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ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲਾ,

ਭਦਹਾਤੀ ਭਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਮੈਨੰ ੂ ਗ੍ਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਅੰ ਕ ਦੇ ਪ੍ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਭਕ ਇਹ ਅੰ ਕ
ਵੀ ਭਪਛਲੇ ਅੰ ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ ਭਵਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਪ੍ਭਕਭਰਆ ਭਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਰਭਥਕ ਭਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਭਜਕ
ਭਨਆਂ ਦੇ ਟੀਭਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਭਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਪੰ ਡ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰ ਭਦਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਭਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਭਵੱ ਚ ਭਤੰ ਨ ਵੱ ਡੇ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਹਨ: (1) ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਕ ਤੁਸੀਂ ਭਪੰ ਡ ਦਾ ਭਕਸ ਭਕਸਮ
ਦਾ ਭਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ; (2) ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਭਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ; ਅਤੇ (3) ਭਨਰਧਾਰਤ ਟੀਭਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ
ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਭਕਭਰਆ ਇੱ ਕ ਭਵਆਪਕ ਅਭਭਆਸ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਜਸ ਭਵੱ ਚ ਸੰ ਭਵਧਾਨ ਦੀ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਭਵੱ ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਸਾਰੇ 29 ਭਵਭਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸੰ ਪੂਰਨ
ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਭਹਮ
ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਨ
ਭਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਵੱ ਤ ਪ੍ ਬੰਧਨ ਪ੍ਣਾਲੀ (ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ) ਨੂੰ
ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰ ਭਦਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਸਖਲਾਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਮਖ
ੁੱ ਪ੍ੋਗਰਾਮ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਭਆਨ" ਨੇ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ
ਨੂੰ ਭਸਖਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਭਜਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖੇਗੀ ਭਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਭਜਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਭਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022 ਤੱ ਕ ਭਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱ ਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਭਦ੍ੜਤਾ ਨਾਲ
ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰ ਤਰੀ ਮੰ ਡਲ
ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਭਵੱ ਚ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਮੁੜ-ਗਭਠਤ ਮੌਸਮ ਆਧਾਭਰਤ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ
ਯੋਜਨਾ (ਆਰਡਬਭਲਊਬੀਸੀਆਈਐੱਸ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਦੱ ਤੀ ਹੈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਆਰਭਥਕ ਮਾਮਭਲਆਂ ਤੇ ਮੰ ਤਰੀ ਮੰ ਡਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ
2023-24 ਭਵਚਕਾਰ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਮਆਦ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਨਵੇਂ ਭਕਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰ ਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓਜ਼) ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਵਾਨਗੀ ਭਦੱ ਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਭਕ ਆਰਭਥਕ ਭਵਕਾਸ ਤੋਂ ਭਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਡੇ ਲਾਭ
ਪ੍ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ੀ ਨਭਰੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਪਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਭਨਰੰ ਤਰ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਭਧਆਨ ਭਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਭਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰ ਚਾਇਤੀ
ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਸ਼ਾਸਭਨਕ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰ ਭਦਆਂ ਦੇ ਸਭਹਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰ ਮ
ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਭਮਕਾ ਭਨਭਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁਚਾਉਣ ਭਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੈਨੰ ੂ ਭਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਭਕ ਇਹ ਸਾਡੇ
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰ ਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਤਾਰੀਖ: 20 ਮਾਰਚ, 2020
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ਮਾਰਚ 2020

(ਨਭਰੰ ਦਰ ਭਸੰ ਘ ਤੋਮਰ)

ਸੰ ਦੇਸ਼
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਆਈਏਐੱਸ
ਸਕੱ ਤਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

"ਗ੍ਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ" ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਅੰ ਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਭਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੰ ਕ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ
ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਭਵੱ ਚ ਆਯੋਭਜਤ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ ਨੂੰ ਸਮਰਭਪਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ
ਜੀਵਨ ਭਮਸ਼ਨ ਹੇਠ 2024 ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ ਭਦਹਾਤੀ ਪਭਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਟੀਚਾ ਭਮਭਥਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਭਹੰ ਮ ਭਵੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰ ਭਦਆਂ ਦੇ ਸਭਹਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਭਪੰ ਡਾਂ ਭਵੱ ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਭਦਹਾਤੀ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਮਖ
ੁੱ ਭੂਭਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਭਕਸੇ ਵੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਭਵੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਭਮਕਾ ਭਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਭਪਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰ ਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰ ਭਵਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਭਨਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਭਆਨ ਚਲਾ ਭਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਭਹੰ ਮ 14 ਅਪ੍ੈਲ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰ ਭਵਧਾਨ ਦੇ ਭਸ਼ਲਪਕਾਰ ਡਾ: ਭੀਮ
ਰਾਓ ਅੰ ਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰ ਪੰ ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਭਹੰ ਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰ ਭਵਧਾਨ ਭਵੱ ਚ ਦਰਜ ਮੁਢਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ
ਨਾਗਭਰਕਾਂ ਭਵੱ ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਭਹੰ ਮ ਦੇ ਤਭਹਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ 11 ਬੁਭਨਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ
ਸਪਾਟ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਭਜੰ ਗਲਸ ਨੂੰ ਭਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰ ਭਦਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਮੀਭਟੰ ਗਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰ ਭਵਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਭਦਹਾਤੀ ਸਮਾਜ ਭਵੱ ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਪਾਟਸ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਭਜੰ ਗਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੈੱਬਸਾਈਟ-www.panchayat.gov.in/constitution-day 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ
ਹਨ।

ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਦਹਾਤੀ ਭਾਈਚਾਭਰਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਲਾਸਭਟਕ ਕਚਰਾ ਪ੍ਬੰਧਨ
ਮੁਭਹੰ ਮਾਂ ਭਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ੇਭਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਝਾਅ
ਭਦੱ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰ ਭਦਆਂ ਅਤੇ ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਕ ਉਹ ਇਨ੍ਾਂ ਮੁਭਹੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ
ਬਣਾਉਣ ਭਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅੰ ਕ ਭਵੱ ਚ, ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪ੍ਮਖ
ੁੱ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਭਹੰ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇ ਖ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਪ੍ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ ਹੇਠ ਭਪੰ ਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂਪਣ ਦੇ ਪ੍ਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਅੰ ਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਦਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰ ਕ ਭਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਭਦਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਭਚਤ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚੇਗਾ, ਇਸ ਭਵੱ ਚ ਸ਼ੱ ਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਨੰ ੂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਕ ਗ੍ਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ ਦਾ ਇਹ ਅੰ ਕ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਾਰੀਖ: 5 ਮਾਰਚ. 2020

(ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ)

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰਕਲਪ
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ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਭਆਨ (ਆਰਜੀਐੱਸਏ) - ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ
ਅਨੁਕੂਭਲਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਾਧਨ

ਰਾ

ਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਭਆਨ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੇ 24.04.2018 ਨੂੰ ਕੌ ਮੀ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਭਦਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ
ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਭਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਵੱ ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਢਲਾ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਮਸ਼ਨ ਅੰ ਤਯੋਭਦਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ 'ਤੇ ਮੁੱ ਖ ਜ਼ੋਰ ਦੇ
ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਭਹਤ ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਅਤੇ 117 ਅਭਭਲਾਸ਼ੀ ਭਜ਼ਭਲ੍ਆਂ ਭਵੱ ਚ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ
ਨੁਮਾਇੰ ਭਦਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਭਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ- ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਟਕਾਊ ਭਵਕਾਸ ਟੀਭਚਆਂ
ਅੰ ਦਰ ਭਸਖਲਾਈ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ (ਐੱਸਡੀ ਜੀਜ਼) ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਚੋਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਭਰਫਰੈਸ਼ਰ ਭਸਖਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਰੱ ਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ
ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਭਟਕਾਊ ਭਵਕਾਸ
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਭਵੱ ਚ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰ ਚ ਜਾਂ
ਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱ ਲ ਬਜਟ ਖਰਚਾ ਟੀਭਚਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀਜ਼) ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ
7255.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਭਜਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਆਰਆਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨ
ਭੂਭਮਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਵੱ ਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਹੱ ਸਾ 4500.00 ਕਰੋੜ
ਸਮਰੱ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਦੱ ਭਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਹੱ ਸਾ 2755.50
ਹੈ। ਇਹ ਮੁਢਲੀ ਭਸਹਤ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ,
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਦੱ ਤੇ ਭਵੱ ਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਗ੍ਾਮ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪੋਸ਼ਣ, ਭਸੱ ਭਖਆ, ਸਵੱ ਛਤਾ, ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਤਆਰੀ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ
ਆਭਦ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱ ਤਵ ਦੇ
ਭਪੰ ਡ ਭਵੱ ਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਭਸਤ ਪ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ,
ਭਵਭਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਭਧਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਭਜਸ ਭਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਭਾਗ IX ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੀਆਰਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ
ਸੰ ਬੰ ਭਧਤ ਮਾਮਭਲਆਂ ਆਭਦ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਭਜਥੇ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ
ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖ- ਰਾਜ ਘਟਕ ਦੀ ਭਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ
ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ
ਵੱ ਖ ਭਡਜੀਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਭਵੱ ਚ ਹੈ, ਭਸਵਾਏ
ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰ ਮੂ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ 'ਤੇ ਭਧਆਨ
ਵਰਤੋਂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਭਸਤ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਕੇਂਦਭਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਕ
ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਛੱ ਡ ਕੇ ਭਜੱ ਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਭਹੱ ਸੇਦਾਰੀ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਭਵੱ ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਭਬਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ
ਹੈ। ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਭਸਤ ਪ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਮਰੱ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਭਬਹਤਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਣਾਲੀ ਵੱ ਲ ਲੈ
ਇਸ ਦਾ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਭਹੱ ਸੇਦਾਰੀ 100% ਹੈ।
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱ ਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਭਬਹਤਰ
ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਭਵੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਨਾਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਾਕਾਫੀ ਬੁਭਨਆਦੀ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮਕਾਜ
(ਜੀਪੀਡੀਪੀਜ਼) ਦੀ ਭਤਆਰੀ, ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਭਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮੋਭਡਊਲ
ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਦੀ ਭਤਆਰੀ ਅਤੇ ਭਸੱ ਭਖਆ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ/ ਭਸੱ ਭਖਅਕਾਂ ਤੋਂ
ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੁਭਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਭਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਵੱ ਭਦਅਕ
ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਭਸ਼ਸ਼
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਭਰਕ ਸਮਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ/ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭਹਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 01.04.2018 ਤੋਂ 31.03.2022 ਦੌਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਭਵਧਾ ਲਈ,
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਭਆਨ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਭਵੱ ਚ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ
(ਆਰਜੀਐੱਸਏ) ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਨੂੰ (ਸੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਸਭਹ-ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਭਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
21.04.2018 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਭਥਕ
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ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਖੂਹ ਸੁੱ ਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ

ਸ਼ਾਭਸਤ ਪ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 429.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ।

ਭਵਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰ ਗ ਸੰ ਚਾਭਲਤ ਪ੍ਾਜੈਕਟਾਂ
ਨੂੰ ਸਮਰੱ ਥਨ ਭਦੰ ਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਭਵੱ ਚ
ਤਬਦੀਲੀਕਾਰਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕਾਇਆ ਕਲਪ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਭਆਨ (ਆਰਜੀਐੱਸਏ)
ਨੂੰ ਕ੍ਮਵਾਰ ਸਮਰੱ ਥਾ ਭਨਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੂਝਵਾਨ, ਅਨੁਕੂਭਲਤ
ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਭਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਡ
ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਾਂ ਪੰ ਚਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਭੂਭਮਕਾ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸਰੋਤ ਵਾਲੇ
ਭਵਅਕਤੀਆਂ ਭਵੱ ਚ ਲਾਮਬੰ ਦ ਕਰਨ, ਭਸੱ ਭਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਭਦੱ ਤਾ ਜਾ ਭਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ
ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਭਲਆਉਣ ਵਾਭਲਆਂ ਭਵੱ ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ
ਵਧੇਰੇ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰ ਭਦਆਂ
ਦੀ ਭਡਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ, ਪੀਆਰਆਈ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਬਦਲਾਵ
ਬਾਰੇ ਭਸਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭਵਸ਼ਾਵਸਤੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭਸਖਲਾਈ ਵੱ ਲ ਜ਼ੋਰ ਭਦੱ ਤਾ ਜਾ ਭਰਹਾ ਹੈ,
ਅਭਜਹੀ ਭਕ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ/ਪੰ ਚ ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ, ਸਵੱ ਛਤਾ ਅਤੇ
ਕਚਰੇ ਦੇ ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ, ਓਡੀਐੱਫ ਭਪੰ ਡ, ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ, ਭਸਹਤ, ਭਸੱ ਭਖਆ ਅਤੇ
ਸਮਾਭਜਕ ਮੁੱ ਭਦਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਭਦ ਵਰਗੇ
ਸੈਕਟਰਾਂ ਭਵੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਵਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ 32 ਰਾਜਾਂ/
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਭਸਤ ਪ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਏਏਪੀ) ਨੂੰ
ਪ੍ਵਾਨਗੀ ਭਦੱ ਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਭਹਤ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ
ਸ਼ਾਭਸਤ ਪ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਆਭਦ ਨੂੰ
598.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਨਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ,
ਆਰਜੀਐੱਸਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਭਧਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ,
2019 ਭਵੱ ਚ 33 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਭਸ਼ਤ ਪ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਲ
2019-20 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਭਹਲਾਂ ਹੀ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਭਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਭਸਤ
ਪ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ 15 ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ
ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।

ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਭਥਕ ਭਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਭਜਕ
ਭਨਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਭਦਆਂ
ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਭਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਨੂੰ ਭਤਆਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਭਵਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਭਵੱ ਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
24ਵੇਂ ਭਵੱ ਤ ਕਭਮਸ਼ਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਹੇਠ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ
ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਭਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ
ਸੰ ਦਰਭ ਭਵੱ ਚ, ਸਾਰੇ ਭਾਗ IX ਰਾਜਾਂ ਭਵੱ ਚ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
2015-16 ਤੋਂ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਭਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਇਸ ਭਪਛੋਕੜ ਭਵੱ ਚ, ਇਸ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ 2015 ਭਵੱ ਚ
ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਲਈ ਮਾਡਲ ਭਦਸ਼ਾ ਭਨਰਦੇਸ਼ ਭਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਪਭਹਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਭਵੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਸਾਭਰਤ
ਕੀਤਾ ਭਜਥੇ ਸੰ ਭਵਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ IX ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ
ਭਦਸ਼ਾ-ਭਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਦਸ਼ਾ-ਭਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਭਚਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਭਤਆਰ
ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਭਵਆਪਕ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਪ੍ਭਕਭਰਆ 'ਤੇ ਆਧਾਭਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਜਸ
ਭਵੱ ਚ ਸੰ ਭਵਧਾਨ ਦੀ ਭਗਆਰਵੀਂ ਸੂਚੀ ਭਵੱ ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ 29
ਭਵਭਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਭਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰ ਤਰਾਭਲਆਂ/ਲਾਈਨ
ਭਵਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸੰ ਭਮਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱ ਖੀ ਭਵਕਾਸ ਦੀਆਂ
ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2015
ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਭਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਭਦਸ਼ਾਭਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਧਆ ਹੈ। ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਭਦਸ਼ਾ ਭਨਰਦੇਸ਼,
2018 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਭਧਤ ਭਦਸ਼ਾ-ਭਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ।
ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਮੁਭਹੰ ਮ - ਸਬਕੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬਕਾ ਭਵਕਾਸ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ
ਚੌਦਵੇਂ ਭਵੱ ਤ ਕਭਮਸ਼ਨ (ਐੱਫਐੱਫਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਗਰਾਂਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰ ਡ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਭਜਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਸਵੱ ਛਤਾ,
ਸੀਵਰੇਜ, ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਬੰਧਨ, ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਨਕਾਸੀ,
ਸਮਾਭਜਕ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ, ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱ ਟਪਾਥ, ਸਟਰੀਟ
ਲਾਈਭਟੰ ਗ, ਦਫਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆਭਦ। ਅੱ ਜ ਗ੍ਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਫੰ ਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ
ਫੰ ਡ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰਕਲਪ
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ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਸਮਰੱ ਥ ਹਨ, ਭਜਸ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਫੰ ਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੂਰੀ ਪ੍ਭਕਭਰਆ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁਭਹੰ ਮ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਭਲਖੀਆਂ
ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ:

ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ
ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਭਬਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਦਦ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ। ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ ਭਵੱ ਤੀ ਮਦਦ ਹੈ।

∙

ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਾਮ
ਸਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸੂਭਚਤ ਕਰਨਾ

∙

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵੱ ਚ ਸਮੁੱ ਚੀ ਪ੍ਭਕਭਰਆ
ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੁਭਵਧਾਕਰਤਾ ਦੀ ਭਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ

∙

ਮੁਭਹੰ ਮ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਭਵਕਾਸ ਲਈ ਭਪੰ ਡ ਜਾਂ ਵਾਰਡ
ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਭਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ
ਪ੍ਭਾਵੀ ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਭਵੱ ਚ 31 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ 5.25 ਕਰੋੜ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ
ਭੂਭਮਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ।

∙

ਸਮਾਭਜਕ ਅਤੇ ਆਰਭਥਕ ਭਵਕਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲ ਈ ਭਮਸ਼ਨ ਅੰ ਤਯੋਭਦਆ
(ਐੱਮਏ) ਹੇਠ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਭਦਆਂ ਇਸ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਭਕ
ਅਭਜਹਾ ਕਰਨਾ ਭਪੰ ਡ ਅਤੇ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ
ਅੰ ਤਰਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਸਬੂਤ ਆਧਾਭਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਭਵਵਸਭਥਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਐਮਏ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ
ਦੀ ਭਗਣਤੀ 120 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

∙

ਭਗਆਰ੍ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਭਵੱ ਚ 29 ਭਵਭਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਭਧਤ
ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਭਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਗਲੀ ਪੰ ਕਤੀ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ।

∙

ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਭਵੱ ਚ ਸੰ ਬੰ ਭਧਤ ਲਾਈਨ ਭਵਭਾਗਾਂ ਦੇ
ਅਗਲੀ ਪੰ ਕਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਵਕਾਸ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ/ਅੰ ਤਰਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਭਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ।

∙

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਭਵਕਾਸ ਲਈ ਫੰ ਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਦੀ ਸਭਥਤੀ ਦੇ ਸਭਕ੍ਯ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਗ੍ਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵੱ ਚ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ (ਪੀਆਈਬੀ)
ਦਾ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ।

∙

ਪੀਆਈਬੀ ਅਤੇ ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਭਟੰ ਗਾਂ ਦੀਆਂ
ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ gpdp.nic.in ਪੋਰਟਲ
'ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨਾ।

∙

ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਭਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਲਾਨਪਲੱਸ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ
ਕਰਨਾ, ਭਜਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਭਵਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ
ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ
ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਭਦੱ ਤਾ ਭਗਆ ਹੈ।

ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਆਧਾਭਰਤ ਅਤੇ ਸੰ ਰਭਚਤ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਭਤਆਰ ਕਰਨ
ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੋ ਕ ਯੋ ਜਨਾ ਮੁਭਹੰ ਮ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ,
2018 ਤੋਂ 31 ਦਸੰ ਬਰ, 2018 ਤੱ ਕ "ਸਬਕੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬਕਾ
ਭਵਕਾਸ" ਦੇ ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਸੀ, ਭਜਸ ਅਵਧੀ
ਦੌਰਾਨ ਭਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਭਾਵ 20 1 9 - 20 ਲਈ ਜੀਪੀਡੀਪੀ
ਭਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਰਭਚਤ ਗ੍ਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ
ਭਗਆ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਨਾਲ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀਜ਼)/ਗ੍ਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜੀਪੀਡੀਪੀ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਪ੍ਭਕ ਭਰਆ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ
ਪਭਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਭਹੰ ਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਸੀ।
ਭਪਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀਪੀਸੀ ਭਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ,
ਗ੍ਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਹਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ
ਅਤੇ ਤਸੱ ਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ੇਭਰਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਜੀਪੀਡੀਪੀ
ਗਠਨ ਪ੍ਭਕਭਰਆ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਭਭਆਸ
ਭਵੱ ਚ ਸਭਥਰਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਵੱ ਤੀ ਸਾਲ 2020-21
ਲਈ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਭਤਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਭਕਭਰਆ ਲੋ ਕ ਯੋਜਨਾ
ਮੁਭਹੰ ਮ-2019 ਦੇ ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਇੱ ਕ
ਮੁਭਹੰ ਮ ਦੇ ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
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ਮਾਰਚ 2020

– ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
ਭਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਗਵਾਓ

ਚੌਦਵਾਂ ਭਵੱ ਤ ਕਭਮਸ਼ਨ {(ਐੱਫਐੱਫਸੀ),
ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਭਮਆਦ 2015-20}

ਪੰ

ਚੌਦਵੇਂ ਭਵੱ ਤ ਕਭਮਸ਼ਨ (ਐੱਫਐੱਫਸੀ) ਦੀਆਂ ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰ ਡ

ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਭਕ ਹਰ ਸਾਲ, ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਭਵੱ ਤ ਕਭਮਸ਼ਨ ਫੰ ਡਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਲਈ
ਗ੍ਾਂਟ ਭਦੰ ਦੀ ਹੈ। 2015-20 ਲਈ, ਚੌਦਵੇਂ ਭਵੱ ਤ ਕਭਮਸ਼ਨ
(ਐੱਫਐੱਫਸੀ) ਦੀ ਭਸਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਦੀ
ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਅਵਾਰਡ ਹੇਠ 2,00,292.20 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਸੰ ਭਵਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ IX ਹੇਠ 26 ਰਾਜਾਂ ਭਵੱ ਚ
ਗਭਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਕ
ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਤੀ ਭਵਅਕਤੀ 488 ਰੁਪਏ ਦੀ
ਮਦਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਵੱ ਚੋਂ, 1, 80,262.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
(90%) ਬੁਭਨਆਦੀ ਗ੍ਾਂਟ ਸੀ ਅਤੇ 20, 029.22 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ (10%) ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਾਂਟ ਸੀ। ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਗਰਾਂਟਾਂ
(2016-17 ਤੋਂ ਲਾਗੂ) ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਭਡਟ ਕੀਤੇ ਖਾਭਤਆਂ ਅਤੇ
ਪ੍ਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਭਵੱ ਚ
ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਤਆਰ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ (ਗੈਰ- ਭਾਗ IX) ਲਈ ਭਜਥੇ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ
ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਦੀ ਭਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ- ਭਮਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਭਲਆ, ਨਾਗਾਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਜ
ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਬੋਡੋਲੈਂਡ, ਉੱਤਰੀ ਕਛਾਰ ਅਤੇ
ਂ ਲਾਂਗ ਭਜ਼ਲ੍ੇ), ਭਮਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਭਤ੍ਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ
ਕਰਬੀ ਐਗ
ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ (ਭਜਸ ਲਈ ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ੀਸ਼ਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ)।
ਕਭਮਸ਼ਨ ਨੇ ਭਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਕ ਸੰ ਭਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 275
ਦੀਆਂ ਭਵਵਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਭਵੱ ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੀ ਮਦਦ ਭਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਲ ਭਨਕਾਸ

ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਨਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ
ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਨ। ਜਲ ਪੂਰਤੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਪਭਟਕ ਪ੍ਬੰਧਨ, ਮਲ ਭਨਕਾਸ
ਨਾਲੀਆਂ, ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਬੰਧਨ, ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਨਕਾਸੀ,
ਸਮਾਭਜਕ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ, ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱ ਟਪਾਥਾਂ,
ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਭਟੰ ਗ, ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆਭਦ
ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਭਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ
ਤਭਹਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ
ਸਭਥਤੀ ਭਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਭਲਆਉਣ ਲਈ ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।
ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਦੀ ਭਖਭਤਜੀ ਵੰ ਡ (2011
ਜਨਗਣਨਾ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 90% ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਦਹਾਤੀ
ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 10% ਭਾਰਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਵੰ ਡ ਰਾਜ ਭਵੱ ਤ
ਕਭਮਸ਼ਨ (ਐੱਫਐੱਫਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਭਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਜੱ ਥੇ ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਪਲੱਬਧ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ 90:10 (ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ) ਦਾ ਐੱਫਐੱਫਸੀ
ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ (ਖਰਚਾ ਭਵਭਾਗ) ਦੁਆਰਾ ਪੱ ਤਰ
ਨੰਬਰ 13(32)ਐੱਫਐੱਫਸੀ/ਐੱਫਸੀਡੀ/2015-16 ਤਾਰੀਖ
08.10.2015 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਚੌਦਵੇਂ ਭਵੱ ਤ ਕਭਮਸ਼ਨ (ਐੱਫਸੀਸੀ)
ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭਦਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਭਹਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਭਸਫਾਭਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇਵਾਰ
ਭਦਸ਼ਾ-ਭਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਸਫਾਭਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ (ਖਰਚਾ
ਭਵਭਾਗ) ਨੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ
ਸਨ।

ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

(ਏ)

ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਭਨਯਭਮਤ ਅੰ ਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਸੀਭਲਆਂ
ਦੇ ਸਭਥਰ ਪ੍ਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ

ਬੁਭਨਆਦੀ ਗ੍ਾਂਟ ਹਰ ਭਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਭਵੱ ਚ ਜੂਨ ਅਤੇ
ਅਕਤੂਬਰ ਭਵੱ ਚ ਦੋ ਭਕਸ਼ਤਾਂ ਭਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬੁਭਨਆਦੀ ਗ੍ਾਂਟ ਦਾ 50 ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ

ਭਕੰ ਨੇ ਤੁਪਕੇ ਇੱ ਕ ਸਮੁੰ ਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ; ਹਰ ਬੂੰ ਦ ਭਗਣਤੀ ਭਵੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰਕਲਪ
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ਸਾਲ ਦੀ ਪਭਹਲੀ ਭਕਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੁਭਨਆਦੀ ਗ੍ਾਂਟ ਅਤੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ
ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਾਂਟ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਕਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਾਂਟ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਹੈ।

ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਮੇਤ
ਵੇਰਵੇਵਾਰ ਪ੍ਭਕਭਰਆ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਮਾਪਦੰ ਡ ਭਦੱ ਤੇ
ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੇਠ ਭਲਖੀਆਂ ਪਾਤਰਤਾ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਸੰ ਬੰ ਭਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ
ਭਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਭਵੱ ਚ
ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਕ੍ੈਭਡਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰ ਦਰਾਂ ਭਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ
ਇਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਅ ਗ੍ਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ
ਸਭਥਤੀ ਭਵੱ ਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੰ ਡਾਂ
ਤੋਂ ਭਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦਰ 'ਤੇ
ਭਵਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਕਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਮਾਣੀਕਰਨ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਭਦੱ ਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਮਾਣ ਪੱ ਤਰ (ਯੂਸੀ) ਭਵੱ ਚ
ਭਵਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦੀਆਂ ਭਕਸ਼ਤਾਂ (ਦੋਵੇਂ ਬੁਭਨਆਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ) ਨੂੰ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਭਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਾਰੀਖ
08.10.2015 ਦੇ ਭਦਸ਼ਾ-ਭਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਭਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਭਵੱ ਚ ਭਪਛਲੀ ਭਕਸ਼ਤ ਲਈ ਯੂਸੀ
ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ 'ਤੇ ਭਨਰਭਰ ਹੈ।

