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ਪੰ ਜਾਬੀ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਗਰਾ੍ ਮਉਦੈ ਸਕ
ੰ ਲਪ

3 ਆਰ ਦਾ ਮੰ ਤਰ

ਨਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਤੋਮਰ

ਰਿਡੀਉਸ, ਰਿਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ,

ਟੀਚੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ।

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ

ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ

ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ

ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ

ਇਸ ਅੰ ਕ ਵਿੱ ਚ
• ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ
• ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ
• ਠੋਸ ਰਹਿੰ ਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
• ਸਰਪੰ ਚ ਦੀਦੀ ਦੇ ਬੋਲ
•	ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਐਪ ਅਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰ ਭ ਕੀਤਾ

ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ
ਪ੍ਰਪੰਧਾਨਚਾਇਤਾਂ
ਦੇ ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ

ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਢੰ ਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਚੰ ਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ
ਦੇ ਹੱ ਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱ ਖਿਆ ਹੈ।”
“ਹਰ ਪਿੰ ਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਪਿਛਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 100 ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ
ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱ ਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੱ ਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਰ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ
ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰੋਤ: ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਉਰੋ (PIB)
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ਸੰ ਦੇਸ਼
ਨਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਤੋਮਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ,
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ,
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ ਦਾ ਸੱ ਤਵਾਂ ਅੰ ਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਿਸੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ
ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱ ਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਸਮੁੱ ਚੇ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਸਫਾਈ ਦੀ
ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਕ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਮਹੱ ਤਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ
ਵਾਇਰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਫੈਲਾਵ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਲਾਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ
ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰ ਭੀਰ ਮੰ ਦੀ ਵੱ ਲ ਧੱ ਕ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ,ਮਾਨਯੋਗ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ
ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਵਿਸ਼ਾਣੂ
ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱ ਜ,ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ,ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਝਟਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ,ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਇੱ ਕ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋ ਕਲ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱ ਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸਰਵਪੱ ਖੀ ਵਿਕਾਸ
ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵੱ ਲ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ
ਹੋਏ ਸੰ ਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱ ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਸੰ ਕਟ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੱ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ
ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰ ਤਵ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰ ਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱ ਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇ। ਇਸ ਨੇ
ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਪੋਰਟਲ (https://egramswaraj.gov.in) ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਸਵਾਮੀਤਵ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੰ ਤਵ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਅਬਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ "ਮਲਕੀਅਤੀ ਡੀਡ" ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱ ਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਮੈਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰ ਕਟ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਨਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਤੋਮਰ)
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ਸੰ ਦੇਸ਼
ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰ ਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ

ਮਾਨਯੋਗ ਮੰ ਤਰੀ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰ ਤਰਾਲਾ,
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

2 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱ ਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਵਰਫ੍ਰੰ ਟ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ
ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੋਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਓਪਨ ਡੈਫੀਕੇਸ਼ਨ
ਫ੍ਰੀ (ਓਡੀਐਫ)) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੱ ਛਤਾ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿਮਾਇਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 150ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਬੀਐਮ) ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਪੰ ਜ
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਸਵੱ ਛਤਾ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ਼ 39% ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱ ਚ ਅਸੰ ਭਵ ਕੰ ਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱ ਜ ਇਸ ਮੁਹਿੰ ਮ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱ ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।। ਇਸ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱ ਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਟੋਇਲੈ ਟ ਬਣਾਏ
ਗਏ ਸਨ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੇ ਹੇਠ ਸਮੁੱ ਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੱ ਛ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਅੰ ਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱ ਕ ਸਵੱ ਛਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਕ ਜਨਅੰ ਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ
ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਦਿਹਾਤੀ) [ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ)] ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ 2024-25 ਤੱ ਕ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਮੈਨੰ ੂ 4 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਐਸਬੀਐਮ (ਜੀ) ਦੇ ਪੜਾਅ 2 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋਇਆ। ਐਸਬੀਐਮ (ਜੀ) ਦਾ ਪੜਾਅ-2 ਹੇਠ ਟੋਇਲੈ ਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਠੋਸ ਅਤੇ
ਤਰਲ ਕਚਰੇ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਸਬੀਐਮ (ਜੀ) ਪੜਾਅ-2 ਨੂੰ
2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱ ਕ ਕੁੱ ਲ 1,40,881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱ ਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰ ਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸਬੀਐਮਜੀ ਪੜਾਅ II
ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਵੱ ਛਤਾ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਧੌਣਾ, ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ, ਆਦਿ ਆਸਾਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲਿਅਤ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ
ਸੰ ਕਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱ ਛਤਾ ਦੀ ਆਦਤ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੱ ਛਤਾ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸੰ ਪਾਦਕੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਐਸਬੀਐਮ-ਜੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ‘ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ’ ਦੇ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁੱ ਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰ ਕ ਰਾਹੀਂ
ਐਸਬੀਐਮ-ਜੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛ ਸਵਭਾਵ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਾਰੀਖ:

(ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰ ਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ)
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ

5

ਸੰ ਦੇਸ਼
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਆਈਏਐਸ
ਸਕੱ ਤਰ,
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ,
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ ਦਾ ਸੱ ਤਵਾਂ ਅੰ ਕ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੰ ਕ
ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱ ਚ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਾਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ
ਨਜ਼ਰਿਏ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ
ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰ ਕ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਅਸੀਂ ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਓਡੀਐਫ) ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ
ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੈ? ਸਵੱ ਛਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱ ਚ ਸਿਰਫ 39% ਸਨ, ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਧ ਕੇ 100%
ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਘਰੇਲੂ ਟੋਇਲੇ ਟ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਵਰਗ
ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱ ਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਲੋ ਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱ ਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਹਿਰ
ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਚਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਚਰਾ ਇਕੱ ਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਅੰ ਕ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਸਫਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ
ਨਿਰਮਿਤ ਟੋਇਲੇ ਟ ਨੂੰ ਨਿਰੰ ਤਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱ ਚ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱ ਚ
ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰ ਕ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਲੇ ਖਾਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ
ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦੇਖੋਗੇ।
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਵਿੱ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਿੱ ਧਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਦੇ
ਹੇਠ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿਯਾਸਾਫਟ-ਪੀਐਫਐਮਐਸ ਇੰ ਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ। ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.39 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1.03 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਪੀਐਫਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ/
ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ
ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਆਨਲਾਈਨ, ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੇ ਖਾ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੈਨੰ ੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰ ਕ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਚੱ ਲਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਗਲਾ ਅੰ ਕ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤਾਰੀਖ: 30 ਜੂਨ, 2020
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ਜੂਨ 2020

(ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ)

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

- ਨਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਤੋਮਰ*

ਰਾ

ਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱ ਖ
ਇਸ ਦੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਸਦਾ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ
ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼
ਲਈ ਨੈਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰ ਦੇ ਸੀ।
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਿੰ ਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਇਕਾਈ ਮੰ ਨਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰ ਡ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿੱ ਤੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵਿਕਾਸ
ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ
ਅਧਾਰ ਮੰ ਨ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱ ਚ 73ਵੇਂ ਅਤੇ 74ਵੇਂ
ਸੰ ਵਿਧਾਨ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈਸ਼ਾਸਨ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਸੰ ਘੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱ ਚ, ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ
ਦੀਆਂ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਜੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਦਿਹਾਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਤਿੰ ਨ-ਪੱ ਧਰੀ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱ ਚ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱ ਖੋ-ਵਖਰੇ
ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੰ ਵਿਧਾਨ
ਵਿੱ ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ
ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ,
ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰ ਵਿਧਾਨ
ਦੀ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱ ਚ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 29
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਧਨ ਦੇ
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ
ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰ ਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ
ਲਈ, ਸੰ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ
ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਐਫਸੀ) ਰਾਜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ
ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੰ ਵਿਧਾਨ
ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ
ਦੇ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰ ਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਵ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ
ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਚਿਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

2014 ਵਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ ਗਠਜੋੜ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਸੰ ਭਾਲਿਆ ਤਾਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ
ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ
ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱ ਚ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ
ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ ਨਜ਼ਰਿਆ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ

ਇਸ ਤੇ ਅੱ ਗੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਧਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਵੱ ਲ ਦਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਸਥਾਨਕ ਦਿਹਾਤੀ ਨਿਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, 10ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
(ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਆਦ, 1995-2000) ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਗਈਆਂ ਸਨ। 12ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਆਦ, 2005ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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2010) ਤੱ ਕ ਦਿਹਾਤੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਇੱ ਕਮੁਸ਼ਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਰਾਜ ਕੋਸ਼ (ਰੈਵੀਨਿਊ)
ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 10ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ
ਕੁੱ ਲ 4380.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਂਟ
ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱ ਲ 3576.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
(81.63%) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 11ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ
ਕਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਆਦ, 2000-2005) ਨੇ ਕੁੱ ਲ 8000
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਆਦ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱ ਲ 6601.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (82.52%)
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 12ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਆਦ,
2005-10) ਨੇ ਕੁੱ ਲ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱ ਲ 18926.79
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (94.5%) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
13ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਆਦ, 2010-2015)
ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱ ਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸਨੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ
ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੰ ਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੂਲ ਦਾ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਹਿੱ ਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਆਦ ਵਿੱ ਚ
65,160.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਵੰ ਡ ਵਿੱ ਚੋਂ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ
58,256.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (89.40%) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇੱ ਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਰਹੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਘੱ ਟ
ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱ ਚ ਅਟੁੱ ਟ ਆਸਥਾ ਰਹੀ
ਹੈ ਕਿ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱ ਚੀ ਤਰੱ ਕੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱ ਧਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ
ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਿੱ ਧੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੇ ਨਜ਼ਰਿਏ ਨਾਲ 14ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 26
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱ ਲ 2,00,299.20
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ
ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਲ-ਪੂਰਤੀ, ਸਵੱ ਛਤਾ, ਸਿਵੇਜ, ਠੋਸ
ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ
ਸੰ ਪਤੀ ਦਾ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਵ, ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱ ਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟਲਾਈਟ ਦੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ
ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰ ਮਾਂ
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ਹੇਠ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜੋਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਈਆਂ
ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲਾਭ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 180.237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
(90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ
ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ
ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ
ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ।
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਜਿਸਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਕਿਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। 14ਵੇਂ
ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ
ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ
ਸੌਪੋ ਗਏ ਕੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ
ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਲਈ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਨਾਲ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ
14ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭੌਤਿਕ
ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ-ਫੋਟੋ ਟੈਗਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱ ਚ
ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੁੱ ਲ
6.14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 8.25 ਲੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਦਵੇਂ ਵਿੱ ਤ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯਾਸਾਫਟ-ਪੀਐਫਐਮਐਸ-ਇੰ ਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੋਂ
ਕਰਨਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱ ਕ, 15ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ
2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਲਈ
60,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰ ਤਰਿਮ
ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰ ਤਰਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼
ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀ ਵੱ ਡੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ
ਹੈ।

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੰ ਡ ਵਿੱ ਚ
ਨਿਰੰ ਤਰ ਵਾਧਾ
ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

8000

13ਵਾਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

65160 (3.3 ਗੁਣਾ)

12ਵਾਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਵੰ ਡ

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

20000 (2.5 ਗੁਣਾ)

14ਵਾਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

200292 (3 ਗੁਣਾ)

15ਵਾਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

13ਵਾਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰ ਨ ਵਿੱ ਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰ ਡ

ਰਕਮ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱ ਚ

ਰਕਮਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਵਿੱ ਚ
ਵੰ ਡ

13ਵੇਂ ਵਿੱ ਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱ ਚ 14ਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਹੇਠ ਤਿੰ ਨ ਗੁਣਾ ਵੱ ਧ ਫੰ ਡ ਦੀ ਵੰ ਡ

14ਵਾਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਕਰੋੜ ਵਿੱ ਚ

ਵੰ ਡ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱ ਚ)

11ਵਾਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

12ਵਾਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਰਕਮਾਂ ਰੁਪਏ

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

13ਵਾਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

14ਵਾਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸਾਲ 1

ਸਾਲ 2

ਸਾਲ 3

ਸਾਲ 4

ਸਾਲ 5

ਪਿਛਲੇ 3 ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰ ਡ ਅਤੇ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ
ਰਕਮਾਂ ਰੁਪਏ

ਵੰ ਡ

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਵਿੱ ਚ ਕਰੋੜ

12ਵਾਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਵਿੱ ਤ ਮਤਰਾਲਾ ਨੇ 01 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੰ ਤਰਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰ ਡ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵਿੱ ਤ

ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱ ਥੇ ਤੱ ਕ
‘ਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ

ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ
ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
ਓਡੀਐਫ ਪਲਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੇਅਜਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਪਾਣੀ
ਸੰ ਰਖਣ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਲਸ਼ਕਤੀ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿੱ ਤ
ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ
ਉਚਿਤ ਤਬਾਦਲਾ ਨਿਰੰ ਤਰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ
ਸੰ ਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
ਇਸਦਾ ਨਿਰੰ ਤਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 15ਵਾਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ
ਆਪਣੀ ਅੰ ਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈ
ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ
ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ
ਵਿੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੀਆਂ।
*ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ,
ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ।

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ

9

ਈ-ਪੰ ਚਾਇਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:
ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਠੋਸ ਕਦਮ
ੇਂ ਸ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ,
ਵਿਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ“ਈ-ਗਵਰਨ
ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ
ਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,

ਤਕਨੀਕ (ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ, ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਅਤੇ
ਮੋਬਾਇਲ ਕੰ ਪਿਉਟਿੰ ਗ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬੱ ਧਤਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰ ਪਰਕ, ਸੂਚਨਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਰਾਹੀਂ
ਜਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਕੁਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱ ਚ ਕਮੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ,
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ, ਮਾਲੀਆ
ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਲਾਭ
ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ
ਯੋਜਨਾ-ਐਨਈਜੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱ ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱ ਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਆਸਾਨ
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ
ਹੈ। ਐਨਈਜੀਪੀ ਦਾ ਟੀਚਾ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਵੰ ਡ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬੱ ਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਘੱ ਟ ਖਰਚ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਰੱ ਥਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ
ਭਰੋਸਯ
ੇ ਗ
ੋ ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।” ਈ-ਪੰ ਚਾਇਤ ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ (ਐਮਐਮਪੀ) ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ, ਜੋ
ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ
ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈ-ਪੰ ਚਾਇਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈਜ਼) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ
ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (ਆਈਟੀ) ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮ
ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ (ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ (ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ)
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ) ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ
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ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਯੋਜਨਾਬੰ ਧੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬਜਟ, ਲੇ ਖਾ,
ਸਮਾਜਿਕ ਲੇ ਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਮ
੍ਰ ਾਣ-ਪੱ ਤਰ, ਲਾਈਸੈਂਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨੀ (ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ) ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਆਈਸੀਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਨੇ ਐਨਆਈਸੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ
ਕੇਂਦਰ) ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ
ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱ ਚ, ਈ-ਪੰ ਚਾਇਤ ਧਾਰਨਾ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਂ ਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੂਟ (ਪੀਈਐਸ) ਹੇਠ ਗਿਆਰਾਂ (11) ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਐਟ
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ (ਐਲਜੀਡੀ), ਪਲਾਨ ਪਲਸ, ਪ੍ਰਿਯਾ ਸਾਫਟ, ਐਕਸ਼ਨ
ਸਾਫਟ, ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਇਲਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰ ਪਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ
(ਐਨਏਡੀ), ਸਰਵਿਸ ਪਲਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਪੋਰਟਲ
(ਐਸਏਐਮਐਮ), ਸਿਖਲਾਈ ਪਬ
੍ਰ ੰ ਧਨ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਮਾਨਚਿੱ ਤਰ
(ਜੀਆਈਐਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਪੀਈਐਸ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ (ਸੰ ਖਿਆ 11) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ,
ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਾਸਟਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱ ਧਰ) ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਪੂਲ ਤਿਆਰ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ
ਉ.	ਵਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਚੌਦਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ 2.44 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ
(ਜੀਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਫੰ ਡ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ (200292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
ਦੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ
ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਯੋਜਨਾਬੰ ਧੀ
ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ,
ਕੰ ਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ
ਗਈਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੱ ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰਣ
ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱ ਚ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਨੇ ਈ-ਵਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
(ਈ-ਐਫਐਮਐਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਪਲਾਨ-ਪਲਸ
ਐਕਸ਼ਨ-ਸਾਫਟ, ਪ੍ਰਿਯਾ-ਸਾਫਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰ ਪਤੀ
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ (ਐਨਏਡੀ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ
(ਐਲਜੀਡੀ) ਵਾਂਗ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ

