਨ�ੀਂ �ਨ, e) ਜੇਕਰ

ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨ�ੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ 2013 ਅਹਿਧਹਿਨਯਮ ਹਿ�ੱਚ ਉਲੇਹਿਖਤ ਪ੍ਰਹਿਕਹਿਰਆ ਅਨਸੁਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਹਿਧਗ੍ਰਹਿ�ਣ ਕੀਤਾ

ਜਾਣਾ ਚਾ�ੀਦਾ �ੈ, e) ਸ(ਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨਸੁਾਰ,  ਹਿਜੱ(ੇ ਹਿਨੱਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾ� ਰੱਹਿਖਆ ਹਿਗਆ �ੈ,

ਧਾਰਾ  4  ਤਹਿ�ਤ ਪ੍ਰਾਰੰਹਿਭਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾ�ੀਦੀ �ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਸਫਲ �ੋਣ ਦੀ ਸਹਿ(ਤੀ ਹਿ�ੱਚ

ਜ਼ਮੀਨ ਅਹਿਧਗ੍ਰਹਿ�ਣ ਅਹਿਧਹਿਨਯਮ ਤਹਿ�ਤ ਹਿਬਨਾਂ ਹਿਕਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

13. ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਹਿ�ੱਚ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉ�ਨਾਂ ਨੂੰ  ESS5 ਦੇ ਅਨਕੁੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿ�ਤ

�ੇਠਾਂ ਹਿਦੱਤੇ ਹਿਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸਾਹਿ�ਤ �ੈ:

a) ਹਿ�ਸ਼� ਬਂੈਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨਰੁੂਪ, ਜੇਕਰ ਹਿਕਸੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ  ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਲਈ ਪਛਾਹਿਣਆ ਹਿਗਆ

�ੈ,  ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ  ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ �ਾਸਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਹਿਸੱਧ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਦੀ �ਰਤੋਂ ਲਈ LA) RR ਦੀ

ਸਚੂਨਾ ਯੂ/ਐਸੱ 4 ਜਾਰੀ ਨ�ੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ�ੇਗੀ।

b) ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿ�ਕ੍ਰੇਤਾ ਹਿ�ਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ,  ਹਿਨੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸਫਲ �ੋ ਜਾਂਦਾ �ੈ,  ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ  ਨਾ

�ੇਚਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਸਦੰ ਨੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ �ੀ ਹਿਕਸੇ �ੋਰ ਹਿ�ਕਲਹਿਪਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟਕੁਹਿੜਆਂ

ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪ�ੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਸੱਧ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਤਹਿ�ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸ ਟਕੁੜੇ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ

ਅਹਿਧਕਾਰ ਦੀ �ਰਤੋਂ ਨ�ੀਂ ਕਰੇਗਾ।



c) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿ�ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਅਹਿਧਗ੍ਰਹਿ�ਣ ਨੂੰ  ਪਰਸਪਰ ਰੂਪ ਹਿ�ੱਚ �ੱਖਰੇ

ਹਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕਣੋਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹਿ�ੱਚ ਮੰਹਿਨਆ ਜਾ�ੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿਕਸੇ �ੀ ਹਿ�ਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਹਿਕਹਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਹਿਕਸੇ

�ੀ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਹਿਤਸ(ਾਹਿਪਤ ਨ�ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

d) ਇੱਛੁਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤਹਿ�ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ  LA) RR 2013  ਤਹਿ�ਤ ਹਿਦੱਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨ�ੀਂ �ੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ

ਪ੍ਰਹਿਤਸ(ਾਪਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਿਤਕੂਲ ਰੂਪ ਹਿ�ੱਚ ਪ੍ਰਭਾਹਿ�ਤ ਹਿ�ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ �ਰਜਾਨੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ  ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ

ਚਾ�ੀਦਾ �ੈ।

14. ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿ�ਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਧਕਾਰਾਂ ਹਿ�ੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੀਹਿ�ਕਾ ਦਾ ਨਕੁਸਾਨ, ਹਿਰ�ਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ

�ਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਕੁਸਾਨ, ਸੰਰਚਨਾ�ਾਂ ਦਾ ਨਕੁਸਾਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਨਕੁਸਾਨ, ਗ਼ੈਰ-ਹਿਸਰਲੇਖਧਾਰਕਾਂ ਦੇ