-

ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਭਡਟ ਕੀਤੇ ਖਾਭਤਆਂ ਨੂੰ
ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਭਹਲਾਂ ਦੋ
ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਭਹਲਾਂ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਭਧਤ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਭਜਸ ਲਈ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ
ਗ੍ਾਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

-

ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਭਵੱ ਚ ਭਪਛਲੇ
ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ , ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਆਭਡਟ ਕੀਤੇ
ਖਾਭਤਆਂ ਭਵੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਭਗਆ ਹੈ, ਵਾਧਾ
ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਬੀ) ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਾਂਟ ਯੋਜਨਾ
ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਜਸ ਭਵੱ ਚ ਗ੍ਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰ ਡ ਲਈ ਭਦੱ ਤੀ
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ਖੁੱ ਲ੍ੇ ਭਵੱ ਚ ਮਲ ਮੁਕਤ (ਓਡੀਐਫ) ਸਭਥਤੀ ਅਤੇ ਬਾਲ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਭਥਤੀ ਨਾਮਕ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਕ ਭਵੱ ਤੀ
ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ ਭਵੱ ਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ
ਗ੍ਾਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਭਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਾਂਟ ਭਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ
ਦੁਆਰਾ 25 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਭਬਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ,
ਭਜਸ ਨੇ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਭਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਭਕਸੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਨਹੀਂ ਭਦੱ ਤਾ ਹੈ।)

ਭਦਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ

ਸਟ੍ੀਟ ਲਾਈਭਟੰ ਗ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰ ਪ

ਸਮਾਭਜਕ ਖੂਹ
ਸਾਡੇ ਗ੍ਭਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਵਾਭਹਤ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐੱਚਐੱਲਐੱਮਸੀਜ਼) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੀ)

ਪੁਲ

ਭਵੱ ਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਾਂਟ ਭਵੱ ਤ
ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ 16 ਰਾਜਾਂ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ,
ਛੱ ਤੀਸਗੜ੍, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਭਰਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ,
ਮੱ ਧ ਪ੍ਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਭਸੱ ਕਮ,
ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਭਤ੍ਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰ ਡ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਖਰਭਚਆਂ
ਦੀ ਭਨਗਰਾਨੀ
ਏ)

ਬੀ)

ਭਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ 08.10.2015 ਦੇ ਭਦਸ਼ਾ-ਭਨਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱ ਤਰ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ
ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਗਭਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਟੀਓਆਰਜ਼ ਭਵੱ ਚ, ਹੋਰ ਗੱ ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਥਾਨਕ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਦੇ ਖਰਭਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਗਤੀ 'ਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਸੁਝਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਾਂ ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ
ਭਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਭਧਤ ਰਾਜ ਦੇ
ਮੁੱ ਖ ਸਕੱ ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱ ਧਰੀ ਭਨਗਰਾਨੀ

ਭਦਹਾਤੀ ਮਾਰਗ
ਹਰਾ ਬਣੇ ਰਭਹਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੀਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ
ਫੰ ਡ ਪ੍ਬੰਧਨ ਪ੍ਣਾਲੀ (ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਭਰਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਐੱਫਸੀ
ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਭਵੱ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ, ਭਵਕ੍ੇਤਾਵਾਂ/ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ
ਨੂੰ
ਸਾਰੇ
ਭੁਗਤਾਨ,
ਪੀਆਰਆਈਏਸਾਫਟਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਇੰ ਟਰਫੇਸ ਦੁਆਰਾ ਭਡਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਦੱ ਤਾ ਭਗਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨਸੋਫਟ
ਪੋਰਟਲ ਭਵੱ ਚ ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਭਵੱ ਚੋਂ ਬਣੀਆਂ
ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓਫੋਟੋ ਟੈਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਭਾਗ IX ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨਾਲ
ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਭਹ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਭਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਭਸੱ ਟੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਭਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਭਾਗ VI ਦੇ
ਤਭਹਤ ਆਉਂਦੇ ਗੈਰ-ਭਾਗ IX ਅਤੇ ਗੈਰ ਭਾਗ IX ਏ ਖੇਤਰਾਂ
ਲਈ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਵਜੋਂ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 1000 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ, 2017-18 ਦੌਰਾਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2018-19
ਦੌਰਾਨ 475.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਭਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ
ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਭਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਵੱ ਤੀ ਸਾਲ 2019-20
ਦੌਰਾਨ ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਦੇ ਤਭਹਤ ਫੰ ਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ
ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ:
∙

ਪੱ ਤਰ ਤਾਰੀਖ 20.05.2019 ਰਾਹੀਂ, ਸੋਕਾ ਪ੍ਭਾਭਵਤ
ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਲਈ

ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰਕਲਪ
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∙

ਪੱ ਤਰ ਤਾਰੀਖ 28.06.2019 ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਭਨਕਾਸ
ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ ਉਪਾਵਾਂ ਭਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ
ਲਈ

∙

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਭਮਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਲਈ

∙

ਹੜ੍ ਭਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ

ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ/ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਦਾ
ਸਮਾਭਜਕ ਆਭਡਟ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਭਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਈਜੀਐੱਸ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸਮਾਭਜਕ ਆਭਡਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ
ਕੀਤੇ ਕੰ ਮਾਂ/ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਭਜਕ ਆਭਡਟ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਭਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਭਜਕ

ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ

ਆਭਡਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਦਸ਼ਾ-ਭਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਪੁਸਭਤਕਾ
ਭਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

– ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

ਭਸੱ ਕਮ ਭਵੱ ਚ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਭਗੰ ਗ

ਝਾਰਖੰ ਡ ਰਾਜ ਭਵੱ ਚ ਐੱਫਐੱਫਸੀ ਕੰ ਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਭਜਕ ਆਭਡਟ
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ਭਪਆਸੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਬੂੰ ਦ ਦੀ ਵੱ ਧ ਕੀਮਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ
(ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਵਾਰਡਜ਼)
ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਭਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਭਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਭਸਰਫ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ
ਬਣਾਉਣ ਭਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੇ
ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਭਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸੰ ਯੁਕਤ ਭੂਭਮਕਾ ਸਦਕਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਭਵਲੱਖਣ ਭਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਣਗੀਆਂ।
(ਸੰ ਦੇਸ਼: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਵਾਰਡ 2019 ਪੁਸਭਤਕਾ)
ਸ਼੍ੀ ਨਭਰੰ ਦਰ ਭਸੰ ਘ ਤੋਮਰ,