ਦੋਹਰੇ ਅੰ ਕਨ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ ਅਧਾਰਤ ਲੇ ਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਕ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇ ਖਾਪ੍ਰੀਖਕ ਦੇ ਦਫਤਰ
ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਲੇ ਖਾ ਅੰ ਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
(ਐਮਏਐਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਵਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਐਫਐਮਐਸ) ਦੇ
ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਮਜਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ
ਚਿੱ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਈ-ਵਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭ:•
•

ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਫੰ ਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਨਿਗਰਾਨੀ

(ii)

ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚ ਅਤੇ ਲੇ ਖਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ
ਨਿਗਰਾਨੀ।

•	ਹਰੇਕ ਸੰ ਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਰੱ ਕੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਰੱ ਖਣਾ।

•	ਦਿਹਾਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਪਤੀ (ਆਰਐਲਬੀ) ਪੱ ਧਰ ਤੇ
ਬਿਹਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ
•

ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਤਾਂ ਜੋ
ਕੰ ਮ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪੱ ਧਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅ.	ਪ੍ਰਿਯਾ ਸੋਫਟ-ਪੀਐਫਐਮਐਸ ਇੰ ਟਰਫੇਸ (ਪੀਪੀਆਈ)

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਤੱ ਕ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਚੌਦਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਫਐਫਸੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਿਧੀ
ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ
ਐਮਆਈਐਸ/ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਏਕੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: (i)
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਨ ਲੇ ਖਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (ਪ੍ਰਿਯਾ ਸਾਫਟ)
ਅਤੇ (ii) ਜਨਤਕ ਵਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਐਫਐਮਐਸ)।

(i)

ਪ੍ਰਿਯਾ ਸਾਫਟ: ਇਹ ਈ-ਪੰ ਚਾਇਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
(ਐਮਐਮਪੀ) ਹੇਠ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ
ਵਿਕਸਤ ਇੱ ਕ ਲੇ ਖਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਐਮਆਈਐਸ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਰਸੀਦ ਵਾਉਚਰ ਅਤੇ
ਖਰਚ ਵਾਉਚਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਯਾਸਾਫਟ

 ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
 ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦੋ ਐਮਆਈਐਸ/ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਏਕੀਕਰਣ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵੱ ਧਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰ ਡੀਆ ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮ ਦੇ ਵੀ
ਅਨੁਕਲ
ੂ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਮਜਬੂਤ-ਮਤਲਬ
“ਫੇਸਲੈ ਸ, ਪੇਪਰਲੈ ਸ, ਕੈਸ਼ਲੈ ਸ” ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਤ
ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯਾਸਾਫਟਪੀਐਫਐਮਐਸ ਇੰ ਟਰਫੇਸ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ
ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਸੇਵਾ-ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ, 21 ਰਾਜ ਪ੍ਰਿਯਾਸਾਫਟ-ਪੀਐਫਐਮਐਸ
ਇੰ ਟਰਫੇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ
1,00,872 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ
ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਕੰ ਮ/ ਗਤੀਵਿਧੀ

ਯੋਜਨਾਬਧ ਡੇਟਾ ਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

1. ਪਲਾਨ ਪਲਸ

ਪੀਐਫਐਮਐਸ: ਪੀਐਫਐਮਐਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ
ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਫਐਫਸੀ
ਗਾਂ੍ਰ ਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਾਂਝਾ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਅਧਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ
ਧਨ ਪਬ
੍ਰ ੰ ਧਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਣ
੍ਰ ਾਲੀ ਅਤੇ ਐਮਆਈਐਸ
(ਪਬ
੍ਰ ੰ ਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪਣ
੍ਰ ਾਲੀ) ਹੈ। ਪੀਐਫਐਮਐਸ ਵਿੱ ਚ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰ ਤਿਮ
ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੇਠਲੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਪਬ
੍ਰ ੰ ਧ ਹੈ। ਪੀਐਫਐਮਐਸ ਪ੍ਰਿਯਾਸਾਫਟ
ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪਵ
੍ਰ ਸ਼
ੇ -ਦਵਾਰ ਹੈ।

ਆਈਡੀ ਲਈ ਕੀਤਾ

2. ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਫਟ

ਗਿਆ ਖਰਚ

 ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ

	ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਸੰ ਪਤੀ ਅਧਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ

4. ਪ੍ਰਿਆ ਸਾਫਟ

5. ਐਨਏਡੀ
 ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਣਾਈ

 ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਵਿੱ ਤੀ

ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇਅ

6. ਪੀਐਫਐਮਐਸ
3. ਐਮਐਕਸ਼ਨ ਸਾਫਟ

 ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਵਿੱ ਤੀ

ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

 ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

 ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਭੂ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ

 ਲਏ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨਸਾਫਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ (ਐਲਜੀਡੀ)

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ – ਗ੍ਰਾਮ
ਮਾਨਚਿੱ ਤਰ

ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਨਚਿੱ ਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿਹਾਤੀ
ਵਿਕਾਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਪੁਰਸਕਾਰ, 2019 ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਨਚਿੱ ਤਰ ਇੱ ਕ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ
ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 29
ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਵਿਕਾਸ ਯੋਗ
ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭੂਸਥਾਨਕ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ
ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਹਸਪਤਾਲ, ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ
(ਸੀਐਸਸਜ਼), ਮੁਢਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (ਪੀਐਸਸੀਜ਼) ਅਤੇ ਉਪ
ਕੇਂਦਰ), ਵਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ (ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ,
ਏਟੀਐਮ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੱ ਤਰ ਵਿਹਾਰ ਆਦਿ), ਸੰ ਚਾਰ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
(ਡਾਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ), ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ , ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰ ਡ
ਮੰ ਤਰਾਲਾ (ਉਚਿਤ ਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ), ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ
ਮੰ ਤਰਾਲਾ (ਪੇਅਜਲ ਸਰੋਤ), ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
(ਮਨਰੇਗਾ ਸੰ ਪਤੀ ਡੇਟਾ) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ
ਵਿਭਾਗ (ਸਕੂਲ)। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ
ਗਣਨਾ (ਐਸਈਸੀਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਿਸ਼ਨ ਅੰ ਤਯੋਦਿਆ
(ਐਮਏ) ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰ ਤਯੋਦਿਆ ਅੰ ਤਰਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਅਤੇ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੰ ਡੇ ਸਰੋਤ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱ ਕ ਵਿੰ ਡੋ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜੋ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ/ਸਮਰੱ ਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ
ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਉਪਕਰਣਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ, ਮਾਪ ਉਪਕਰਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ,
ਉਚਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਲੱਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਿੱ ਚ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ
ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ
ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਰਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ12
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ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਦੀ ਗਤੀ, ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸ.

ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐਸਸੀਜ਼)

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ
ਦਾ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲਾਭ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 21 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੀਐਸਸੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ
ਸਰਵਿਸੇਜ ਇੰ ਡੀਆ ਲਿਮੀਟੇਡ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਦਸਤਾਵੇਜ (ਐਮਓਯੂ) ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰ ਡ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਿੰ ਦੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੰ ਗਲ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਆਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਵਿੱ ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਵਧੇਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ
ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਬਣਾਉਣ
ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (ਗ੍ਰਾਮ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਜੋ ਸਮਾਨ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਗੀਆਂ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸੀਐਸਸੀਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
•

•

•

•

•

ਸੀਐਸਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾ ਸਕਣ।

ਈ-ਗਵਰਨੇਂਸ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ! ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਕੜੇ ਭਰਨਾ,
ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰ ਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਰੱ ਖਰਖਾਓ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੋਰ
ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ/ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਪਬ
੍ਰ ੰ ਧਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਣ
੍ਰ ਾਲੀ (ਐਮਆਈਐਸ) ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੱ ਧਰ
ਤੇ ਵੱ ਖ–ਵੱ ਖ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

•

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ/
ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ।

•	ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਵੈ-ਚਾਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/
ਪੀਆਰਆਈ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮੰ ਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀਕਰਨ
ਕਰਨਾ।
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਐਸਸੀ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਕੰ ਪਨੀ
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱ ਧਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ,
ਨਿਯਮਾਂ, ਵੀਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਈ-ਪੰ ਚਾਇਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਭਾਵੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਉ.

ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਇੱ ਕ ਯੁਨਿਫਾਈਡ ਪੋਰਟਲ: ਈ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰ ਗਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਇੱ ਕ ਯੁਨਿਫਾਈਡ ਪੋਰਟਲ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ
ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰ ਗਲ ਇੰ ਟਰਫੇਸ ਪਦ
੍ਰ ਾਨ
ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਸਿੰ ਗਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ
ਂ ਰਪ੍ਰਾਈਸ ਸੂਟ,
ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ ਪੀਈਐਸ (ਭਾਵ ਪੰ ਚਾਇਤ ਐਟ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਿੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ
ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਅਧਾਰਤ ਲੇ ਖਾ ਅੰ ਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
(ਵਰਕਬੇਸਡ ਅਕਾਉਂਟਿੰ ਗ) ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਹਰੇਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਰ ਖਰਚੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ ਨੂੰ
ਘੱ ਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ ਪੀਈਐਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱ ਧ ਅਨੁਕੂਲ ਇੰ ਟਰਫੇਸ
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ
ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅ.

ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ

ਸਵਾਮਿਤਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਰਾਜਾਂ
ਦੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ
ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ

ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੱ ਲ
ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਬਾਦੀ
ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ
ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਈ.

ਪੰ ਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੇ ਖਾ/ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਵਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ
ਧਿਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ
ਲੇ ਖਾ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ
2020-21 ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱ ਚ,
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੇ ਖਾ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਲੇ ਖਾਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ, ਦੋਵੇਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਨਲਾਈਨ
ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ
ਵਿੱ ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ
ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਲੇ ਖਾ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱ ਕ ਆਨਲਾਈਨ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ
ਆਡਿਟ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ
ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਲੇ ਖਾ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਲੇ ਖਾ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ
ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਰੱ ਖਰਖਾਵ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱ ਤੀ ਲੇ ਖਾਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਆਡਿਟ ਆਨਲਾਈਨ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਲੇ ਖਾ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੁੱ ਛ-ਗਿੱ ਛ ਦੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਸਥਾਨਕ ਲੇ ਖਾ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ, ਲੇ ਖਾ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਰਾ, ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਿਯਾ ਸਾਫਟ ਵਿੱ ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਉਚਰਾਂ, ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੇ ਖਾਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ
ਪੀਪੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਆਨਲਾਈਨ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ
ਅੱ ਗੇ ਚਲ ਕੇ ਪੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਯੁਨੀਫਾਈਡ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ
ਭੁਗਤਾਨ ਇੰ ਟਰਫੇਸ (ਓਪੀਆਈ) ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਪੰ ਚਾਇਤ
ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਲੇ ਖਾ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਆਡਿਟ
ਆਨਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਓਪੀਆਈ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
*

ਸਕੱ ਤਰ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਕਰਾਰ
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ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ: ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀ ਕਾਰਜ ਅਧਾਰਤ
ਲੇ ਖਾ-ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
1.	ਪਿਛੋਕੜ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ

ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ

ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ
(https://egramswaraj. gov.in/) ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ

ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਧਨ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ

ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਿੰ ਗਲ ਇੰ ਟਰਫੇਸ

ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ

ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱ ਕ ਖਿੜਕੀ (ਸਿੰ ਗਲ

ਵਿੰ ਡੋ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਪੰ ਚ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਸਚਿਵ ਦੇ ਵੇਰਵੇ,

ਪੰ ਚਾਇਤ ਦਾ ਜਨਸਾਂਖਕੀ ਵੇਰਵਾ, ਵਿੱ ਤੀ ਵੇਰਵਾ, ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦਾ

ਵੇਰਵਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ

ਜਨਗਣਨਾ 2012, ਐਸਈਸੀਸੀ ਡੇਟਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਅੰ ਤਯੋਦਿਆ
ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਅਧਾਰਤ ਲੇ ਖਾ, ਗ੍ਰਾਮ

ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਰੇਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ
ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ

ਹੈ। ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ
ਂ ਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰ ਗਤ
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਡੇਟਾ ਐਟ
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱ ਧ
ਵਰਤੋਂਕਾਰ/ਦੋਸਤਾਨਾ ਇੰ ਟਰਫੇਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਂ ਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਡੇਟਾ ਐਟ

ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ
ਤਤਕਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਈ-ਗ੍ਰਾਮ

ਸਵਰਾਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋ ਕ ਵਿੱ ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਪੀਐਫਐਮਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਮੇਂ

ਸਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ, ਉਸਨੂੰ

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ

ਵਧਦੀ ਹੈ।
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ਪੰ ਚਾਇਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਇਲ: ਚੌਣ ਵੇਰਵੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦੱ ਸ, ਸਮਿਤੀ
ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਰੱ ਖਣਾ।

• ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰ ਚ, ਸਕੱ ਤਰ ਦੇ
ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਰੱ ਖਣ
ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਚੌਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।

• ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ: ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਸੁਝਾਅ- ਸੁਝਾਵਾਂ, ਸੰ ਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ
ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ- ਯੋਜਨਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਸੂਚੀ ਵਿੱ ਚ ਓਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਇਕਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦੀ
ਹੈ।

• ਸਰੋਤ ਸੂਚੀ- ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਜਟ
ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।

• ਸੁਮੇਲ - ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਰਕਮ
ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ
ਛਡੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ।

• ਗਤੀਵਿਧੀ ਯੋਜਨਾ- ਗਤੀਵਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ
ਰਿਕਾਰਡ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਕ੍ਰਮ ਤੈਅ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ: ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ
ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱ ਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ- ਕਿਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ
ਤਕਨੀਕੀ ਪੱ ਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ- ਵਿੱ ਤੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ
ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਫੰ ਡ ਤੈਅ ਕਰਨਾ- ਫੰ ਡ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ
ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੰ ਡ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ- ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱ ਤੀ
ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ, ਮੁਅੱਤਲ, ਰੱ ਦ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈ
ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ- ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਓ
ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕੈਪਚਰਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
੍ਰ ਾਵੀ ਇੰ ਟਰ ਮੋਡੀਊਲ ਡੇਟਾ- ਸੁਚਾਰੂ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱ ਤੀ
• ਪਭ
ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲੇ ਖਾ: ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰ ਡ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਧਾਰਤ ਲੇ ਖਾ ਅੰ ਕਨ ਅਤੇ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱ ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
• ਆਦਰਸ਼ ਲੇ ਖਾ ਅੰ ਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਨਿਯੰ ਤਰਕ ਅਤੇ
ਮਹਾਲੇ ਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ
ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ 4-ਪੱ ਧਰੀ ਲੇ ਖਾ ਅੰ ਕਨ ਵਰਗੀਕਰਨ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ।
ਂ ਰੀ ਅਤੇ ਨਕਦ ਅਧਾਰਤ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ
• ਦੋਹਰੀ ਐਟ
ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਅਤੇ ਨਿਕਲਵਾਉਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਕਾਰਜ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹੇਠ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ
ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।
• ਲੋ ਕ ਵਿੱ ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਰਾਜਿਸਟਰਡ ਧਿਰਾਂ
ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇ ਖਾ ਕਿਤਾਬ ਦੀ
ਸਮਾਪਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ
ਮਿਆਦ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ
ਗਏ ਹਨ।

• ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਾਉਚਰਾਂ ਹੇਠ ਫੰ ਡ ਦੇ ਲੈ ਣਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ:
o ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਉਚਰ: ਫੰ ਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ
ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣਾ
o ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਉਚਰ: ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।
o ਕਾਉਂਟਰਾ ਵਾਉਚਰ: ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱ ਚ ਰਕਮ
ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ
o ਜਰਨਲ ਵਾਉਚਰ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ/ਕਿਤਾਬ
ਸਮਾਯੋਜਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।
ਸੰ ਪਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ: ਸਾਰੀਆਂ ਚੱ ਲ ਅਤੇ ਅਚੱ ਲ ਸੰ ਪਤੀਆਂ
ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰੱ ਖਣਾ
• ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ, ਰੱ ਖ ਰਖਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ,
ਯੋਜਨਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰ ਪਤੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਸੰ ਪਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਸਥਿਤੀ, ਮਲਕੀਅਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵੇਰਵੇ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱ ਚਾ ਵੇਰਵਾ ਰੱ ਖਣਾ।
• ਸੰ ਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਵਾਉਚਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ।
• ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਨਚਿੱ ਤਰ ਜੀਆਈਐਸ ਤੇ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
3.

ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ

ਪੰ ਚਾਇਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣਾ
ਲਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰ/ਨਾਗਰਿਕ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ (https://play.
google.com/store/apps/details?id=nic.in.unified) ਤੋਂ
ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਐਪ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੈ।

ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ

• ਚੁਣੀ ਗਈ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਦਾ
ਈਆਰ ਡੇਟਾ

• ਪੰ ਚਾਇਤ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
(ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ
ਨਾਮ, ਯੋਜਨਾ ਦਾ
ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਕਮ)
• ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਖਰਚ (ਸੰ ਚਿਤ)
ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿੱ ਤੀ
ਸਾਲ ਲਈ

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਸਵਾਮਿਤਵ: ਪਿੰ ਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾਕਰਨ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱ ਖ ਉਸਦੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਸਦਾ ਹੈ- ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ

ਪਿੰ

ਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਕਿ
ਪਿੰ ਡ ਨੈਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਓਹ ਗ੍ਰਾਮ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੱ ਕੇ ਸਮਰੱ ਥਕ
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੇ ਪਿੰ ਡ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਦੁਨਿਆ ਵਿੱ ਚ ਉਸਦੀ ਮੁਹਿੰ ਮ ਲੁਪਤ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ।‘ (ਹਰਿਜਨ, 29-8-1936; 63:241) ਉਨ੍ਹਾਂ
ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੜ੍ਹ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਿੰ ਡਾਂ
ਦਾ ਮੁੜ੍ਹ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵ।ੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ
ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ
ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀ੍ ਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਅੱ ਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ
ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 150ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਨ ਤੇ 24
ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਭ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ
ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ
ਪ੍ਰਗਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱ ਗੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਦੋ
ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ- ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ
ਮਾਰਚ 2021 ਤੱ ਕ)
ਛੇ ਪਾਇਲਟ ਰਾਜਾਂ (ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱ ਧ
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ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰ ਡ) ਵਿੱ ਚ
ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਰਾਜਾਂ
(ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ) ਲਈ ਨਿਰੰ ਤਰ ਸੰ ਚਾਲਿਤ ਸੰ ਦਰਭ
ਸਟੇਸ਼ਨ-ਸੀਓਆਰਐਸ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ- (ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱ ਕ)
ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਰਵੇਖਣ (ਤਿੰ ਨ ਸਾਲ)
ਅੱ ਜ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ,
ਓਹ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ
ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਵਿੱ ਤੀ ਸੰ ਪਤੀ
ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਮਰੱ ਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ
ਵਿੱ ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰ ਪਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ
ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਵਿੱ ਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ,
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ
ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ
ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰ ਪਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੱ ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ
•	ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਅਤੇ ਸੰ ਪਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਲਕੀਅਤ
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ।

•

ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ

ਵਿੱ ਚ

ਸਵੈਚਾਲਿਤ

ਕਰ

ਇਕੱ ਤਰਤਾ

ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਪਤੀ ਕਰ ਇਕੱ ਤਰਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਵਧਾਉਣਾ।

•

ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ

•

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ

ਅਤਿਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ

ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਹੀ ਢੰ ਗ

ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਇਕੱ ਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ

ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਪੱ ਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋ ਨ ਲਈ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱ ਕ
ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱ ਲ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਮਿਲੇ ਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰ ਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ
ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਗੀ।

ਸਵਾਮਿਤਵ ਦੇ ਘਟਕ
i.	ਨਿਰੰ ਤਰ ਸੰ ਚਾਲਿਤ ਸੰ ਦਰਭ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਸੀਓਆਰਐਸ) ਨੈਟਵਰਕ: ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱ ਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ
ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ।
ii.

ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ
ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱ ਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਅੰ ਕੜੇ
ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਪਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।।

iii. ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱ ਖਿਆ, ਸੰ ਚਾਰ ਪਹਿਲ: ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

iv. ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਨਚਿੱ ਤਰ’: ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ
ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਥਾਨਕ ਡੇਟਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।

v.

ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

vi. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ
ਸਵਾਮਿਤਵ: ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ’
•
•

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱ ਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਿੱ ਤੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ

- ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਨ ਯੋਜਨਾ
ਮੁਹਿੰ ਮ-2019 ਤੇ ਇੱ ਕ ਨਜ਼ਰ

ਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੋਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਗ੍ਰਾਆਰਥਿਕ
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ

ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਵਿਧਾਨ
ਦੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਨੁਸਚ
ੂ ੀ ਵਿੱ ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਉੱਨਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰ ਤਰਾਲਾ/ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮਾਂ
ਦਾ ਪੂਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ
ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟੀ ਮਹੱ ਤਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱ ਖ ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ
ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹਿੰ ਮ (ਪੀਪੀਸੀ), ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ
2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰ ਬਰ ਤੱ ਕ ਸੰ ਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਜਿਸਦਾ ਇੱ ਕੋ ਇੱ ਕ ਟੀਚਾ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 'ਸਭ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ' ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੇ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਅਨੁਭਾਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੱ ਧਰ ਤੇ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ।
ਜਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹਿੰ ਮ-2019 ਦਾ ਸ਼ੁੱ ਧ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ
ਜਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਸਮਾਂਬੱ ਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਦੀ
ਤਿਆਰੀ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਜਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹਿੰ ਮ
2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ 31 ਦਸੰ ਬਰ 2019
ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹਿੰ ਮ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਮੰ ਤਰਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਹੋਏ ਖੁਦ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਜੁੱ ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱ ਚੀ
ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀ 2019 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮੁੱ ਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਹੇਠ
ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਰਹੀ।
1.
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23 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ/ ਮੰ ਤਰਾਲਾਂ
ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿੱ ਚ ਬੈਠਕ: ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਮੰ ਤਰਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ
ਜੂਨ 2020

2.

3.

ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਚਿਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭਟਨਾਗਰ
ਦੀ ਪਧ
੍ਰ ਾਨਗੀ ਵਿੱ ਚ 23 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ
ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀ-2019 ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ
ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲਿਆ।

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾਂ ਨੂੰ
ਪੱ ਤਰ: ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹਿੰ ਮਪੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱ ਖਣ। ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱ ਤ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱ ਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱ ਧ ਜਾਗਰੂਕ
ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦਾ ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱ ਤਰ: ਪੀਪੀਸੀ
ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਪੱ ਤਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ
ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਸਚਿਵ/ਸਚਿਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱ ਤਰ
ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ:
a.

ਉ) ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ
b,
ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਮਚਰੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ
c.	ਖਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਮੋਡੀਊਲ
d.
ਪਲਾਨ ਪਲੱਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਬਾਰੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ
4.

ਜਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹਿੰ ਮ (ਪੀਪੀਸੀ-2019) ਦੇ ਲਈ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈ (ਪੀਐਮਯੂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ:
ਪੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱ ਧ ਸਤੰ ਬਰ 2019 ਨੂੰ
ਇੱ ਕ ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਮੁਹਿੰ ਮ
ਅੰ ਤਯੋਦਿਆ ਅਤੇ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਐਮਯੂ ਵਿੱ ਚ
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

a.

ਰਾਜ ਨੋ ਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾਵਾਂ
ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ;
b.
ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ
c.	ਹੱ ਲ ਲਈ ਐਨਆਈਸੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ
ਮਿਸ਼ਨ ਅੰ ਤਯੋਦਿਆ ਅਤੇ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਪੋਰਟਲ ਲਈ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਵਿੱ ਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈ (ਪੀਐਮਯੂ) ਨੇ
ਸਤੰ ਬਰ 2019 ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ
ਦੇ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ
ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਵਿੱ ਚ ਤਿੰ ਨ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੌਰਾਨ
ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਮਯੂ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਲਾਗ ਬੂਕ ਰੱ ਖੀ
ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਮਯੂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹਿੰ ਮ
ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ
ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰ ਯੁਕਤ
ਸਚਿਵ/ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
5.

ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ: ਜਨ ਯੋਜਨਾ
ਮੁਹਿੰ ਮ ਪੀਪੀਸੀ2019 ਹੇਠ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ
ਯੋਜਨਾ, 2020-21 (ਸਭ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ)
ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਿਖਲਾਈ
ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈa)

b)

c)

d)

ਜੀਪੀਡੀਪੀ 2019 ਲਈ ਜਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹਿਮ
ਂ ਸ਼
ਵਾਸਤੇ ਓਰੀਐਟ
ੇ ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱ ਚ ਤਾਰੀਖ
6 ਅਤੇ 7 ਸਤੰ ਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਿਸ਼ਨ ਅੰ ਤਯੋਦਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜੀਪੀਡੀਪੀ
ਦੇ ਲਈ ਜਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹਿੰ ਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ
ਂ ਸ਼
ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਓਰੀਐਟ
ੇ ਨ
ਸਿਖਲਾਈ ਐਨਈਆਰਸੀ ਗੁਵਾਹਾਟੀ, ਅਸਾਮ ਵਿੱ ਚ 12
ਅਤੇ 13 ਸਤੰ ਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੀਪੀਡੀਪੀ-2019 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਨ ਯੋਜਨਾ
ਮੁਹਿਮ ਹੇਠ ਇੱ ਕ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 2425 ਸਤੰ ਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲਖਨਊ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦਸ਼
ੇ
ਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ “ਭਾਰਤ ਦੇ
ਗੰ ਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜੀਪੀਡੀਪੀ
ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ“।
“ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਲਅ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ
ਬਦਲਾਵ” ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 10 ਅਤੇ 11

e)

f)

g)

6.

ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰ ਡ
ਵਿੱ ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
“ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਤਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ
ਸੰ ਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਵ” ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱ ਕ ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮ
30 ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਚੇਨਈ,
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱ ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
“ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੀਈਐਸਏ ਰਾਜਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ
ਬਦਲਾਵ” ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱ ਕ ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮ 22 ਅਤੇ 23
ਨਵੰ ਬਰ 2019 ਨੂੰ ਟੀਪੀਐਸਆਈਪੀਆਰਡੀ,
ਰਾਏਪੁਰ, ਛੱ ਤੀਸਗੜ ਵਿੱ ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਲਈ ਜਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹਿਮ ਹੇਠ
‘ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਬੋਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਵ’
ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱ ਕ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਆਈਆਰਡੀਪੀਆਰਐਨਈਆਰਸੀ,
ਗੁਵਾਹਾਟੀ, ਅਸਾਮ ਵਿੱ ਚ 12 ਅਤੇ 13 ਦਸੰ ਬਰ
2019 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰਸਿ
ੈਂ ੰ ਗ ਰਾਹੀਂ ਪੀਪੀਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਰਾਜਾਂ
ਦੀ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ
ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਯੁਕਤ ਸਚਿਵ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ
ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰਸਿ
ੈਂ ੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ
ਖਿੜਕੀ (ਸਿੰ ਗਲ ਵਿੰ ਡੋ) ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱ ਤਾ।
ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱ ਲ 10 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰਸ
ੈਂ ਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਦ
੍ਰ ਸ਼
ੇ ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਯੋਗ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ
ਦੇ ਟੀਚੇ (ਐਸਡੀਜੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ
ਸਕਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਏ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਪੰ ਚਾਇਤ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪੰ ਚਾਇਤ,
ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਾਪ ਆਉਟ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
ਪੰ ਚਾਇਤ, ਬਾਲ ਹਿੱ ਤ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਪੰ ਚਾਇਤ, ਵ੍ਰਿਧ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਪੰ ਚਾਇਤ,
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਪੰ ਚਾਇਤ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪੇਅਜਲ ਸੁਵਿਧਾ
ਵਾਲੀ ਪੰ ਚਾਇਤ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਯੰ ਤਤ
੍ਰ ਪੰ ਚਾਇਤ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਘਰ
ਦਾ ਪਬ
੍ਰ ੰ ਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਆਦਿ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਸਕਣਗੇ। ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੇ 2024 ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਜਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹਿੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ
ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ
ਚੁਣਤ
ੋ ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

- ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਸਰਪੰ ਚ ਦੀਦੀ ਦੇ ਬੋਲ
ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ
ਧਿਆਨ,
ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਤਮਸਨਮਾਨ

ਸਰਪੰ ਚ ਦੀਦੀ :
ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰ ਡ ਹੁਣ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ
ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ
ਵਿੱ ਚ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼
ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ 35 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 699
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਪਿੰ ਡ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ
ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱ ਡਾ ਲਾਭ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰ ਡ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਤੇ
ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ
ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰ ਨ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ
ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀ: ਦੀਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਪੰ ਚ ਦੀਦੀ :

ਕੰ ਮ

ਘਰ –ਘਰ ਟੋਇਲੇ ਟ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱ ਡਾ

ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲਕੇ ਸਫਾਈ ਤੇ ਰੱ ਖੀਏ ਪੂਰਾ
ਧਿਆਨ।

ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ
ਗ੍ਰਾਮ। ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱ ਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼।
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱ ਕਣਾ ਹੈ। ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏ
ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਧਿਆਨ।
ਇਹ ਗੱ ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰ ਮ ਸਰਕਾਰ
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ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪਿੰ ਡ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ
ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ। ਅੱ ਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ
ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰ ਡ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਆਦਰਸ਼
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਚਰੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪਿੰ ਡਵਾਸੀ: ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱ ਖਣ
ਵਿੱ ਚ ਪਿੰ ਡ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਰਪੰ ਚ ਦੀਦੀ :

ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰ ਡ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ,
ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਵਾਤਾਵਰਨ।
ਇਸਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ
ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ।
ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੇ।

ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੰ ਮ, ਬੱ ਸ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਹ ਮੰ ਤਰ ਕਿ ਕਚਰਾ ਘੱ ਟ ਫੈਲਾਓ, ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਸਦੀ
ਛੰ ਟਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁੜ੍ਹ ਚੱ ਕਰੀਕਰਨ ਕਰੋ।
(ਰਿਡੀਉਸ, ਐਸੋਰਟ, ਰੀਸਾਈਕਲ)

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਸਦਾ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਂਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੋਇਲੇ ਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ
ਰੱ ਖਣੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ

ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਹਰ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ
ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਚਰੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱ ਚ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀਆਂ
ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਕਚਰਾ ਅਤੇ
ਠੋਸ ਕਚਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱ ਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕੇ ਆਮ ਅਤੇ ਗੁਠਲੀਆਂ
ਦੇ ਦਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱ ਚ
ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲਾਭ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਚਰੇ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹ ਚੱ ਕਰੀਕਰਨ
ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀ: ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱ ਲ ਹੈ
ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ।
ਸਰਪੰ ਚ ਦੀਦੀ :

ਕੁਦਰਤ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਕਾਰ।
ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ।

ਕੱ ਚ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਕਚਰੇ ਦੀ ਛੰ ਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਅਪਘਟਿਅ (ਬਾਇਓ-ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ)
ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੋਸ ਕਚਰੇ ਨੂੰ
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਕਚਰੇ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਸੁੱ ਕੇ ਪੱ ਤੇ, ਪਰਾਲੀ, ਗੋਬਰ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਕਮਪੋਸਟ ਅਤੇ ਵਰਮੀ-ਕਮਪੋਸਟ
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਪੋਸਟ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ
ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ
ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਤਿਆਰ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ
ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ
ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਮਪੋਸਟ, ਵਰਮੀਕਮਪੋਸਟ, ਜੈਵ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ
ਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱ ਡਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮਿੱ ਟੀ ਦੀ
ਸਿਹਤ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਲ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਪੂਰਣ ਕਾਰਬਨਿਕ ਖਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱ ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀ: ਦੀਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ
ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਸਰਪੰ ਚ ਦੀਦੀ :

ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣੋ।

ਬਾਲਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ
ਬੇਹਾਲ।
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹਵਾ ਹੋ ਗਈ ਮੁਸ਼ਕਲ,

ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਚੀਏ, ਬਚਾਈਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰ ਡ ਨੂੰ,
ਨਿਭਾਈਏ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ,
ਦਈਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰ ਕਟ ਅੱ ਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸਗੋਂ
ਇੱ ਕ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਸਮੱ ਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਮੱ ਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਵਿਕ ਕਚਰਾ
ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਬਾਲਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ
ਧਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੋਬਰ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ
ਵਿੱ ਚ ਲਾਭ ਚੁੱ ਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਸੰ ਸਾਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰ ਡ ਦੇ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਖੁੱ ਲੇ ਵਿੱ ਚ
ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਮਾੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁੱ ਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪਿੰ ਡ ਦੇ
ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕਚਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਪੂਰਨ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀ: ਦੀਦੀ, ਪਰ ਅੱ ਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਚਿੰ ਤਾ ਵਿੱ ਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?
ਸਰਪੰ ਚ ਦੀਦੀ :

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹੈ ਰੋਣਾ

ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱ ਚ ਲਓ ਸੂਝ-ਬੁਝ ਨਾਲ ਕੰ ਮ

ਬਚਣ ਦਾ ਬੱ ਸ ਇੱ ਕੋ ਹੀ ਸੂਤਰ- ਨਿਜੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦਿਓ ਧਿਆਨ।

ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ
ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ
ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਲੜੀ
ਬਣਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੂੰ ਹ ਤੇ
ਮਾਸਕ ਅਤੇ 2 ਗੱ ਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ
ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ।
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ- ਜਾਮਨ ਕੀ ਸੈਰ;
ਬਲਾਕ ਪਛਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਮੌਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਪ੍ਰੈਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਰ :

ਪਿੰ

ਡ ਜਾਮਨ ਦੀ ਸੈਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ
ਪਛਾਦ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ
ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਤਾਰੀਖ 30
ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਿੰ ਚਾਈ ਟੈਂਕ (ਅਛਾਲਾ ਚੰ ਦਰ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜਲ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ
ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ
ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਗੋਲਡ ਟੈਂਕ ਤੇ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਆਇਤਾਕਾਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ
ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ 1,14,000 ਲੀਟਰ
ਅਤੇ 65000 ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਿਆ ਹੈ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:- ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਜਾਮਨ ਕੀ ਸੈਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰ ਚਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਤੱ ਕ
ਚੁੱ ਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰ ਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ
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ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱ ਕਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ, ਮਿਰਚ,
ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਪਿਆਜ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਸਿੰ ਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਲੋ ਕ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰ ਡ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਂਕ ਉਛਾਲਾ ਚੰ ਦਰ ਨੂੰ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱ ਚ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ
ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਵਿੱ ਚ ਇਕੱ ਤਰ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਗਏ ਟੈਂਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰ ਡਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ
ਸਿੰ ਚਾਈ ਕਰਕੇ ਨਕਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ
ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਜਾਮਨ ਕੀ ਸੈਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਧਾਈ ਦੇ
ਯੋਗ ਹਨ।

ਮ

ਮਨਰੇਗਾ ਪਾਰਕ: ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ
ਦਾ ਇੱ ਕ ਸੰ ਪੂਰਨ ਮਾਡਲ

ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਅਤੇ ਮੁਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱ ਚ
ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱ ਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ
ਉਦੇਸ਼ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਥਾਈ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਾਧਨ
ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਆਯਾਮ ਹਨ ਅਤੇ
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ
ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ 260 ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਕੇਤਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ
ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ
ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱ ਚ 120 ਦਿਨ) ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ
ਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿਖ ਦੀ
ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰ ਡੀ ਦੇ ਸਿਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਮੰ ਦਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ
ਸਰਧਾਲੂ ਇਸ ਮੰ ਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱ ਚ ਜਨਜਹੈਲੀ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਮੁਰਹਾਗ ਹੈ, ਜਿਥੋ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰਧਾਲੂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਗੋਹਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਮੁਰਹਾਗ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ
ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭਰਾੜੀ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਜ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱ ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨਰੇਗਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਪਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ
ਪਾਰਕ ਲਗਭਗ 5 ਬੀਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 1.10 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ
1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੱ ਧ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਤੇ ਕੁੱ ਲ 1.20
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਮਨਰੇਗਾ ਮੱ ਧ ਤੋਂ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਪਾਰਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 10 ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਹੈ- 1. ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲ ਦਾ ਸਨਰੱ ਖਣ 2.
ਜੰ ਗਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਨਰੱ ਖਣ 3. ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਨਰੱ ਖਣ
4. ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 5. ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ 6. ਸਾਫ਼-

ਸਫਾਈ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ 7. ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ
ਦਿਹਾਤੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ
ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧੇਵਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵੱ ਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਸਕੂਲੀ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱ ਖਿਆਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ
ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਨਰੱ ਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ (ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ) 8. ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ
ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ
ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣੇ 9. ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਸਥਾਈ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਕ ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮਾਂ ਲਈ
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣੀਆਂ 10. ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਆਚਾਰਕਧਾਰਮਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਨਰੱ ਖਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
ਮਨਰੇਗਾ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ
ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ
ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੱ ਡੀਆਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ
ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ
ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਚਿਨਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ
150 ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 30 ਰੁੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ
ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲ ਦੇ ਸਨਰੱ ਖਣ
ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆ ਕੇ ਰੁੱ ਖ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਕ ਵਿੱ ਚ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਰੱ ਖੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
"ਜੇਕਰ ਅੱ ਜ ਅਸੀਂ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ
ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ"।
ਸਕੂਲੀ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਓਹਨਾਂ
ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਾਂ
ਦੇ ਸਨਰੱ ਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਕ ਵਿੱ ਚ
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ
ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਛੱ ਤ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ
ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕ ਰਾਹੀਂ 9 ਦੇਵਦਾਰ ਰੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਚੋ-ਵਿੱ ਚ
ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱ ਕ ਤਲਾਅ ਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਵਿੱ ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ
ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ
ਵਰਤੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਪਾਰਕ ਵਿੱ ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧੇਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 100
ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
"ਸੋਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ" ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਰਕ ਵਿੱ ਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਛੱ ਡ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ
ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਕ
ਵਿੱ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵੱ ਲੋਂ ਜਿਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰੱ ਖਿਆ ਗਿਆ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਣ।
ਪਾਰਕ ਵਿੱ ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਡਸਟਬਿਨ ਵੀ
ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਕਚਰਾ
ਇਕੱ ਤਰਤਾ ਗੱ ਡੇ ਵਿੱ ਚ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਲੀਥਿਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਗਰ
ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੰ ਡੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱ ਚ ਭੇਜ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ
ਪਾਰਕ ਵਿੱ ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੁਨੇਹਾ
ਵੀ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਪਾਰਕ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਲਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਵਿੱ ਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ
ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ

ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ
ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਜਰਿਆ
ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਕ ਵਿੱ ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਖੇਲ ਮੈਦਾਨ, ਮਹਿਲਾ
ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਇਮਾਰਤ, ਦਿਹਾਤੀ ਹਾਟ ਅਤੇ
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਕਿਚਨ ਸ਼ੇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੱ ਧ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਮੰ ਚ ਅਤੇ ਚੌਦਵੇਂ ਵਿੱ ਤ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ, ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਲ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਾਂ ਬਗੁਲਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰ ਦਿਰ
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰ ਦਿਰ ਦੀ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਨਰੱ ਖਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਹੋਣ
ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਮੁਰਹਾਗ ਲਈ ਆਮਦਨ
ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ
ਲਈ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 2300 ਮੀਟਰ
ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁੱ ਖਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ
ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ- “ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਨਰੱ ਖਣ ਦੇ
ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰ ਭਵ ਹੈ”

ਤਜਿੰ ਦਰ ਠਾਕੁਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਮੁਰਹਾਗ,

ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਗੋਹਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰ ਡੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
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ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਧਮੂਨ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਮਸ਼ੋਬਰਾ,
ਤੈਹਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ:

ਗ੍ਰਾ

ਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਧਮੂਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਾਲਾਗੜ ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ
ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ

ਵਿੱ ਚ ਕੁੱ ਲ 13 ਮਾਲੀਆ (ਰੈਵੀਨਿਉ) ਪਿੰ ਡ ਅਤੇ 7 ਵਾਰਡ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ

ਠਾਕੁਰ ਹਨ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਜੁਬੜਹੱ ਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਹੇਠ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰ ਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱ ਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ

ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸੈਰ-

ਸਪਾਟਾ, ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ/ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੰ ਚਾਈ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਧਮੂਨ

ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰ ਘ

ਤੋਮਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱ ਚ ਦਿਨ
ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਯਾਏ ਪੰ ਚਾਇਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ
ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ

ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱ ਚ ਨਾਨਾਜੀ
ਦੇਸ਼ਮੁੱ ਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਰਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ

ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜ ਲਈ

ਇਸ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਹੇਠ ਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

1. ਵਾਤਾਵਰਨ/ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ :ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਨਰੱ ਖਣ ਅਤੇ

ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਮੰ ਡਲ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ

ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰ ਡ ਬਾਘਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ

ਭਾਵਾਨਾ ਵਿੱ ਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਪੌਦੇ
ਲਗਭਗ 300 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ

ਵਿੱ ਚ ਦੇਵਦਾਰ, ਬਾਨ, ਅਮਰੂਦ ਅਤੇ ਫੁੱ ਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ

ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਨਰੱ ਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ
ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਵਾਂ ਮਿਲੇ ਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰਾਮ

ਪੰ ਚਾਇਤ ਧਮੂਨ ਨੇ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ

ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਚਾਵਲ, ਕੋਧਾ ਅਤੇ ਕਾਗਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ

ਸਜੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਖੇਤੀਬਾੜੀ :ਕਿਸਾਨਾਂ/ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਧਮੂਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਲਾਲ-ਪੀਲੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਬਿਨਾ ਬੀਜ ਦੇ ਖੀਰੇ
ਦਾ ਬੀਜ) ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸਸਤੇ ਮੁੱ ਲ
ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਜੁਬੜਹੱ ਟੀ
ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਫੁੱ ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰ ਗ
ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ
ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ/ਫਸਲਾਂ
ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ
ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ
ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁਬੜਹੱ ਟੀ
ਵਿੱ ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਰੱ ਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਲੱਖ
ਰੁਪਏ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ
ਉਸਾਰੀ ਲਈ 3 ਬਿਸਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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3. ਸਿੰ ਚਾਈ
ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰ ਚਾਈ
ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰ ਡ ਭਵਾਨਾ ਅਤੇ ਖਲਗ
ਵਿੱ ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਮਦ ਹੇਠ 9-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ
ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ
2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ 3.00 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰ ਚਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ
ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਧਮੂਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕੇ ਆਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਨਿਰੰ ਤਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਣ ਦੇ ਟੀਚੇ
ਪ੍ਰਤੀ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਨਿਰੀਖਕ, ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਮਸ਼ੋਬਰਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਇੱ ਕ ਸਫਲ ਪਹਿਲ: ਇੱ ਕ ਕਦਮ ਸਵੱ ਛਤਾ ਵੱ ਲ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਭਾਵਰਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ

ਪੰ ਚਾਇਤ ਏਮਾ ਸਵੱ ਛਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਡਲ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਬਣੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਰਾਮ

ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋ ਉਪਰੰ ਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਏਮਾ

ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਭਾਵਰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ, ਵਿੱ ਚ ਕਚਰਾ
ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱ ਥਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ

ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰ ਦਰ ਕੰ ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਅੰ ਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ

ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦਾ ਜੀਵੰ ਤ ਰੂਪ- ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਏਮਾ, ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਭਾਵਰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ,
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ
ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ।
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ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰ ਦਰ ਕੰ ਵਰ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ
ਰਾਜ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰ ਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ,
2018 ਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ ਇਸ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ
ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨਿਕਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਕਮਾ
ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱ ਡੇ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੀ ਏਮਾ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੰ ਚਾਇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਏਮਾ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਸੈਨਿਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ
ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਅਧਿਕਰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਦੱ ਸਿਆ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਏਮਾ ਦੇ ਓਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰ ਜੀਵ
ਰਾਨਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ
ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕਚਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਖਾਦ
ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਦੀ ਸੌਂਹ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਵੱ ਛ ਪੰ ਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰ ਕਲਪ ਲਿਆ
ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱ ਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਗੱ ਡੀ
ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਰਸਾਇਣਕ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵਰਤਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਏਮਾ ਪੰ ਚਾਇਤ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ
ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਪੰ ਚਾਇਤ ਬਣ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਦਾ ਸੰ ਕਲਪ ਲੈਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੀ ਏਮਾ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦਾ
ਦਬਦਬਾ ਯੂਐਨਐਫਸੀਸੀ ਦੀ ਦਿੱ ਲੀ ਵਿੱ ਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ
ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਯੂਐਨਐਫਸੀਸੀ (ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨ
ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ) ਵੱ ਲੋਂ
ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਵਿੱ ਚ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਏਮਾ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਕ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ
ਗਿਆ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਸਦੱ ਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਵੰ ਤ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਵੀ
ਇੱ ਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਕਿ
ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਅਤੇ
ਮਾਡਲ ਪੰ ਚਾਇਤ ਬਣੀ ਹੈ।
ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ
ਅਤੇ ਲੋ ਕਪ੍ਰਿਯ ਮੁਹਿੰ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਭਾਰਤ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱ ਛ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਯਸ਼ਵੰ ਤ ਰਾਓ ਚਵਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੋਧਿਨੀ (ਯਸ਼ਦਾ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਦੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰ ਮ ਭਾਰਤ ਸਕਰਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰ ਮ ਹੇਠ ਸਵੱ ਛਤਾ ਮੁਹਿੰ ਮ ਨੂੰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਕਸਬਿਆਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱ ਛਤਾ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਨਾਲ ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਏਮਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਚਰਾ ਉਪਚਾਰ
ਪਲਾਂਟ, ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਹਿਮਾਚਲ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਏਮਾ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਜ
ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਨਰੱ ਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਠੋਸ ਕਚਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਚਰੇ ਦੇ ਮੁੜ ਚੱ ਕਰੀਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਚਰੇ ਦੀ ਇਕੱ ਤਰਤਾ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਗੱ ਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ
ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰ ਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਵੱ ਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਏਮਾ, ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ
ਭਾਵਰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

(ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਂਗੜਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ)

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁੱ ਲੂ ਦੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ: ਇੱ ਕ ਜਨ ਅੰ ਦੋਲਨ

ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ
ਪ੍ਰਧਾਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ

ਇੱ ਕ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵੱ ਛਗ੍ਰਹੀਆਂ (ਅਗਲੀ ਪੰ ਗਤ ਦੇ
ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱ ਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱ ਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰ ਤਰੀ ਮੰ ਡਲ ਨੇ 2020 ਵਿੱ ਚ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ
ਮਿਸ਼ਨ (ਦਿਹਾਤੀ), ਐਸਬੀਐਮ (ਜੀ), ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਮੰ ਜੂਰੀ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਓਡੀਐਫਪਲੱਸ) ਦੀ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀ ਤੇ
ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਓਡੀਐਫ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ
ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਸਐਲਡਬਲਿਊਐਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)।

ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਮ - ਦਿਹਾਤੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਵੱ ਛਤਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ
2014 ਨੂੰ ਸਿਰਫ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ, ਓਹ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ
ਵੱ ਧ ਕੇ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ (ਟੋਇਲੇ ਟ) ਦਾ
ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜੋਂ 35 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, 699 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਅਤੇ 5,99,963 ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ
ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ-6
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।

ਐਸਬੀਐਮਜੀ ਪੜਾਅ 2 ਨੂੰ ਬੇਜੋੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱ ਕਣ ਦਾ
ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰ ਮ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਜਨ
ਅੰ ਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਓਡੀਐਫ (ਖੁਲ੍ਹੇ
ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ) ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਨਿਰੰ ਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਵੱ ਛ
ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਠੋਸ
ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੀਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲਾਵ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ
ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱ ਤ ਪੋਸ਼ਣ,
ਜਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ
60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱ ਸਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ
ਅਰਥਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਨ ਅੰ ਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਦਿਹਾਤੀ) ਪੜਾਅ 2 ਨੂੰ 202021 ਤੋਂ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਇੱ ਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱ ਲ 1,40,881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱ ਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ
ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ ਤੋਂ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੱ ਛਤਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ
ਪੂਰਣ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ
ਬਜਟੀਅ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 15ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਐਮਜੀਐਨਆਰਈਜੀਐਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ
ਸ੍ਰਿਜਨ ਮਾਡਲਾਂ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਵੇਗੀ।

ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰ ਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਬੀਐਮ (ਜੀ)
ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜੋਂ ਟੋਇਲੇ ਟ 93.4
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ
ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ
ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
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- ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ, ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਿਭਾਗ,
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

ਕੋਵਿਡ 19 ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਿਭਾਗ
(ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ) ਦਾ ਸਵੱ ਛਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਜੋਰ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਧੌਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵੱ ਛਤਾ ਦੇ
ਚੰ ਗੀਤਰੀਕਿਆਂ
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ

ਸੰ ਕ੍ਰਮਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਅਜਲ
ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਓਹ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਦੇ ਉਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੱ ਛਤਾ ਦੀ
ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ।
ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ)
ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵੱ ਛਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਨੂੰ
ਇਸ ਸੰ ਕਟਪੂਰਣ ਘੜੀ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਅ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਕ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ
ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਸਵੱ ਛਤਾ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਅਪਣਾਉਣ’।
ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਓਡੀਐਫ ਭਾਵ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ
ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱ ਚ 20
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ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਟੋਇਲੇ ਟ
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਵੱ ਛਤਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜ ਵੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੱ ਛਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ
ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲਗ
ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਜੋਰ
ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ
ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਤੇ
ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ
ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ
ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਵਧੀਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ
ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਓਹ ਅਗਲੀ
ਪੰ ਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੁਨਾਸ਼ਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ
ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ
ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ) ਹੇਠ ਉਪਲੱਬਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰ ਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ:

ਵੱ ਛਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੰ ਤਰਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨਾਂ, ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਿਰੰ ਤਰ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਕਈ
ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਹੈ।
ਸਵੱ ਛਤਾ ਪੰ ਦਰਵਾੜਾ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਸਵੱ ਛਤਾ ਪੰ ਦਰਵਾੜਾ, ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰ ਮ ਹੇਠ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਇੱ ਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰ ਤਰਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ
ਨੂੰ ਸਵੱ ਛਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੱ ਛਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ
ਸਕੇ।

ਪੰ ਦਰਵਾੜਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰ ਤਰਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਲੇਂਡਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੱ ਛਤਾ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ
ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੱ ਛਤਾ
ਪੰ ਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰ ਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਨੇੜਲੀ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋ ਡ ਅਤੇ
ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵੱ ਛਤਾ ਪੰ ਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਮੰ ਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਸੰ ਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰ ਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ
ਮੰ ਤਰਾਲਿਂਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱ ਛਤਾ ਮੰ ਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਿੱ ਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ (ਸੁਜਲ) ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਿੰ ਡ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ:
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਹੇਠ, ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਿਭਾਗ
(ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱ ਚ ਸਮਰੱ ਥਾ
ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਮੁਕਤ (ਓਡੀਐਫ) ਹੋਏ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ
ਤੱ ਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ
ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਵਿੱ ਚ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਢੁਕਵੀਂ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ
ਸਿਖਲਾਈਕਰਤਾ (ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਰਸ) ਨੂੰ ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ
ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱ ਕ ਆਯੋਜਿਤ ਪੰ ਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ
ਸਿਖਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ (ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਨਰਸ)
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰੀ ਸਿਖਲਾਈਕਰਤਾ (ਐਫਟੀ) ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਸਰਪੰ ਚਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਚਿਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਾਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ
ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰੱ ਥਿਤ ਤਿੰ ਨ-ਦਿਨਾਂ
ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚੀ
ਕਵਾਇਦ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱ ਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵੱ ਛ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਹਾਤੀ 2019: ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ
ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਫਾਈ
(ਸਵੱ ਛਤਾ) ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ
ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਵੇਖਣ
ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਵੱ ਛ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਹਾਤੀ 2019’
(ਐਸਐਸਜੀ2019) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱ ਚ 33 ਰਾਜਾਂ/
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, 683 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 17209 ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ, ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਹਾਟ,
ਬਜਾਰਾਂ, ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਟੋਇਲੇ ਟ ਅਤੇ
ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੱ ਕ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰ ਮ ਵੀ ਚਲਾਈ।
ਸਵੱ ਛ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਹਾਤੀ 2019 ਦੇ ਉਦੇਸ਼:
•
•

ਵੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ) ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨਾ

•	ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਣ।
•	ਬਿਹਤਰ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਹਤਮੰ ਦ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ।
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ਨਾਗਰਿਕ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਨਾਗਰਿਕ ਸਵੱ ਛ
ਸਰਵੇਖਣ
ਦਿਹਾਤੀ-2019
ਬਾਰੇ ਜਾਣੁ ਸਨ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼
ਸਫਾਈ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਵਿੱ ਚ
ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ
ਸਿਹਰਾ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ
ਮੁਹਿੰ ਮ-ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ
ਮੰ ਨਿਆ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ
ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ
ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਿਆ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਠੋਸ ਕਚਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਚਿਤ
ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਿਆ

ਸੇਵਾ ਪਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ (ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ)

76.8% ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛ ਗ੍ਰਹਿਆਂ
ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਖੇਤਰੀ ਸਿਖਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ
(ਟ੍ਰੇਨਰਜ਼) ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ
ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਿਆ

72.3% ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ
63% ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ
66.9% ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ
ਓਡੀਐਫ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/
ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ
ਸੈਲ (ਓਡੀਐਫਜ਼ ਸੈਲ)
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ
ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਸੰ ਪਤੀਬਸਤੀ
ਵਿੱ ਚ ਜਨਤਕ
ਅਧਾਰਤ
ਗਤੀਵਿਧੀਲਈਦੇਵਿਸ਼ੇ
ਪੂਸ਼ਰਜਤਨ
ਾ ਹੋਣਤੇ ਤੇ
ਦੱ ਸਿਆ
ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ
ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ
ਦੱ ਸਿਆ
ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਿਆ

4. ਪ੍ਰਿਆ ਸਾਫਟ

•
•

69.4% ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ 4.1
ਸੂਚਨਾ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ
ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ
ਚਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ
ਦੱ ਸਿਆ

5. ਐਨਏਡੀ

ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ
ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ।

ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ) ਹੇਠ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ (ਈਐਮਐਮ) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱ ਖਿਆ,
ਸੰ ਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ)/ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ।

ਸਵੱ ਛ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ (ਆਈਕੋਨਿਕ) ਸਥਾਨ: ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ
ਮੁਹਿੰ ਮ ਹੇਠ ਸਵੱ ਛ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸਥਾਨਾਂ (ਐਸਆਈਪੀ) ਦੀ
ਤੀਜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ
ਐਸਆਈਪੀ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਮਾਨੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ, ਝਾਰਖੰ ਡ,
ਦੇਵਦਾਰ ਕੇ ਬੈਦਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱ ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ
ਆਯੋਜਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪਧ
੍ਰ ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਪੋਰਟ
ੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐਸਆਰ) ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮੌਕਾ ਪਦ
੍ਰ ਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸਵੱ ਛ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸਥਾਨ (ਐਸਆਈਪੀ) ਇੱ ਕ ਬਹੁਹਿੱ ਤ ਧਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ 100
ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ
ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱ ਤਤਾ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ “ਆਈਕੋਨਿਕ” ਹਨ। ਪਹਿਲ ਦਾ
ਟੀਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ
ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ ਦੇ ਨੋਡਲ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ
ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ-ਮਾਨੇ
(ਆਈਕੋਨਿਕ) ਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਲਈ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਮਾਨੇ (ਆਈਕੋਨਿਕ) ਸਥਾਨ: 1.
ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਰਗਾਹ; 2. ਸੀਐਸਟੀ ਮੁੰ ਬਈ; 3. ਸਵਰਨ ਮੰ ਦਿਰ,
ਅੰ ਮ੍ਰਿਤਸਰ; 4. ਕਾਮਾਖਿਆ ਮੰ ਦਿਰ, ਆਸਾਮ; 5. ਮਨੀਕਰਨਿਕਾ
ਘਾਟ, ਵਾਰਾਨਸੀ; 6. ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮੰ ਦਿਰ, ਮਦੁਰਈ; 7. ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ
ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਕਟਰਾ, ਜੰ ਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ; 8. ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰ ਦਿਰ,
ਪੂਰੀ; 9. ਤਾਜ-ਮਹਿਲ, ਆਗਰਾ; 10. ਤਿਰੂਪਤੀ ਮੰ ਦਿਰ, ਤਿਰੂਮਾਲਾ

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਮਾਨੇ (ਆਈਕੋਨਿਕ) ਸਥਾਨ: 1.
ਗੰ ਗੋਤਰੀ; 2. ਯਮਨੋਤਰੀ; 3. ਮਹਾਕਾਲੇ ਸ਼ਵਰ ਮੰ ਦਿਰ, ਉਜੈਨ;
4. ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ; 5. ਅਸਿਸੀ, ਗੋਆ ਦੇ ਸੈਂਟ
ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਦਾ ਚਰਚ ਅਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ; 6. ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਵਿੱ ਚ
ਕਾਲਾਦਿ ਵਿੱ ਚ ਆਦਿ ਸ਼ੰ ਕਰਾਚਾਰੇ ਦਾ ਘਰ; 7. ਸ਼੍ਰਵਣਬੇਲਗੋਲਾ
ਵਿੱ ਚ ਗੋਮਤੇਸ਼ਵਰ; 8. ਬੈਜਨਾਥ ਧਾਮ, ਦੇਵਘਰ; 9. ਬਿਹਾਰ
ਵਿੱ ਚ ਗਯਾ ਤੀਰਥ; 10. ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱ ਚ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰ ਦਿਰ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਮਾਨੇ (ਆਈਕੋਨਿਕ) ਸਥਾਨ: 1.
ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮ ਸੰ ਸਥਾ ਮੰ ਦਿਰ; 2. ਮਾਨਾ ਪਿੰ ਡ, ਉੱਤਰਾਖੰ ਡ; 3.
ਵਿਦੁਰ ਕੁਟੀ ਮੰ ਦਿਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼; 4. ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ
ਮੰ ਦਿਰ; 5. ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਗ ਵਾਸੁਕੀ ਮੰ ਦਿਰ; 6. ਕਨਵਾਸ਼ਰਮ, ਉੱਤਰ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼; 7. ਏਮਾ ਕਿਥੇਲ, ਮਨੀਪੁਰ; 8. ਹਜ਼ਾਰਦੁਆਰੀ ਪੈਲੇਸ,
ਪੱ ਛਮੀ ਬੰ ਗਾਲ; 9. ਪਾਂਗੋਂਗ ਟਸੋ; 10. ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸਵਾਮੀ
ਮਠ ਮੰ ਤਰਾਲਯਮ
ਐਨਆਰਐਸਐਸ 2019-20: ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ
ਦਿਹਾਤੀ (ਐਸਬੀਐਮ-ਜੀ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਦਦ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਇੱ ਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰ ਸੀ (ਆਈਵੀਏ)
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸਫਾਈ ਸਰਵੇਖਣ
(ਐਨਏਆਰਐਸਐਸ) 2019-20, ਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ 95.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਘਰ ਵਿੱ ਚ
ਬਣੇ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਨਏਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
90.1 ਪਤ
੍ਰ ੀਸ਼ਤ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਮੁਕਤ
(ਓਡੀਐਫ) ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੁੜ੍ਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਓਡੀਐਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਘੋਸ਼ਤ ਅਤੇ
ਪਮ
੍ਰ ਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਨਵੰ ਬਰ 2019 ਅਤੇ
ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱ ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦਸ਼
ੇ ਾਂ ਦੇ 6136 ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ
92040 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਨਏਆਰਐਸਐਸ 2019-20 ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਨਤੀਜੇ ਹੇਠ ਦਿੱ ਤੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•
•
•

•

ਸਰਵੇਖਣ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 94.4% ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਟੋਇਲੇ ਟ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ

95.9% ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
90.1% ਪਿੰ ਡ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਓਡੀਐਫ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਨ ਅਤੇ ਓਡੀਐਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਡੀਐਫ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਕੀ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 93% ਸਵੱ ਛਤਾ ਕਵਰੇਜ ਸੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 95% ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ
ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਾਵ ਪਾਇਆ
ਗਿਆ।

ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ
ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ।
ਨਮਾਮੀ ਗੰ ਗੇ: ਨਮਾਮੀ ਗੰ ਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲ ਸੰ ਸਾਧਨ
ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇੱ ਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਰ-ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਗੰ ਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪਬ
੍ਰ ੰ ਧਨ
(ਐਸਐਲਡਬਲਿਊਐਮ) ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪੇਅਜਲ
ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਮੰ ਤਰਾਲਾ (ਐਮਡੀਡਬਲਿਊਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰ ਡ, ਉੱਤਰ ਪਦ
੍ਰ ਸ਼
ੇ , ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰ ਡ
ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰ ਗਾਲ ਦੇ 52 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ 4470
ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਅ ਮਦਦ ਨਾਲ ਓਡੀਐਫ
ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਨੇ ਐਨਐਸਸੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੰ ਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤਟ ਤੇ 25 ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਗੰ ਗਾ
ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ।

ਐਸਵੀਐਮ(ਜੀ) ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ
ਸ਼ੁੱ ਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰ ਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ
ਕੇਂਦਰੀ
4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱ ਲੀ ਵਿੱ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸਥਾਰ
ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ
(ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ
ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਸਫਲਤਾ
ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ
ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ) ਪਹਿਲੇ
ਪੜਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ
ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ
ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ੀ
ਅਗੁਆਈ ਵਿੱ ਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਭ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ
ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਟੋਇਲੇ ਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ
ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੇ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੱ ਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱ ਚ ਟੋਇਲੇ ਟ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ
ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ

ਗੋਬਰ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ: ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
(ਐਮਡੀਡਬਲਿਊਐਸ) ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ,
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱ ਚ ਜੈਵ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਧਨ ਜਾਂ
“ਗੋਬਰ ਧਨ” ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ
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ਦਾ ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱ ਚੋਂ 52,497 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੰ ਡੇ ਜਾਣਗੇ,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਹਾਤਮਾ
ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰ ਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
(ਐਮਜੀਐਨਆਰਈਜੀਐਸ) ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ
ਮਾਡਲ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਰੰ ਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ
ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਪੜਾਅ 2 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਵੀ
ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਠੋਸ
ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਸਐਲਡਬਲਿਊਐਮ) ਤੰ ਤਰ
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ
ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ
ਪਿਛਲੇ ਪੰ ਚ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ
ਅਤੇ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰ ਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਅੰ ਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਸਵੱ ਛਗ੍ਰਹੀਆਂ ਦੀ
ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ) ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱ ਤੀ।
ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ)
ਦੇ ਸਚਿਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਨ ਅਇਯਰ ਨੇ ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ) ਦੇ
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਇਹ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁੱ ਲ 1,40,881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ
2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱ ਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿੱ ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਮਧਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤਾਲਮੇਲ

ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਿਭਾਗ ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ ਦੇ
ਵਧੀਕ ਸਕਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਬਰੋਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱ ਚ,
ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਓਡੀਐਫ ਤੋਂ ਪਰੇ ਐਸਬੀਐਮ (ਜੀ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ
ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੇ
ਜੋਰ ਦਿੱ ਤਾ।
ਓਡੀਐਫ (ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਮੁਕਤ) ਪਲੱਸ ਦੇ
ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਸਐਲਡਬਲਿਊਐਮ)
ਘਟਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚਾਰ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨਨਤੀਜਾ ਸੰ ਕੇਤਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਪਲਾਸਟਿਕ
ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜੈਵ-ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਠੋਸ ਕਚਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਪਸ਼ੂ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ), ਘਰੇਲੂ ਕਚਰਾ ਜਲ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੱ ਲ ਕੀਚੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ) ਦੇ ਦੂਜੇ
ਪੜਾਅ ਵਿੱ ਚ ਘਰੇਲੂ ਟੋਇਲੇ ਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ
ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
(ਐਸਐਲਡਬਲਿਊਐਮ) ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
ਨੂੰ ਨਿਰੰ ਤਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ
ਕੰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਖੱ ਡੇ (ਪਿੱ ਟ), ਜਲ ਦੀ ਸਮਾਈ ਲਈ ਖੱ ਡੇ,
ਕਚਰਾ ਜਲ ਤਲਾਅ, ਸਮੱ ਗਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਆਦਿ ਦੀ
ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ) ਲਈ ਸੂਚਨਾ,
ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ)