ਨਕੁਸਾਨ,  ਜ਼ਮੀਨ,  ਜੀਹਿ�ਕਾ  ਅਤੇ  �ੋਰ  ਸੰਪੱਤੀਆਂ  'ਤੇ  ਅਸ(ਾਈ  ਪ੍ਰਭਾ�,  ਆਮ  ਸੰਪੱਤੀ  ਸਸੰਧਾਨਾਂ  ਨੂੰ  ਨਕੁਸਾਨ,

ਸਮੀਹਿਖਆਯੋਗ  ਸਮੂ�ਾਂ,  ਸੰਪੱਤੀਆਂ  ਦੇ  ਅ�ਮੁਲੱਣ  ਲਈ  ਲੋੜੀਂਦੇ  ਹਿ�ਕਲਹਿਪਕ  ਪੁਨਰ�ਾਸ  ਉਪਾਅ  ਸ਼ਾਮਲ  �ੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰਭਾਹਿ�ਤ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲੱ ਹਿਨਰਧਾਰਨ ਉਹਿਚਤ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ �ੋ�ੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ੇਗਾ ਹਿਕ ਮੁਆ�ਜੇ਼

ਪ੍ਰਹਿਤਸ(ਾਪਨ ਲਾਗਤ ਅਨਸੁਾਰ �ਨ, ESS5 ਦੇ ਅਨਕੁਲੂ �ਨ।

15. ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾ� ਹਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਮਰ(ਨ ਨਾਲ I) A)  (P) MI) DC)/A) MC)/LMC)) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਹਿਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਿਕਉਹਂਿਕ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ  ਏਜੰਸੀਆਂ  ਸ਼ਾਮਲ �ਨ  (�ੱਖ-�ੱਖ  ਏਜੰਸੀਆਂ  ਦੀ  ਮਲਕੀਅਤ �ਾਲੀ  ਜ਼ਮੀਨ)  ਇਸ ਲਈ

ਸਹਿ�ਯਗੋ, LA)  ਪ੍ਰਹਿਕਹਿਰਆ�ਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁਆ�ਜੇ਼ ਦੇ ਹਿ�ਤਰਨ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਹਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ I) A)  ਸਮੱੁਚੇ ਰੂਪ

ਹਿ�ੱਚ ਜ�ਾਬਦੇ�  �ੋ�ੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ,  ਸਹਿ�ਯੋਗ,  LA) RR  2013,  ESS5  ਦੁਆਰਾ �ਰਹਿਣਤ

ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਹਿਕਹਿਰਆ�ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਲਈ ਹਿਜ਼ਮ੍ਹੇ�ਾਰ �ੋ�ੇਗਾ। P) I) U ਹਿ�ੱਚ ਸਮਾਹਿਜਕ ਹਿ�ਕਾਸ ਮਾ�ਰ

ਪੁਨਰ-ਸ(ਾਪਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਿਦਆਂ ਨੂੰ  ਸਭੰਾਲਣ ਲਈ ਹਿਜ਼ਮ੍ਹੇ�ਾਰ �ੋਣਗੇ। ਇਸ ਹਿ�ੱਚ P) A) P)  ਲਈ GRM

ਸ(ਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜਕਸ਼ੁਲਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾ�ਾ, ਅਰ(ਪੂਰਨ ਹਿ�ੱਸੇਦਾਰ ਸੋਚ-ਹਿ�ਚਾਰਾਂ

ਦੇ ਮਾਹਿਧਅਮ ਰਾ�ੀਂ ਉਪੱ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ RA) P)  ਦੀ ਹਿਤਆਰੀ, P) A) F) /P) A) P)  (�ੱਖਰੇ ਰੂਪ ਹਿ�ੱਚ ਪ੍ਰਭਾਹਿ�ਤ ਹਿ�ਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ

ਪਛਾਣ,  ਮੁਆ�ਹਿਜ਼ਆਂ ਦਾ ਉਹਿਚਤ ਮੁਲਾਕਂਣ,  ਜੀਹਿ�ਕਾ ਦੀ ਬ�ਾਲੀ ਲਈ ਹਿਨ�ੇਕਲੀਆਂ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿ�ਕਾਸ

ਸ਼ਾਮਲ �ੋ�ੇਗਾ।

16. P) A) P)  ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਹਿਪਤ GRM, ਹਿ�ਸ਼� ਬਂੈਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨਸੁਾਰ ਉਪਲਬਧ ਰਾਜ-ਹਿ�ਆਪੀ ਅਤੇ ਹਿ�ਭਾਗ ਪੱਧਰੀ

GRM ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਹਿ�ੱਚ ਹਿ�ਕਹਿਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ�ੇਗਾ। ਇ� P) A) P)  ਤੋਂ ਹਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ  ਸਦੱਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਗੇਾ ਅਤੇ

ਇਸ ਹਿ�ੱਚ ਇੱਕ ਉਤੱਰਦਾਈ ਹਿਸਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ �ੋਣਗੇ ਹਿਜ�ੇਂ ਹਿਕ ਹਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੇ

ਹਿ�ਕਲਪ (ਔਫ਼ਲਾਈਨ/ਭੌਹਿਤਕ ਐਕਸਸੈ ਹਿ�ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ), ਹਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਹਿਕਰਤੀ/ ਜਹਿਟਲਤਾ ਦੇ



ਆਧਾਰ  'ਤੇ ਸੀਮਾਬੱਧ ਹਿਨ�ਾਰਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ,  �ਾਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿ�ਰ,  ਸ਼ਹਿ�ਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਤਕੱ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹਿਸਸਟਮ ,

ਹਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿ(ਤੀ ਦੀ ਹਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪ�ੰੁਚ।

17. ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿ�ਲਾਂ ਸਾਈਟ-ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੰਬੰਹਿਧਤ �ਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹਿਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ

ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉ�ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ �ੋ�ੇਗੀ। ਅਹਿਗਆਤ ਹਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ

ਪ੍ਰਹਿਕਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ  'ਤੇ  P) I) U  ਜਾਂ  MC)  ਕਲੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਹਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਿ�ਭਾਗ ਜਾਂ ਰਾਜ

ਪੱਧਰ  'ਤੇ  P) MI) DC)  ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿ�ਰ  P) I) U  ਅਤੇ  P) MU  ਹਿ�ੱਚ ਗਹਿਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹਿਨ�ਾਰਨ

ਕਮਟੇੀਆਂ  (GRC))  ਹਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ,  ਉ�ਨਾਂ  ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ  P) A) P)  ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ,

ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰ�ਾਈ  (ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮਲੇ,  ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ,  RA) P)  ਤਹਿ�ਤ ਸਹਿ�ਮਤੀ ਹਿਦੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਹਿਧਗ੍ਰਹਿ�ਣ

ਪ੍ਰਹਿਕਹਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਨਾ, P) A) P)  ਦੀ ਪਛਾਣ,  ਮੁਆ�ਜੇ਼ ਦਾ ਹਿ�ਤਰਨ ਆਹਿਦ)  ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ �ਾਹਿਲਆਂ ਦਾ ਹਿਧਆਨ

ਮੁੱਹਿਦਆਂ �ੱਲ ਹਿਲਆਉਣਗੇ।

18. GRC) ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ �ੋਈਆਂ ਹਿਸ਼ਕਾਇਤਾ,ਂ GRM ਸੰਬੰਹਿਧਤ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਅਤੇ I) A)  ਦੇ ਹਿਧਆਨ ਦੀ ਲੋੜ �ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਹਿ�ੱਚ

ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ,  ਤੱਸਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਲੁਝਾਏ ਜਾਂ  ਅਣਸਲੁਝਾਏ ਮਾਮਹਿਲਆਂ  ਦੀ  ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਅਨਸੁਾਰ

ਸੰਹਿਖਆ  'ਤੇ  ਹਿਰਪੋਰਟਾਂ  ਹਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ  ਇ�ਨਾਂ  ਦਾ  ਪ੍ਰਗਟਾ�ਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਾਰਮਲ  GRM  ਤੋਂ ਇਲਾ�ਾ ,  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਹਿ�ੱਸੇਦਾਰਾਂ ਕਲੋ ਜ�ਾਬਦੇ�ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ�ਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ

ਪੱਧਰੀ ਅਹਿਧਕਾਰ-ਆਧਾਹਿਰਤ ਹਿ�ਧਾਨਾਂ ਤਹਿ�ਤ ਸਚੂਨਾ ਦਾ ਅਹਿਧਕਾਰ ਅਹਿਧਹਿਨਯਮ 2005 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿ�ੱਚ ਸੇ�ਾ�ਾਂ ਦਾ