ਭਦਹਾਤੀ ਭਵਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰ ਤਰੀ

ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ੋਤਸਾਹਨਕਰਨ
ਅਵਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ੇਰਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਮਸਾਲੀ
ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਉਭਚਤ ਮਾਨਤਾ ਇੱ ਕ
ਪ੍ੋਤਸਾਹਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ,
ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ, ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਤਰ੍ਾਂ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਸ਼ਾਭਸਤ
ਪ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਵੱ ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ,
ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ੇਣੀਆਂ

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਪੀਆਰ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਜਨਤਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਭਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਚੰ ਗੇ
ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਭਵੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਪੀਆਰਆਈਜ਼/ਆਰਐੱਲਬੀਜ਼/ਰਾਜ/ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ
ਦੇ ਪ੍ੋਤਸਾਹਤੀਕਰਨ [ਪੁਨਰਗਭਠਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਾਮ ਸਵਰਾਜ
ਅਭਭਆਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱ ਕ ਕੇਂਦਰੀ ਘਟਕ] ਹੇਠ ਭਵੱ ਤੀ
ਪ੍ੋਤਸਾਹਨਾਂ (ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸ਼੍ੇਣੀਆਂ ਹੇਠ 5-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱ ਕ)
ਸਮੇਤ ਅਵਾਰਡ ਭਦੱ ਤਾ ਜਾ ਭਰਹਾ ਹੈ।

ਕ੍.ਸੰ . ਅਵਾਰਡ ਸ਼੍ੇਣੀ

ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਖਆ

i.

• ਸਵੱ ਛਤਾ; ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀਣ ਵਾਲਾ
ਪਾਣੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਬੁਭਨਆਦੀ
ਢਾਂਚਾ); ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਬੰਧਨ; ਹਾਸ਼ੀਏ
ਵਾਲੇ ਭਹੱ ਸੇ (ਔਰਤਾਂ, ਅਨਸੂਭਚਤ ਜਾਤੀ /
ਅਨਸੂਭਚਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਅਪੰ ਗ, ਬਜ਼ੁਰਗ
ਨਾਗਭਰਕ) ਦੀ ਸੇਵਾ; ਸਮਾਭਜਕ ਖੇਤਰ ਦੀ
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ; ਆਪਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ; ਗ੍ਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਤ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਬੀਓਜ਼/
ਭਵਅਕਤੀ; ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਭਵੱ ਚ
ਨਵੀਨਤਾ; ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਮਕ ਨੌਂ ਆਮ
ਅਤੇ ਭਵਸ਼ੇਗਤ ਸ਼੍ੇਣੀਆਂ ਤਭਹਤ ਭਦੱ ਤੇ ਗਏ
ਹਨ।

ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਭਵੱ ਚ • ਭਜ਼ਲ੍ੇ- 50
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ/ਭਦਹਾਤੀ • ਦਰਭਮਆਨੇ – 25
ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ
ਦੀ ਸੰ ਭਖਆ ਦੇ
• ਭਪੰ ਡ/ਜੀਪੀ- 5 ਤੋਂ
ਅਨੁਪਾਤ
ਭਵੱ ਚ
15 (ਆਬਾਦੀ ਦੇ
ਭਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅਨੁਸਾਰ)
ਅਵਾਰਡਾਂ
ਦੀ
ਸੰ ਭਖਆ।

ਦੀਨ ਭਦਆਲ
ਉਪਾਭਧਆਏ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਵਾਰਡ
(ਡੀਡੀਯੂਪੀਐੱਸਪੀ)
[ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਵਾਰਡਸ
2017 ਤੋਂ ਪੀਐਸਪੀ ਦਾ
ਨਾਮ ਡੀਡੀਯੂਪੀਐੱਸਪੀ
ਰੱ ਭਖਆ ਭਗਆ ਹੈ]

ii.

ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁੱ ਖ
• ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਭਵੱ ਚ ਭਪੰ ਡ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਗ੍ਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤ/ਭਦਹਾਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਸਥਾ ਲਈ।
ਸਭਾ ਅਵਾਰਡ
• ਗ੍ਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਭਜਕ(ਐਨਡੀਆਰਜੀਜੀਐੱਸਪੀ)
ਆਰਭਥਕ ਭਵਕਾਸ ਭਵੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ
ਲਈ ਭਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਲ ਹੋਭਸ਼ਆਰ!

ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ
ਭਵੱ ਚ ਭਪੰ ਡ ਦੇ ਪੱ ਧਰ
'ਤੇ ਇੱ ਕ ਪੰ ਚਾਇਤ/
ਆਰਐੱਲਬੀ ਲਈ।

ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਰਕਮ
(ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਭਵੱ ਚ)
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ਕ੍.ਸੰ . ਅਵਾਰਡ ਸ਼੍ੇਣੀ

ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਖਆ

iii.

ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵਕਾਸ
ਯੋਜਨਾ ਅਵਾਰਡ
(ਜੀਪੀਡੀਪੀਏ)

• ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਪੀਆਰ)
ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਭਦਸ਼ਾਭਨਰਦੇਸ਼ਾਂ [ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ]
ਅਨੁਸਾਰ ਭਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਦੇ
ਖਾਸ ਭਦਸ਼ਾ-ਭਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਪੀਡੀਪੀਜ਼
ਭਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਵਾਰਡ ਸਾਲ 2020
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਹਰੇਕ
ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਭਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਪੰ ਚ ਾ ਇ ਤ /
ਆਰਐੱਲਬੀ
ਲਈ
ਭਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

iv.

ਬਾਲ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਗ੍ਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਵਾਰਡ
(ਸੀਐੱਫਜੀਪੀਏ)

ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਰਕਮ
(ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਭਵੱ ਚ)
(ਪੰ ਚਾਇਤ
ਅਵਾਰਡ
2019 ਤੱ ਕ, 25,10
ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ
ਅਵਾਰਡ
ਰਕਮ
ਕ੍ਮਵਾਰ
ਰੈਂਕ-ਵਾਰ
ਭਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ)