ਸਬੀਐਮ(ਜੀ) ਨੂੰ ਵੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਇੱ ਕ ਜਨ-ਅੰ ਦੋਲਨ ਵਿੱ ਚ
ਐਬਦਲਣ
ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱ ਚਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ
ਸੰ ਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਈਸੀ ਨੇ
ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ) ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਮੁਕਤ
(ਓਡੀਐਫ) ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੇਠ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭ
ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਆਈਈਸੀ ਹੇਠ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਓਡੀਐਫ
ਪਲੱਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠੋਸ
ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਸਐਲਡਬਲਿਊਐਮ) ਵਿੱ ਚ
ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਈਈਸੀ ਹੇਠ ਇੱ ਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰ ਮ ਭਾਵ
2022 ਤੱ ਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
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ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱ ਲ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ
ਟੀਚੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ
2019 ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇੰ ਟਰਪਰਸਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਆਈਪੀਐਸ) ਭਾਵ
ਅੰ ਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰ ਚਾਰ, 6 ਲੱਖ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਫੈਲੇ ਦਿਹਾਤੀ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱ ਚ ਆਈਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਘਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਪੱ ਧਰ
ਦੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱ ਛਗ੍ਰਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਨਿਰੰ ਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ
ਇੱ ਕਜੁੱ ਟ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਆਈਪੀਸੀ
ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈਈਸੀ

ਫੰ ਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਈਈਸੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱ ਚ
ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈਈਸੀ ਤੇ ਖਰਚ ਵੱ ਧਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ਸਫਾਈ ਦੇ ਅੰ ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ
ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲਾਵ ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ
ਓਡੀਐਫ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਿੱ ਤ
ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉੱਚ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ

ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਆਈਈਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ
ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ
ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱ ਕ ਆਈਈਸੀ
ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹਿੱ ਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ
ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ। ਆਈਈਸੀ ਦੇ ਵੱ ਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਈਈਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ
ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਈਈਸੀ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਦਿਹਾਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ,
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ

ਂ ਮੀਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ
ਫ ਅਤੇ ਬਿਲ ਐਡ
ਯੂਨੀਸੈ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱ ਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਟੋਇਲੇ ਟ ਤੱ ਕ

ਪਹੁੰ ਚ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ
ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 8 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਅੰ ਤਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ
ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰ ਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱ ਲੀ
ਵਿੱ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ
ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਹਾਤੀ (ਐਸਬੀਐਮ-ਜੀ) ਦੇ ਦੂਜੇ
ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਐਨ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ
ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ,
ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ) ਦੇ
ਸਚਿਵ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਮ ਅਈਯਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਚਿਵ ਸ਼੍ਰੀ
ਅਰੁਣ ਬਰੋਕਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਰਾਜਾਂ/
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਚਿਵ/ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸਚਿਵ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਸਬੀਐਮਜੀ), ਮੰ ਤਰਾਲਾ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)
ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ
ਹੋਰ ਸਦਾ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ
ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਜ ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਮੱ ਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ 6,993 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ
ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ
ਘਰੇਲੂ ਟੋਇਲੇ ਟ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਿੱ ਚ
ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟੋਇਲੇ ਟ ਤੱ ਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਸਿਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ

ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਓਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵੀ ਵਧੀ
ਹੈ।
ਮੁੱ ਖ ਨਤੀਜੇ ਹੇਠ ਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•

•

•

ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਨਾਲ, 93%
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ; 93% ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 93%
ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

91% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟਾ
ਤੱ ਕ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱ ਚ ਖਰਚ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 93%
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ
98% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਤੱ ਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ
ਹੈ।

88% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੋਇਲੇ ਟ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।
81% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਹਾਵਾਰੀ, ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ
ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਚਿੰ ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ। 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਹਾਵਾਰੀ ਦੀ ਸਾਫ਼ਸਫਾਈ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ਉਤਸਵ
ਓਡੀਐਸ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ
ਦਰਪਣ ਇਨਾਮ
ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ),
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱ ਲੀ
ਵਿੱ ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਆਮਿਰ ਖਾਨ (ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਪਕ, ਪਾਣੀ
ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਡੀਐਫ
ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦੇ
ਇੱ ਕ ਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁੱ ਖ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ
ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਵੱ ਛਤਾ ਦਰਪਣ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰਵੀ ਗੋਦਾਵਰੀ (ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਪੱ ਛਮੀ
ਕਾਮੇਂਗ (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਬੇਮਤਾਰਾ (ਛੱ ਤੀਸਗੜ), ਦਿਵ
(ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਵ), ਪਾਨੀਪਤ (ਹਰਿਆਣਾ), ਵਡੋਦਰਾ
(ਗੁਜਰਾਤ), ਕੋਲ੍ਹਾਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਮੋਗਾ (ਪੰ ਜਾਬ),
ਪੂਰਵੀ ਸਿੱ ਕਮ (ਸਿੱ ਕਮ) ਅਤੇ ਪੇਡਪਪਾਲੀ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ) ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ। ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ – ਡਿਬਰੂਗੜ (ਅਸਾਮ), ਸਿਰਮੌਰ (ਹਿਮਾਚਲ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਇੰ ਦੋਰ (ਮੱ ਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਪੂਰੀ (ਓਡੀਸ਼ਾ) ਨੂੰ ਵੀ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱ ਚ ਨਵਿਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਓਡੀਐਫ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਐਨ – ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ, 5
ਜੂਨ 2019
ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਚਾਹੇ ਓਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ,
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਮਿੱ ਟੀ ਜਾਂ ਹਵਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਓਡੀਐਫ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ
ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ
ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰ ਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲਿਊਐਚਓ
2018 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱ ਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵੱ ਛ
ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜੀਵਨ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਸਵੱ ਛ
ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੇਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਂ ਮੈਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ
ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਅਤੇ ਬਿਲ ਐਡ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ
ਮਿਸ਼ਨ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਆਈਈਸੀ
(ਸੂਚਨਾ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ) ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ
ਕਰਨਾ ਸੀ।
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ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ
ਅਧਿਐਨ: ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੱ ਲ ਦੁਆਰਾ
ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਗੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ, ਗੈਰ-ਓਡੀਐਫ ਪਿੰ ਡ
ਔਸਤ ਸਨ:
•

•
•

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ 11.25 ਗੁਣਾ ਵੱ ਧ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਇਕੱ ਲੇ
ਮਨੁੱਖ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 12.7
ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ 1.13 ਗੁਣਾ
ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ 1.48 ਗੁਣਾ
ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ 2.68 ਗੁਣਾ ਵੱ ਧ ਹੈ

ਂ ਮੈਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਈਈਸੀ
ਬਿਲ ਐਡ
(ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ) ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ
ਅਧਿਐਨ
•

•

ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ) ਨੇ ਵਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱ ਤੀ ਆਈਈਸੀ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ
26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ
ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈਈਸੀ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4,000
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਨਕਦ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ
ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਸਬੀਐਮ ਆਈਈਸੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
2,500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3,300 ਤੱ ਕ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਦਿਵਸ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019, ਸਾਬਰਮਤੀ
ਰਿਵਰਫ੍ਰੰ ਟ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱ ਚ, ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਦਿਵਸ 2019 ਦਾ
ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 150ਵਾਂ ਜਨਮ
ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਿੱ ਕਾ

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਇਨਾਮ ਵੰ ਡੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿਨ ਵਿੱ ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ
ਵਿੱ ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱ ਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ
ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ “ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਦਿਵਸ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱ ਚ
ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ
ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 150ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ
ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਹੋਰ
ਵੀ ਵੱ ਧ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ
ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੇ ਖੁਦ
ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ
ਵਾਲੇ , ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱ ਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ “ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਲਈ” ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਉਮਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ
ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਇਸ
ਸੌਂਹ ਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਨੇ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱ ਚ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਆਬਾਦੀ
ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ
ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਵੱ ਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਹਾਤੀ 2019 ਇਨਾਮ, ਵਿਸ਼ਵ ਟੋਇਲੇ ਟ
ਦਿਵਸ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਵੀ. ਸਦਾਨੰਦ
ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ
ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਵੱ ਛ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਸਐਸਜੀ) 2019 ਲਈ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ
ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱ ਲੀ ਵਿੱ ਚ
ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਰਾਜ ‘ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ’, ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਪੇਡਾਪੱ ਲੀ’ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ), ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਾਗਰਿਕ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ –
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੱ ਛ
ਭਾਰਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱ ਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ
2019 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 150ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ
ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ।
ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਤਰਾਤਮਾਕ ਅਤੇ
ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰ ਸੀ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਵੱ ਛ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਹਾਤੀ – 2019
(ਐਸਐਸਜੀ-2019) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੇ
ਇੱ ਕ ਵਿਆਪਕ ਸੈਟ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ
ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ, ਜਨਤਕ
ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਾਟ/ਬਾਜਾਰਾਂ, ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ
ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਣਾ ਸਮੇਤ ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ) ਆਈਐਮਆਈਐਸ
ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱ ਛਤਾ ਕੇਂਦਰ
ਸਵੱ ਛਤਾ ਮੁਹਿੰ ਮ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ
ਦਿੱ ਲੀ ਵਿੱ ਚ ਰਾਜਘਾਟ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱ ਛਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱ ਛਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ
ਇੱ ਕ ਅਨੁਭਵ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਕੇਂਦਰ
ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰ ਮਿਲਿਤ
ਸਿਖਲਾਈ, ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸ, ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮਿਆਰ ਅਤੇ
ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਅਤੇ ਸਿੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱ ਕ ਸੰ ਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸੰ ਦੇਸ਼
ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰ ਤੁਲਿਤ ਸੁਮੇਲ
ਨਾਲ ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਮੁਜ਼ਫ਼ਰਪੁਰ ਵਿੱ ਚ ਵਾਂਝੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ ਜਨਤਕ ਟੋਇਲੇ ਟ

7 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਫ਼ਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਬ੍ਰਾਹਮਪੂਰ, ਬਖਰਾ ਅਤੇ
ਮਾਣਿਕਪੂਰ ਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ 3 ਜਨਤਕ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜੋ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱ ਕ
ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ
ਕੋਲ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ,
ਵਿਵਹਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੁੱ ਦੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਜਿਹੇ 108 ਜਨਤਕ
ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਮੁਕਤ (ਓਡੀਐਫ) ਦੀ ਆਪਣੀ
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਹਾਤੀ (ਐਸਬੀਐਮ-ਜੀ) ਮੁਹਿੰ ਮ ਹੇਠ
ਹਾਲੇ ਤੱ ਕ ਵਾਂਝੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਬਸਤੀ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ ਜਨਤਕ
ਟੋਇਲੇ ਟ ਇੱ ਕ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱ ਚ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਓਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਐਮ), ਮੁਜ਼ਫਰਪੁਰ,
ਸ਼੍ਰੀ ਅਲੋ ਕ ਰੰ ਜਨ ਘੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਤਕ ਟੋਇਲੇ ਟ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਓਹ ਕਿਸੇ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੋਇਲੇ ਟ (ਆਈਐਚਐਚਐਲ) ਦੀ
ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਇੱ ਕ ਆਰਜੀ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਵੱ ਜੋਂ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਹ
ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ।
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ਜਨਤਕ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦਾ ਤਰਕ: ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਾਗ
ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ
ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਪਿੰ ਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਸਰੋਤਾਂ – ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਮਰੱ ਥ
ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮਲ ਤਿਆਗ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਹੋਏ
ਜਨਤਕ ਟੋਇਲੇ ਟ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜਨਤਕ ਟੋਇਲੇ ਟ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ: ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ
ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ
ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱ ਚ
ਅੰ ਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱ ਤੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਬੁਨਿਆਦਾਂ
ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਹਰ ਜਨਤਕ ਟੋਇਲੇ ਟ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱ ਚ 6 ਟੋਇਲੇ ਟ ਹਨ
– ਜੰ ਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱ ਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ 3 ਟੋਇਲੇ ਟ
ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 3 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਮਾਈ ਵਾਲੇ
ਖੱ ਡੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਹੈਂਡ ਪੰ ਪ, ਸਾਬਣ, ਵੱ ਗਦੇ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਵਿੱ ਚ, ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ ਕੁੱ ਲ

1,79,475 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌੰਪੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਇਲੇ ਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਪ੍ਰਤੀਬੱ ਧਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7
ਨਿਸ਼ਚੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਾਰਡ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਿਤੀ

(ਡਬਲਿਊਆਈਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਈ
ਗਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰ ਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰ ਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱ ਚ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰ ਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ
ਕੇਂਦਰ
ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਆਪਣੇ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਇੱ ਕ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ
ਵਿੱ ਚ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱ ਡੇ/ਸੁੱ ਟੇ ਗਏ
ਕਰੀਬ 300 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦਾ ਉਚਿਤ
ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਚਰੇ ਨੂੰ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ
ਸਵਰਾਜ ਦੀਪ (ਹੈਵਲਾਕ ਦੀਪ) ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਪ (ਨੀਲ
ਦੀਪ) ਤੋਂ ਪੋਰਟ ਬਲੇ ਅਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਅੰ ਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱ ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰ ਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਚਰਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਓਸ ਦੀਪ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ
ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱ ਖ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਪਾਦਾਂ ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱ ਚ
ਪੈਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਹਾਤੀ (ਐਸਬੀਐਮ-ਜੀ) ਲਈ
ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਸਥਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ,
ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਚਰੇ
ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੋਰਟ ਬਲੇ ਅਰ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਚੱ ਕਰੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਚਰਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ
ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ, ਧਾਤ ਅਤੇ
ਈ-ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਕਚਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਹਰ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਘਰੇਲੂ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਵਰਮੀ
ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੀਪਾਂ ਵਿੱ ਚ 2 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਪੀਈਟੀ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ
ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰ ਧਤ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰ ਦਿਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਸ
ਦਾ ਭੰ ਡਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੰ ਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰ ਚਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ
ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ
ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਵੰ ਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ
ਹੋਰਡਿੰ ਗਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਏ
ਜਾਣਗੇ।
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ

37

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,
ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕਜੁੱ ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਤਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਵੱ ਛਤਾ ਮੁਹਿਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਸ

ਵਿੱ ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ
ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਵੱ ਛਤਾ ਮੁਹਿੰ ਮ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ
ਸਵਰਾਜ ਦੀਪ ਵਿੱ ਚ ਰਾਧਾ ਨਗਰ ਤੱ ਟ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ।

ਜੈਸਲਮੇਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ

ਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ
ਪੜਾਅ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱ ਚ
ਜੈਸਲਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ
ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਮੁਹਿੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨਵਾਂ
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਅਸਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੋਣ
ਕਾਰਨ ਛੁੱ ਟ ਗਏ ਹੋਣ।

ਇਹ
ਪੇਅਜਲ
ਅਤੇ
ਸਵੱ ਛਤਾ
ਵਿਭਾਗ
(ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਅਜਿਹੇ ਦਿਹਾਤੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਾਲੇ ਟੋਇਲੇ ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ
ਟੋਇਲੇ ਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ
ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ
ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰ ਤਰੀ ਮੰ ਡਲ ਨੇ 2024-25 ਤੱ ਕ ਲਈ ਸਵੱ ਛ
ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਹਾਤੀ ਐਸਬੀਐਮ(ਜੀ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਮੁਕਤ
ਪਲੱਸ (ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ
ਜੋਰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਓਡੀਐਫ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ
ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਸਐਲਡਬਲਿਊਐਮ) ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਇਲੇ ਟ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ
ਲਗਾਤਾਰ ਕੰ ਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
2 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ 63078 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ
ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਸਲਮੇਰ ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ
ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 2012 ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ
ਸਵੱ ਛਤਾ ਕਵਰੇਜ ਲਗਭਗ 37.72% ਸੀ, ਇਹ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ
ਉਪਲੱਬਧੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਅੰ ਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱ ਕ
ਹੋਵੇ।
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ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ
ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੱ ਛਗ੍ਰਹੀਆਂ (ਫ੍ਰੰ ਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ)
ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਸਰਵੇਖਣ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀਐਮ, ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਬੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱ ਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁੱ ਲ 140 ਜਨਤਕ ਟੋਇਲੇ ਟ ਬਣਾਏ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ 81 ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 59
ਜਲਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦਾ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਓ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫਤ
ਹਨ। ਹਰ ਜਨਤਕ ਸਵੱ ਛਤਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਟੋਇਲੇ ਟ, ਦੋ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ
ਦੋ ਮੁਤਰਾਲਯ ਹਨ।

ਨਾਗਾਲੈਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਿੰ ਡ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ
(ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ) ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ (ਟੀਓਟੀ)

ਨਾ

ਗਾਲੈਂ ਡ ਦੇ ਕੋਹਿਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਸੂਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛ ਪਿੰ ਡ
ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜ ਦਿਨ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰ ਜਿਨਿਅਰਿੰ ਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱ ਚ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020
ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਤਿੰ ਨ ਦਿਨ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ
ਸਰਪੰ ਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਚਿਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਗ੍ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ
ਦੇਣਗੇ।
ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱ ਚ ਨਾਗਾਲੈਂ ਡ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 48
ਸਿਖਲਾਈਕਰਤਾ (25 ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ 23 ਮਰਦ) ਨੇ ਭਾਗ
ਲਿਆ।
ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟੀਓਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਲ੍ਹੇ
ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦਰਜਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਏਜੰ ਡਾ (ਜੈਵਿਕ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ
ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੱ ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ)
ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼
ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ
ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ
ਇੱ ਕ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ:

•	ਨਿਰੰ ਤਰ ਜਲਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਸੇਵਾ ਉਪਲੱਬਧ
ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ

•

ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱ ਖਰਖਾਓ

•

ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱ ਤ

•	ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦਰਜਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ
•

ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾ

•

ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੱ ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

•

ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਿੰ ਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱ ਖਿਆ
ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ)

•

ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਿੰ ਡ ਦੀ ਧਾਰਣਾ

•

ਸਵੱ ਛਗ੍ਰਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ
ਰੱ ਖਣਾ

•

ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ
ਮੰ ਗ

•

ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱ ਚ ਸਵੱ ਛਗ੍ਰਹੀਆਂ
ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

•

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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•
•

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਆਏ ਜਨਤਕ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰ ਚਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੱ ਛਗ੍ਰਹੀਆਂ ਦੇ
ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਸਾਫ਼ ਪਿੰ ਡ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਚਾਲਤ
ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ

ਸਿਧਾਂਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧਤ
ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ,
ਸਮਾਜਿਕ ਮੈਪਿੰਗ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ,
ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ
ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ,
ਸੰ ਸਥਾਤਮਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਕ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ, ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਅਤੇ
ਸਵੱ ਛਗ੍ਰਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਐਪ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ
ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ
ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਮੁੱ ਖ ਰੂਪ ਤੋਂ
ਸਰਪੰ ਚਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਗ੍ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ

“

ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ
ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ,
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ
ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱ ਛਤ ਨਤੀਜੇ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱ ਡੀ
ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਪੇਅਜਲ ਪੂਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ
ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਰੱ ਥ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ
ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਹੇਠ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ
ਚਾਰ ਸਿਖਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ (ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜ ਦਿਨ ਦੇ ਟੀਓਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ
ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈਕਰਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਸਰਪੰ ਚਾਂ,
ਗ੍ਰਾਮ ਸਚਿਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਗ੍ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰ ਨ ਦਿਨ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱ ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਹਰ ਪਿੰ ਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ

ਹੋਵੇਗਾ। ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਅਤੇ
ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

”

- ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ 2020 ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰ ਬੋਧਨ
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ਜੀਵਿਕਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ 5
ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ

ੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ
ਜਿਵੇਂਵੈਸ਼ਕਿਵਿਕਪੂਰਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਦੇ ਸੰ ਕਟ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ

ਵਿੱ ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰ ਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ
ਹਨ।
ਲੋ ਹੀਆ ਸਵੱ ਛ ਬਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਸਿੱ ਖਿਆ
ਸੰ ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਨ ਲਾਲ ਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱ ਚ 1276 ਜੀਵਿਕਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ
ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ
ਹੀ 65,842 ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱ ਕ
5,07, 947 ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱ ਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤਿਆਰ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਵਿੱ ਚ 66,657 ਮਾਸਕ, ਪਟਨਾ ਵਿੱ ਚ 35,217,
ਪੂਰਵੀ ਚੰ ਪਾਰਨ ਵਿੱ ਚ 51,000, ਮਧੂਬਨੀ ਵਿੱ ਚ 43,000,
ਔਰੰ ਗਾਬਾਦ ਵਿੱ ਚ 26,649, ਗਯਾ ਵਿੱ ਚ 22,669 ਅਤੇ
ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਵਿੱ ਚ 20,892 ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਨਾਲੰਦਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
9,000 ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ।
ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱ ਚਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ
ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ
ਬਿਹਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਜੀਵਿਕਾ ਤਰੱ ਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ
ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ
ਜੀਵਿਕਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਲਈ ਕੱ ਚੇ ਮਾਲ
ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱ ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ
ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।
ਦੱ ਖਣੀ ਬਿਹਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰ ਡ ਕੰ ਪਨੀ ਨੇ 54000
ਮਾਸਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱ ਚ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜੋਧਿਆਂ
ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਉਨ੍ਹ ਾਂ
ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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ਕੇ

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱ ਟ ਦੇਣ (ਸਿੰ ਗਲ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ) ਵਾਲੇ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰ ਧ

ਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ,
ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭੰ ਡਾਰਣ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਪੂਰੀ
ਪ੍ਰਤੀਬੰ ਧ ਲਗਾ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬੰ ਧ ਲਗਾਏ ਸਿੰ ਗਲ ਯੂਜ਼
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ2016 ਵਿੱ ਚ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਵਿੱ ਚ ਨਕਲੀ ਜੈਵ ਰੂਪ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ
ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ
ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਆਮ ਲੋ ਕ ਅਤੇ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜੈਵ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਪਦਾਰਥ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।”

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬੰ ਧ ਲਗਾਏ ਗਏ
ਸਿੰ ਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆਏ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਕਪੜੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇ ਟ
ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱ ਤੀਆਂ ਦੇ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਵੀ ਬੰ ਦਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਤੱ ਕ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਇਕੱ ਤਰ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ
ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜੈਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਨਾਲ ਬਣੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰਡਿੰ ਗਸ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਕਪੜਿਆਂ
ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਬੰ ਧ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲੈ ਕਸ, ਪੀਵੀਸੀ
ਹੋਰਡਿੰ ਗ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਸਿਰਫ ਕਪੜਾ, ਕਾਗਜ਼
(ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ), ਅਤੇ ਪਾਲੀਐਥਿਨਿਲ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਹੀ
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਹੋਰਡਿੰ ਗਸ ਤੇ ਮੁੜ੍ਹਚੱਕਰੀਕਰਨ ਯੋਗ, ਪੀਵੀਸੀ ਮੁਕਤ
ਦਾ ਲੋ ਗੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ
ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰ ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰ ਟ
ਨੰਬਰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30
ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬੈਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾ
ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ
ਉਲੰਘਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਥੂਈਮਈ ਕਾਵਲਾਰਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੈਂਪਿਅਨ

ਵਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੰ ਕਰਮਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਦੇਸ਼ਗਿਣਤੀ
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪਰ
ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਨਰੱ ਖਕ ਥੂਈਮਈ ਕਾਵਲਾਰ ਅਤੇ
ਸਵੱ ਛਗ੍ਰਹੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱ ਚ ਚੈਂਪਿਅਨ
ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ।

ਥੂਈਮਈ ਕਾਵਲਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਠੋਸ ਕਚਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਚਰਾ
ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੰ ਟਾਈ ਕਰਨ, ਕੰ ਪੋਸਟ ਅਤੇ
ਛੰ ਟਾਈ ਸ਼ੈਡ ਤੱ ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਚਰੇ ਦੇ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ
ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਕ੍ਰਮਣ
ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਓਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱ ਚ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਹ ‘ਘਰ ਵਿੱ ਚ
ਰਹੋ – ਓਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਹਰ
ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਾਜ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾ ਰਹੇ
ਹਨ।
ਸਵੱ ਛਗ੍ਰਹੀ ਮਾਸਕ, ਸੈਨਿਟਾਈਜ਼ਰ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ
ਲਾਈਜ਼ੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱ ਥ ਧੌਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ

ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਔਖੀ
ਘੜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱ ਚ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ
ਚੰ ਗਾ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੁਥੂਕੁਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱ ਸ
ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਕ੍ਰਮਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਟਨਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਸੰ ਕ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਟਨਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

NOVEL

(COVID-19)
Protect yourself and others!
Follow these Do's and Don'ts

Practice frequent hand washing. Wash hands with soap
and water or use alcohol
based hand rub. Wash hands
even if they are visibly clean

Cover your nose and
mouth with
handkerchief/tissue while
sneezing and coughing

Throw used
tissues into closed
bins immediately
after use

See a doctor if you feel unwell
(fever, difficult breathing and
cough). While visiting doctor
wear a mask/cloth to cover
your mouth and nose

If you have these
signs/symptoms please
call State helpline number
or Ministry of Health &
Family Welfare’s 24X7
helpline at 011-23978046

Avoid participating
in large gatherings

Have a close contact
with anyone, if you’re
experiencing cough
and fever

Touch your eyes,
nose and mouth

Spit in public

Together we can fight Coronavirus
For further information :

Call at Ministry of Health, Govt. of India’s 24X7 control room number
+91-11-2397 8046
Email at ncov2019@gmail.com
mohfw.gov.in

@MoHFWIndia

@MoHFW_INDIA

mohfwindia
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ਰਾਮਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਇੱ ਕ ਖੱ ਡੇ ਵਾਲੇ ਟੋਇਲੇ ਟ ਨੂੰ
ਦੋਹਰੇ ਖੱ ਡੇ ਵਾਲੇ ਟੋਇਲੇ ਟ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ

ਕ

ਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਮਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ
ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਰੇਸ਼ਮ
ਦਾ ਧਾਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰ ਮ
ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਜ਼ਰੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ
ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ
ਲੋ ਕ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਮਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1,68,966 ਟੋਇਲੇ ਟ
ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ
ਤਿਆਗ ਮੁਕਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਨੇ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਖੱ ਡੇ ਵਾਲੇ ਟੋਇਲੇ ਟ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਖੱ ਡੇ ਵਾਲੇ
ਟੋਇਲੇ ਟ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱ ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਓਡੀਐਫ) ਦਰਜਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ;- ਠੋਸ ਕਚਰੇ ਦੇ
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਿੰ ਡ, ਤਾਲੁਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱ ਧਰ ਤੇ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ
ਹੇਠ ਕਚਰਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਰਨ,
ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਚਰਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ, ਗਿੱ ਲੇ ਕਚਰੇ ਤੋ
ਕੰ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹ ਚੱ ਕਰੀਕਰਨ ਦੀ
ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ
ਅੰ ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੌਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ
ਵਿੱ ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਹੁਣ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਰੋਤਾਂ
ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ
ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
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ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਖੱ ਡੇ ਵਾਲੇ ਟੋਇਲੇ ਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਖੱ ਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੋਇਲੇ ਟ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ
ਵਿੱ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਖੱ ਡੇ ਵਾਲੇ ਟੋਇਲੇ ਟ ਤੋਂ ਮੱ ਲ ਨੂੰ
ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਉਪਚਾਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿੱ ਚ
ਬਦਲਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖੱ ਡੇ ਇੱ ਕ ਵਾਇਲਡਜੰ ਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫਲਸ਼ ਟੋਇਲੇ ਟ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਸਮੇਂ
ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱ ਕ ਖੱ ਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਭਰ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਖੱ ਡਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਠੋਸ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਹੇਠ
ਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•

ਕਚਰਾ (ਗਿੱ ਲਾ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕਾ) ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ
ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ

•	ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਕਚਰਾ ਸੁੱ ਟਣ
ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

•	ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ
ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ

•

•
•
•
•

ਜੈਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਰੂਪ
ਵਿੱ ਚ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੁੜਵਿਕਰੀ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰ ਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ

ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਵੱ ਛਤਾ ਸਮਿਤੀ
ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਸਵੱ ਛਤਾ ਦਿਵਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ
ਟੋਇਲੇ ਟ ਦਿਵਸਾਂ ਦਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਆਯੋਜਨ

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
(ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਦ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਤ)

ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
“ਇੱ ਕਕੂੜਗੱਾ ਲਕਚਰਾਮੈਂ ਜ਼ਰੂਹੈ, ਰਇਸਨੂਕਹਿਣਾ
ੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਮੰ ਨੀਏ,
ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਨ ਮੰ ਨੀਏ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੂੜੇ
ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਧਨ ਮੰ ਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ
ਕਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਟਾਰਟ-ਅਪ
ਵਿੱ ਚ ਜੁੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱ ਗੇ
ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਨਵੇ-ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਨ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੁਆਰਾ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਬੜੀ
ਹੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਮੁਹਿੰ ਮ ਚਲਾਉਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ
28 ਮਈ 2017 ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ‘ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਉਦੋਂ
ਤੱ ਕ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱ ਚਾ ਧਿਆਨ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱ ਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ
ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱ ਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ
ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਵੱ ਛਤਾ ਰਣਨੀਤੀ
2019-2029, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਲਈ 10
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ
ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪੱ ਧਰ ਬਣਾਈ
ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ। ਓਡੀਐਫ-ਪਲੱਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ
ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਪਿੰ ਡ ਦੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰ ਮ- ਦਿਹਾਤੀ
2014-19 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਰਲ,
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਦਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱ ਤੀਸਗੜ, ਪੱ ਛਮੀ
ਬੰ ਗਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱ ਕਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰਿਅ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ
ਹੋਰ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਲ ਤਿਆਗ ਤੋਂ
ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਠੋਸ ਕਚਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ।
ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ
ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੱ ਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹੀ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕਚਰਾ ਇਕੱ ਤਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੇ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱ ਕ ਸਮੁੱ ਚੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱ ਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਇਸਦੇ ਲਈ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਾਕਤ ਜੁਟਾਉਣਾ, ਕਚਰੇ ਦੀ
ਇਕੱ ਤਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱ ਡੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ,
ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਚਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ
ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਰਹੀ, ਕਿ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ
ਹੇਠ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ। ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ
ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ।
ਮਾਮਲਾ 1 – ਮੂਧੀਚੂਰ (ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ):
ਮੂਦੀਚੂਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 15,000 (ਜਨਗਣਨਾ,
2011) ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,326 (2012) ਹੈ। ਇਸਦੇ
ਹੇਠ 520 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ 2 ਮੈਰੇਜ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਵਾਰਡ
ਹਨ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੇ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱ ਕ ਗੈਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੌਸਲੇ ਕਾਰਨ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨ
ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨ ਨੇ 26 ਸਵੱ ਛਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ (ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ‘ਹਰਿਤ ਮਿੱ ਤਰ’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ
ਦਿੱ ਤੀ। ਇਹ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨ ਸਮਾਜ, ਅਤੇ ਕੈਡਰਾਂ ਨੂੰ
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਜੁਟਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰ ਗਠਨ ਨੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ (ਨਿਰੀਖਕ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰ ਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 40ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱ ਚ
ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗੁਆਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹੈ।
ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕਚਰਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਹਰਿਤ ਮਿੱ ਤਰ ਨੂੰ ਕਚਰਾ
ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਕਰ ਲੈ ਣ। ਜਿਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਤ ਮਿੱ ਤਰ ਕਚਰੇ
ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਆਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਲਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁਲਤ), ਜਿਥੇ
ਗਿੱ ਲਾ ਕਚਰਾ ਵਰਮੀ ਕੰ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਂਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ੍ਹ ਚੱ ਕਰੀਕਰਨ ਯੋਗ ਕਚਰਾ ਕਬਾੜੀਆਂ ਲਈ ਰੱ ਖ
ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਚਰਾ ਕੁੜ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਜ
ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਇਹ
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਇੱ ਕ ਮੁਸ਼ਤ ਖਰਚ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤ ਸੰ ਚਾਲਨ ਖਰਚਾ
1,60,000 ਰੁਪਏ ਅਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਔਸਤ ਆਮਦਨ
1,30,000 ਹੋਈ। ਵਰਮੀ ਕੰ ਪੋਸਟ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਹਿੱ ਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ
ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁੱ ਕੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ
ਹਰਿਤ ਮਿੱ ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ
ਲਈ ਹੋਰ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੂੰ (ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈ ਦੇ
ਕਾਰਨ) ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30,00 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ
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ਪੰ ਚਾਇਤ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਜੇਕਰ ਓਹ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਲੈ ਣ ਤੇ
ਧਿਆਨ ਦਵੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ
ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ
ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ
ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਓ
ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 20 ਲੀਟਰ ਕੈਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਨ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਤੇ
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੇ
ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱ ਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ
ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕਮਾਈ
ਗਈ ਵਧੀਕ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਉਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਠੋਸ ਕਚਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ - 2 ਪ੍ਰਤਾਪਅਦਿਤਯਾਨਗਰ (ਪੱ ਛਮੀ ਬੰ ਗਾਲ):
ਪਛਮੀ ਬੰ ਗਾਲ ਦੇ ਦੱ ਖਣੀ ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱ ਚ
ਪ੍ਰਤਾਪਅਦਿਤਯਾਨਗਰ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈ ਸੰ ਚਾਲਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਓਹ ਹਰੇ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ
ਵਿੱ ਚ ਇਕੋ ਪਾਰਕ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਹੈ,
ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 33,000 (7500 ਘਰ) ਹੈ। ਇਹ
ਇਕੋ ਪਾਰਕ ਕਾਕਦਵੀਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀਆਂ
ਪੰ ਖੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ
ਬੰ ਦਰਗਾਹ/ਤੱ ਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮੱ ਛੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਪ੍ਰਤਾਪਅਦਿਤਯਾਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੋਤ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪਅਦਿਤਯਾਨਗਰ ਵਿੱ ਚ
21 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਂਸਦ, ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਇੱ ਕ
ਸਥਾਨਕ ਅੰ ਤਿਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਚਰਾ ਵੱ ਖ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ
ਹੈ। ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈ ਪੂਰਵੀ ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਦੇ ਆਮਾਰ