ਅਹਿਧਕਾਰ ਅਹਿਧਹਿਨਯਮ 2011 �ਰਗਾ ਸ(ਾਨ ਉਪਲਬਧ �ੋ�ੇਗਾ। 

19. RA) P)  ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ�ਰ ਆਧਾਹਿਰਤ P) I) U ਦੀ ਹਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਹਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ P) MU ਦੀ ਹਿਜ਼ਮ੍ਹੇ�ਾਰੀ �ੋ�ੇਗੀ।

ਸ਼ਹਿ�ਰ  ਸੋਚ-ਹਿ�ਚਾਰ  ਦੀ  ਪ੍ਰਹਿਕਹਿਰਆ  ਦੀ  ਹਿਨਗਰਾਨੀ  ਕਰਨ,  ਸਰ�ੇਖਣਾਂ/  ਜਨਗਣਨਾ  ਦੇ  ਸੰਚਾਲਨ,  ਪੈਨ-ਸ਼ਹਿ�ਰ

ਪੁਨਰਸ(ਾਪਨਾ  ਪ੍ਰਭਾ�ਾਂ  ਦੇ  ਪੈਮਾਨੇ  ਦਾ  ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ,  ਜ਼ਮੀਨ ਅਹਿਧਗ੍ਰਹਿ�ਣ ਅਤੇ  ਪੁਨਰ-ਸ(ਾਪਨਾ  ਲਈ ਮੁਆ�ਜੇ਼

ਹਿਨਰਧਾਹਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਹਿਕਹਿਰਆ ਹਿ�ੱਚ ਇਸਦਾ ਸਮਰ(ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿ�ਸ਼�ਾਸਯਗੋ ਹਿਸਹਿ�ਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ

ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਸੰ(ਾ ਦਾ ਹਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਿ�ਅਗਤੀਗਤ ਰੂਪ ਹਿ�ੱਚ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

20. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਨਮੁਾਨਤ ਪੁਨਰ-ਸ(ਾਪਨਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ  89  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ �ੋ�ੇਗਾ,  ਹਿਜਸ ਹਿ�ੱਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਤੱਖ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਹਿਧਗ੍ਰਹਿ�ਣ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 77.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ �ੋ ਸਕਦੀ �ੈ, ਸੰਰਚਨਾ�ਾਂ, ਸੰਪੱਤੀਆਂ, R&R, ਮੁਲੱ-ਹਿਨਰਧਾਰਨ

ਘਾਹਿਟਆਂ ਲਈ ਮੁਆ�ਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ �ੋ ਸਕਦਾ �ੈ, ਅਹਿਤਹਿਰਕਤ 1.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਗੰਠਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰ(ਨ,

RA) P)  ਹਿਨਰਮਾਣ, ਅਹਿਧਐਨ ਅਤੇ ਸਲਾ�ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਹਿਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ �ਨ। ਹਿਕਉਹਂਿਕ ਪ੍ਰਭਾ�ਾਂ



ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉਪੱਰ ਅਹਿਗਆਤ �ੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ �ਾਰ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾ�ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਹਿਕਰਤੀ ਦਾ ਪਤਾ

ਲਗੱਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ  ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਹਿ�ੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ�ੇਗਾ।

21. ਡ੍ਰਾਫਟ  RP) F)  ਨੂੰ  ਇੱਕ �ਾਰ ਹਿ�ਸ਼� ਬਂੈਕ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਦਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਟੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ

ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ �ੋਰ ਸੁਰੱਹਿਖਅਤ ਦਸਤਾ�ੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਹਿਧਕਾਰਕ �ੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਿਨਗਮ

ਦੀ �ੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਹਿ�ਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ�ੇਗਾ। ਮਨਜੂ਼ਰ ਕੀਤੇ  RP) F)  ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਾਰ ਇ�ਨਾਂ �ੈੱਬਸਾਈਟਾਂ  'ਤੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਹਿ�ੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰ�ਾਇਆ ਜਾ�ੇਗਾ। ਇਸ RP) F)  ਨੂੰ  ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ  ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਬਂੈਕ

�ੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਾ�ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ�ੇਗਾ।


	ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਾਰਾਂਸ਼