ਸੁਸ਼ਮਾ ਜਲਪ੍ਰਪਾਤ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ
ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 2016 ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਆਮਾਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜਲਪ੍ਰਪਾਤ ਤੋਂ
ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 40 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਕੋਲ 11 ਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ 3 ਛੋਟੀਆਂ
ਗੱ ਡੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਚਰੇ ਦੇ ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ
ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱ ਡੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ
ਵਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਅਤੇ
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਸੋਈ ਕਚਰਾ ਕੰ ਪੋਸਟ
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਮੀਕੰ ਪੋਸਟ
ਅਤੇ ਆਮ ਕੰ ਪੋਸਟ ਦੋਨੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਦ
ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ
ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱ ਕਾ ਕਚਰਾ (ਜਿਵੇਂ ਬੋਤਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ,
ਕਾਰਡਬੋਰਡ) ਮੁੜ੍ਹ ਚੱ ਕਰੀਕਰਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਵੇਚ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ
ਘਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਦੁਕਾਨ, ਮੈਰੇਜ ਹਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੁੱ ਲ ਬਜ਼ਾਰ
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ
ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 104 ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ
ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ
ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ 51 ਹੋਰ
ਵਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਾਤਰ
ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਜਿਹੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ।

ਦੀ ਪਕਾਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਠੋਸ
ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ “ਜ਼ੀਰੋ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਦੇ ਨਾਮ
ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਰਿੰ ਦਾਵਨ’
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ
ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰੋਤ
ਵਿਅਕਤੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ
4-5 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱ ਚ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈ
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮ੍ਹੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ – 3 ਪਕਾਲਾ (ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼):

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸੰ ਚਾਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਪਛਾਣ 18 ਸੂਚਕਾਂ
ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਦੇ
ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ
ਨਾਰਡੇਪ ਬੈਡ ਅਤੇ ਵਰਮੀ ਕੰ ਪੋਸਟ ਬੈਡ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਰਸੋਈ ਦੇ ਗਿੱ ਲੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਅਮਰਾਵਤੀ ਗੋਲਡ’ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱ ਕੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵੀ
ਹਨ, ਜਿਥੇ ਬੋਤਲਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰਕੇ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਕੱ ਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ
ਟੁਕੜੇ – i) ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ii)
ਕਬਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਚਰਾ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱ ਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ
ਉਸਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱ ਤਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ
ਰਾਜ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱ ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱ ਚ ਲੱਗੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ
ਕੀਤਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ 3200 ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ
ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ

ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ
ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱ ਚ
ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ
ਮਜਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛ ਆਂਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ
ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੜੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਰਨ
ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾੜ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਇੱ ਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਪਕਾਲਾ

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ
2,84,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ 2,97,000
ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਰਮੀ ਕੰ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱ ਕੇ ਕਚਰੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ
40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 45,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ
ਕਚਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱ ਚ ਮਾਮੂਲੀ
ਅੰ ਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ
ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱ ਚ
ਪ੍ਰਤਾਪਆਦਿਤਯਾਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਠੋਸ ਕਚਰਾ – ਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ
ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਯਮਿਤ ਕਚਰਾ ਇਕੱ ਤਰਤਾ ਗੱ ਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ
ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਕਾਈ ਵਿੱ ਚ
ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਲਤ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਬਲੋ ਅਰ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ
ਧੂੜ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ
ਕੁਤਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ
ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਿੱ ਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 700-800 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ
ਕਚਰੇ ਦੀ ਇਕੱ ਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਹੇਠ ਦੋ
ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: i) ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ
ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ii) ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ
ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।
ਕੰ ਡੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਇਸ ਇਕਾਈ
ਵਿੱ ਚ ਰੁੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੌਧ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵੀ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ
ਨੂੰ ਕਚਰਾ ਅਲਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਵਰਿੰ ਦਾਵਨ’
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਚਰਾ ਇਕੱ ਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱ ਚ
ਲੱਗੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਰਿਤ ਦੂਤ’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ (ਡੀਆਰਪੀ) 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ
ਮਿਆਦ ਵਿੱ ਚ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਚ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱ ਚ 3200 ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ
ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱ ਛ ਆਂਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ
ਮੰ ਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਰਿੰ ਧਾਵਨ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱ ਚ ਸਕ੍ਰਿਯ ਰਹੇ
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਨ-ਸਿਹਤ
ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਦੇਖਿਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ:
ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਠੋਸ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਮਾਜਿਕ
ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ (ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ) ਪੱ ਧਰ (ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ) ਤੇ ਹੱ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱ ਲ
ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ’। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ ਇਸਨੂੰ ‘ਸਹਿਯੋਗੀ
ਸਿਧਾਂਤ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਕਤਾ
(ਸਬਸੀਡੀ) ਇੱ ਕ ਆਯੋਜਕਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮਝ ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱ ਧਰ ਤੇ
ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ
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ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਸੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਰਡ
ਪਧੱ ਰ ਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ
ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ
ਕੁਝ ‘ਚੰ ਗਾ’ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰਿਏ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਿਏ
ਨਾਲ ਕਚਰਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰ ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਅੰ ਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਹੇਠ ਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਹਨ:
•

•

•

•

•

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰ ਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ
ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜ੍ਹੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਜੋ ਲਗਭਗ ਕਸਬਾ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ
ਨੇੜ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਧ
ਕਚਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰ ਨ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਸਿਰਫ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਬੀਡੀਓ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨ/ਸਮਾਜ/ਕੰ ਪਨੀ
ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿਮ੍ਹੇਵਾਰੀ ਹੇਠ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ
ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ
ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਲੈਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ
ਇੱ ਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰ ਡ (ਪਕਾਲਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੀ। ਇਸਦਾ
ਕਾਰਜ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ
ਸੰ ਚਾਲਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਜਿਥੇ
ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਇਸ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਿਥੇ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ਠੋਸ ਕਚਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਹਿੱ ਸਾ
ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 15-20
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮਦਨ ਵਰਮੀ ਕੰ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਮੁੜ੍ਹ ਚੱ ਕਰੀਕਰਨ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਕੁੜ੍ਹੇ ਕਚਰੇ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਤੋਂ ਵਰਮੀ ਕੰ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਆਮ
ਕੰ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ – ਸੰ ਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗ ਪਾਉਡਰ,
ਅੰ ਡੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰ ਡਾ ਛਿਲਕਾ ਪਾਉਡਰ ਆਦਿ
ਬਣਾਉਣਾ ਚੰ ਗਾ ਉਪਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਧੀਕ
ਖਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ
ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱ ਦਾ ਛੱ ਡ ਵੀ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਤਾਪਆਦਿਤਯਾਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ (ਪੱ ਛਮੀ ਬੰ ਗਾਲ)
ਵਿੱ ਚ ਸਿਰਫ ਵਰਮੀ ਕੰ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਆਮ ਕੰ ਪੋਸਟ ਤਿਆਰ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ੍ਹ ਚੱ ਕਰੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਸਮੱ ਗਰੀ
ਵੇਚ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੀ ਕਚਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਤੇ ਹੀ

•

ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ
ਅੰ ਤਰ ਦਾ ਕਾਰਨ 104 ਵਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪਆਦਿਤਯਾਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਇਹ
ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ
ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਸ਼ੁਲਕ ਲੈ ਣ ਨਾਲ
ਘਾਟਾ ਨਹੀ ਚੁੱ ਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਕੀ
ਤਿੰ ਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ ਗੱ ਲ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸਵਾਰਥ
ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਅਧਕੱ ਚੀ ਸਲਾਹ
ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਚਰਾ ਇਕੱ ਤਰਤਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ
ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ
ਤੱ ਥ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ
ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਤੇ
ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ
ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱ ਚ ਕਚਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਸਬਕ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਲਈ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰ ਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸਰੋਤ
ਹਨ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਦਿਹਾਤੀ, ਮਨਰੇਗਾ,
15ਵਾਂ ਵਿੱ ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ
ਖਰਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱ ਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋ ੜ ਹੈ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ,
ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮਝ ਦੀ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪੂਰਣ ਨਜ਼ਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਦੱ ਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ
ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ – ਸਾਫ਼ ਪਿੰ ਡ ਦੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰਣਾ
ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਸਾਫ਼ ਪਿੰ ਡ’ ਹੈ ਜਾਂ
ਪਿੰ ਡ ਨੂੰ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ
ਵਿਚਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ’ ਦੇ ਨਜ਼ਰਿਏ
ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਘਟਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਘੱ ਟ-ਤੋਂ-ਘੱ ਟ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਟੀਚਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਓਹ
ਇਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਵਿੱ ਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨ ਹਿੱ ਤ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ
ਵਿੱ ਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰ ਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਜੋ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ – ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਹ ਬਹੁਤ
ਨਵੀਨਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਕਿ ਕੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਹਰ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਦਿ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਲਕ/ਵਰਤੋਂ
ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਖਰਚੇ
ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ (1 ਅਤੇ 2) ਤੋਂ ਇਹ
ਗੱ ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ
ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸੇਵਾ
ਸ਼ੁਲਕ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਸਬਕ ਹੇਠ
ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1.

ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰ ਡਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਚਰੇ
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ
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ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਅਸਲ ਸਮੱ ਸਿਆ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਪਿੰ ਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱ ਧ ਆਸ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋ ਕ
ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸਦਾ
ਹੱ ਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ
ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਦੂਰ ਵੱ ਸੇ
ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱ ਚ ਇਥੋਂ ਕਚਰੇ ਦੀ ਵੱ ਧ ਮਾਤਰਾ
ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਖਰਚ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ
ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰ ਨਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ
ਖਰਚ ਦਾ 80-85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੰ ਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ
ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱ ਚ
ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਤੇ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ
ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱ ਕ ਕਿਰਤ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਕਚਰਾ ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ ਸੇਵਾ (ਘਰ, ਦੁਕਾਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ,
ਮੈਰੇਜ ਹਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ) ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸ਼ੁਲਕ ਦਰਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ
ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ
ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ – 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਪ-ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਾਡਲ
ਉਪ-ਨਿਯਮ ਐਨਆਈਆਰਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ
ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱ ਚ ਮਹਾਰਤਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨੀਕ
ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੱ ਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱ ਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੋ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱ ਸਿਆ ਵੱ ਧ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਮਜਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ
ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱ ਟੋਘੱ ਟ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਖਾਦ
ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ
ਸੰ ਚਾਰ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣੁ
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਮ੍ਹੇਵਾਰੀ ਚੁੱ ਕਣ ਦੇਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱ ਧ ਕੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ
ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਕੰ ਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ
ਵਾਲੇ ਕਚਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰ ਪੋਸਟ
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁੱ ਕਾ ਕਚਰਾ ਹਫਤੇ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ
ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਉਪਚਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ
– ਤੁਸੀਂ ਕਚਰਾ ਨਿਕਾਲੋ , ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਕਰਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ
ਕਚਰਾ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਆਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੀਐਚਡੀ

ਐਸ਼ੋਸ਼ਿਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸੀਆਰਆਈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾ
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ਈ-ਮੇਲ: rramesh.nird@gov.in

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ
ਪ੍ਰਖੇਧਾਨਤਰਾਂ/ਪਿੰ
ਡਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 20 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ

ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇਲਿਹਰ ਪਿੰ ਡ, ਬਲਾਕ ਬੇਲਦੋਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਗੜੀਆ
ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ 20 ਜੂਨ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖ
ਮੰ ਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰ ਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖਗੜੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੇਲਿਹਰ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਕੁਝ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁਛਗਿੱ ਛ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱ ਛਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਉਨ ਮਿਆਦ
ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਕਲੀਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19
ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਿੰ ਤਤ
ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੇ ਇੱ ਛੁਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱ ਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱ ਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰ ਮ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰ ਮ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰ ਮ ਹੇਠ ਟਿਕਾਉ ਦਿਹਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 25 ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿੰ ਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪੇੜ-ਪੌਧੇ
ਲਗਾਉਣਾ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮੁਹਿੰ ਮ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵਾਨ, ਜਨਤਕ ਟੋਇਲੇ ਟ, ਦਿਹਾਤੀ ਮੰ ਡੀਆਂ,
ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਭਵਨ ਆਦਿ।
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ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰ ਮ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਦਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਤੋਮਰ
ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱ ਲੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰ ਮ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰ ਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਵਿਆਪਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 20 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਕੋਵਿਡ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱ ਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਰ ਘਟਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ
ਵਿੱ ਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਵਿੱ ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ
ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸਚਿਵ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਗੇਂਦਰ ਨਾਥ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੁਹਿੰ ਮ ਦੇ ਹੇਠ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਾਰਜਾਂ
ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਮੰ ਤਰਾਲਿਆਂ,
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮ੍ਹੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ। ਰੇਲ ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਮਾਰਗ ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਖਨਨ, ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵਨ, ਪੈਟ੍ਰੋਲਿਅਮ ਅਤੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਦੂਰ ਸੰ ਚਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਿਆਂ, ਸੀਮਾ ਸੜਕ ਸੰ ਗਠਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ
ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ।
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Ministry of Panchayati Raj
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi

ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਿਭਾਗ

www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਪਾਦਕ: ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱ ਤਰ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
ਦੁਆਰਾ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ: ਇੰ ਡੀਆ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੈਸ, ਏ-1, ਮਾਯਾਪੁਰੀ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਫੇਸ -1, ਮਾਇਆਪੁਰੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱ ਲੀ - 110064
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ: ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ,ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ,
ਟਾਵਰ II, 9ਵੀ ਮੰ ਜਲ, ਜੀਵਨ ਭਾਰਤੀ ਬਿਲਡਿੰ ਗ,
ਕਨਾਟ ਪਲੇ ਸ, ਨਿਊ ਦਿੱ ਲੀ - 110001

The translation of Gramoday Sankalp has been carried out by experienced translators and duly vetted and corrected by State Institues of Rural Development (SIRDs) under
Ministry of Panchayati Raj, with an attempt to convey the meaning in easy and commonly spoken words. Any inadvertent error or omissions, if any, found in the translation is
unintentional and not meant to hurt any feelings and therefore may be excused.