• ਬਾਲ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਭਕਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ
5
ਲਈ ਭਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਵੱ ਚ ਭਪੰ ਡ ਦੇ ਪੱ ਧਰ
'ਤੇ ਇੱ ਕ ਪੰ ਚਾਇਤ/
ਆਰਐੱਲਬੀ ਲਈ
v.
ਈ-ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ
• ਰਾਜਾਂ/ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਭਵੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, 6 ਕੋਈ ਭਵੱ ਤੀ ਪ੍ੋਤਸਾਹਨ
ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਵਾਰਡ ਭਦੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ
ਭਲਆਉਣ ਲਈ ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ ਹਨ
ਈ-ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਭਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਹਰ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਭਬਹਤਰ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਭਦੱ ਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: www.panchayatawards.gov.in)
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ
ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼
ਭਰ ਤੋਂ ਭਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਭਲਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਖਆ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ
ਅਭਹਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਜੱ ਥੇ ਔਸਤਨ ਤਕਰੀਬਨ 3040 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ
ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੱ ਥ ਨੂੰ ਭਧਆਨ ਭਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਭਕ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਭਵੱ ਚ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਭਵੱ ਚ
ਵੱ ਡੀ ਭਗਣਤੀ ਭਵੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਭਵੱ ਚ ਵੱ ਧ
ਚੜ੍ ਕੇ ਭਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ
ਉਭਚਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਭਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ
ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਭਵਆਪਕ
ਭਵਸਥਾਰ ਲਈ ਭਵਆਪਕ ਪ੍ਤੀਭਨਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਭਵੱ ਚ
ਇਨ੍ਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ
ਅਤੇ ਭਨਰੰ ਤਰ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਵਾਰਡ 2019
ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰ ਡਕਟ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ, ਜੋ 2019 ਦੇ
ਲੋ ਕ ਸਭਾ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀ, 24 ਅਪ੍ਲ
ੈ
2019 ਨੂੰ ਭਨਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਭਦਵਸ ਦੇ
ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਭਦੱ ਤਾ ਭਗਆ ਸੀ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਵਾਰਡ 2019 ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ
ਸੀ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਹਾਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਾਇੰ ਸ
ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ, ਨਵੀਂ ਭਦੱ ਲੀ ਭਵਖੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ
ਭਗਆ, ਭਜੱ ਥੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਆਰਆਈਜ਼/
ਸਮਾਨ ਪੱ ਧਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ/ਰਾਜਾਂ/ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸ਼੍ਣ
ੇ ੀਆਂ
ਹੇਠ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼੍ੀ ਨਭਰੰ ਦਰ ਭਸੰ ਘ ਤੋਮਰ, ਮਾਨਯੋਗ
ਭਦਹਾਤੀ ਭਵਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ
ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰ ਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਸਮਾਰੋਹ ਭਵੱ ਚ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ
ਨੁਮਾਇੰ ਭਦਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਦਾਦ ਭਵੱ ਚ ਭਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ
ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੱ ਚੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਵਕਾਸ ਭਵੱ ਚ
ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਭਮਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।

– ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
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ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ

ਜ

ਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ - ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਭਖਆ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਮੁਭਹੰ ਮ। ਮੁਭਹੰ ਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ
ਨਾਗਭਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਭਹੰ ਮ ਦਾ
ਭਧਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਭਜ਼ਭਲ੍ਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ 'ਤੇ
ਕੇਂਦਭਰਤ ਸੀ।
ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ, ਸ਼੍ੀ ਨਭਰੰ ਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ
ਬਾਤ ਭਾਸ਼ਨ ਭਵੱ ਚ ਨਾਗਭਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਭਭਵੱ ਖ
ਨੂੰ ਸੁਰੱਭਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਭਮਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ
ਇੱ ਕ ਸਾਂਝੇ ਅੰ ਦੋਲਨ ਦੀ ਭਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ
ਲਈ ਹੱ ਥ ਭਮਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਭਦੱ ਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਪਭਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਭਵੱ ਚ
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਭਵੱ ਚ ਸਕਾਰਾਤਭਮਕ
ਤਬਦੀਲੀ ਭਲਆਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ 2.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਨੂੰ ਪੱ ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਭਦਆਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ, ਛੱ ਪੜਾਂ ਅਤੇ ਭਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ
ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ 'ਤੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਭਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਭਕਹਾ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਮੰ ਤਰਾਭਲਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਭਹਯੋਗੀ ਉਪਰਾਲਾ
ਹੈ, ਭਜਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਭਵਭਾਗ
(ਡੀਡੀਡਬਭਲਊਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਤੋਂ ਅਭਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰ ਜ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪਾਣੀ
ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।

ਸੰ ਭਾਲ ਦਖ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 256 ਭਜ਼ਭਲ੍ਆਂ ਭਵੱ ਚ
1592 ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਭਵੱ ਚ ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਨ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ, ਰਵਾਇਤੀ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਭਨਕਾਈਆਂ/ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ,
ਬੋਰ ਵੈੱਲ ਰੀਚਾਰਜ ਬਣਤਰਾਂ, ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਭਵਕਾਸ ਅਤੇ ਤੀਬਰ
ਵਣੀਕਰਨ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ
ਅਤੇ ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਕਾਸ, ਭਸੰ ਚਾਈ ਲਈ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਭਵਭਗਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਭਬਹਤਰ ਚੋਣ ਸਮੇਤ
ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋਭੜਆ ਭਗਆ।
ਜੇਐੱਸਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਸੰ ਚਾਰ
ਮੁਭਹੰ ਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਭਜਸ ਭਵੱ ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ
ਭਵਭਦਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਭਵਭਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਵੱ ਛਗ੍ਭਹਆਂ,
ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ,
ਨੌਜਵਾਨ
ਸਮੂਹਾਂ
(ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ/ਐੱਨਵਾਈਕੇਐੱਸ/
ਐੱਨਸੀਸੀ), ਰੱ ਭਖਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੂਰਵ-ਸੈਭਨਕਾਂ ਅਤੇ
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰ ਦੀ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪੜਾਅ I: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰ ਬਰ 2019 (ਸਾਰੇ
ਰਾਜ)
ਪੜਾਅ II: 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰ ਬਰ 2019
(ਮਾਨਸੂਨ ਭਪੱ ਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਭਵੱ ਚ)
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰਕਲਪ
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ਜਲ ਸੰ ਚੇਅ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜੀ ਦੀ
ਪ੍ੇਰਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ੇਭਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ (ਜੇਐੱਸਏ)
ਇੱ ਕ ਸਮਾਂਬੱ ਧ, ਭਮਸ਼ਨ-ਭਵਧੀ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਮੁਭਹੰ ਮ ਸੀ।
ਜੇਐੱਸਏ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਭਵੱ ਚ ਚੱ ਭਲਆ: ਪੜਾਅ 1 ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਭਸਤ ਪ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰ ਬਰ 2019
ਤੱ ਕ ਅਤੇ ਪੜਾਅ 2 ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਲਈ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਦੇਸ਼,
ਕਰਨਾਟਕ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਤਾਭਮਲਨਾਡੂ) 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30
ਨਵੰ ਬਰ 2019 ਤੱ ਕ। ਮੁਭਹੰ ਮ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਅਭਧਕਾਰੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ
ਭਵਭਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰ ਜ ਟੀਚਾਬੱ ਧ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ
ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਬੰਧਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਾਣੀਦੀ-ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਭਜ਼ਭਲ੍ਆਂ ਭਵੱ ਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਅਭਧਕਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਭਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ। ਜੇਐੱਸਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ

ਭਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਭਵਆਪਕ ਸੰ ਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਨੂੰ
ਇੱ ਕ ਜਨ ਅੰ ਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਭਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਭਰਆਂ

ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਭਵੱ ਚ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਭੂਭਮਕਾ ਹੈ, ਭਕਉਂਭਕ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਾਂ ਉੱਤੇ ਭਭਵੱ ਖ ਭਵੱ ਚ ਮਾੜਾ ਪ੍ਭਾਵ

ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੁਭਹੰ ਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ

ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਭਵੱ ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਦਹਾਤੀ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਭਸੰ ਚਾਈ ਦੋਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਭਹੰ ਮ ਭਵੱ ਚ ਉਨ੍ਾਂ

ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਵਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਅਤੇ ਹੇਠ ਭਲਖੀਆਂ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ:

ਕ੍.ਸੰ . ਜੇਐੱਸਏ ਸ਼੍ੇਣੀਆਂ

ਉਪ ਸ਼੍ੇਣੀਆਂ

ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

1

ਚੈੱਕ ਡੈਮ

ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਮੈਨੁਅਲ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸਭਥਤੀਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ

ਤਲਾਬ

ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 20ਮੀ.X25ਮੀ.X2.5ਮੀ . ਆਕਾਰ ਦਾ ਤਲਾਬ ਚੁਭਣਆ
ਜਾਵੇ

ਟ੍ੈਂਚ

ਮਾਈਕਰੋ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ (500 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ- ਘੱ ਟੋਘੱ ਟ 6ਫੁੱ ਟX 2ਫੁੱ ਟ X 1ਫੁੱ ਟ ਦਾ ਸਟੈਗਰਡ ਟ੍ੈਂਚ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ
ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ

ਆਕਾਰ 50 ਸੇ.ਮੀ. X 50 ਸੇ.ਮੀ. X 20 ਸੇ.ਮੀ. (ਬਰਮ) ਦਾ ਕੰ ਟੂਰ
ਟ੍ੈਂਚ
ਛੱ ਤ ਉੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ/ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ
ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਬਣਤਰਾਂ (ਜਨਤਕ
ਅਤੇ ਭਨੱਜੀ)
2

3

ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਜਲ ਸੋਭਮਆਂ /ਟੈਂਕਾਂ
ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ

ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ
ਸੋਮੇ/ਟੈਂਕ

ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸੋਮੇ: - ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 5 ਅਭਜਹੇ ਜਲ ਸੋਮੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ
ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ

ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ
ਰੀਚਾਰਜ ਸੰ ਰਚਨਾਵਾਂ

ਸੋਕ ਭਪਟ

ਭਸਰਫ ਸਮਾਭਜਕ ਸੋਕ ਭਪਟ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਭਜਹੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 5
ਸੋਕ ਭਪਟ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ

ਸਭਥਰਤਾ ਤਲਾਬ

ਅਭਜਹੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 5 ਤਲਾਬ ਚੁਣੇ ਜਾਣ

ਹੋਰ ਜਲ ਸੋਮੇ/ਟੈਂਕ: - ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਪੰ ਜ ਹੈਕਟੇਅਰ

*ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਭਜ਼ਲ੍ੇ: ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਜੀਡਬਭਲਊ) 2017 ਅਨੁਸਾਰ ਗੰ ਭੀਰ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਵਾਲੇ ਭਜ਼ਲ੍ੇ। ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਭਜ਼ਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਦੇ
ਬਾਕੀ ਭਜ਼ਭਲ੍ਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਾਲੇ ਭਜ਼ਭਲ੍ਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣਆ ਭਗਆ ਹੈ।
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ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਭਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ ਪਤਲੀ ਲਕੀਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਕ੍.ਸੰ . ਜੇਐੱਸਏ ਸ਼੍ੇਣੀਆਂ

4

ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਭਵਕਾਸ

ਉਪ ਸ਼੍ੇਣੀਆਂ

ਬੋਰ ਵੈੱਲ ਰੀਚਾਰਜ
ਬਣਤਰਾਂ

ਗੁਲੀ ਪਲੱਗ

ਪਰਕੋਲੇਸ਼ਨ ਟੈਂਕ
ਟ੍ੈਂਚ

5

ਤੀਬਰ ਵਣਰੋਪਣ

ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20% ਬੋਰਵੈੱਲ (ਇਸ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਦਹਾਤੀ ਪੇਅਜਲ ਪੂਰਤੀ ਭਵਭਾਗ/ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ
ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।) ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱ ਕ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਵੈੱਲ
ਰੀਚਾਰਜ ਬਣਤਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ

ਇੱ ਕ ਬੋਰਹੋਲ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ 3ਮੀ. X3ਮੀ. X 3ਮੀ. ਦੀ ਖਾਸ ਬਣਤਰ
ਮਾਈਕਰੋ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ (500 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ
ਮਾਈਕਰੋ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਭਵੱ ਚ ਗੁਲੀ ਪਲੱਗ, ਭਢੱ ਲੇ ਪੱ ਥਰਾਂ ਨਾਲ
ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 1 ਮੀ. ਦੀ ਉਚਾਈ ਭਵੱ ਚ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਭਕ ਚੁਭਣਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ ਅਭਜਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ
ਅੰ ਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਭਵੱ ਚ ਸਹਾਇੱ ਕ ਹੋਵੇ
ਮਾਈਕਰੋ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ (500 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱ ਟੋਘੱ ਟ 6ਫੁੱ ਟ X 2 ਫੁੱ ਟ X 1 ਫੁੱ ਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸਟੈਗਰਡ ਟ੍ੈਂਚ

50 ਸੇ.ਮੀ. X 50 ਸੇ.ਮੀ. X 20 ਸੇ.ਮੀ. ਦੇ ਕੰ ਟੂਰ ਟ੍ੈਂਚ
ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਭਦਆਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 25000 ਪੌਭਦਆਂ (ਜੇ ਇਕੱ ਲੇ ਸਥਾਨ
ਦੀ ਭਗਣਤੀ
ਭਵੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਥਾਨਾਂ ਭਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)
ਦਾ ਬਲਾਕ ਪੌਦਾਰੋਪਣ
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ (ਜੋਐੱਸਏ) ਮੁਭਹੰ ਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਭਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਭਧਤ ਬੁਭਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਨਰਮਾਣ ਭਵੱ ਚ
ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 256 ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਭਜ਼ਭਲ੍ਆਂ
ਭਵੱ ਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ
ਨਤੀਭਜਆਂ ਉੱਤੇ ਜੇਐੱਸਏ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਭਾਵ ਭਰਹਾ ਹੈ। ਜਲ
ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ ਤਭਹਤ ਭਨਯਮਤ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਭਜ਼ਭਲ੍ਆਂ ਭਵੱ ਚ ਭਮੱ ਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਭਵੱ ਚ
ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱ ਕ ਝਲਕ ਭਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼
ਦੇ ਜਲ ਸੁਰੱਭਖਆ ਭਭਵੱ ਖ ਦੇ ਭਨਰਮਾਣ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਹਨ। ਜੇਐੱਸਏ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਭਨਆਂ ਭਵੱ ਚ, ਨਤੀਜੇ ਪ੍ੇਰਨਾਦਾਇਕ
ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਭਵੱ ਚ,
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ ਤਭਹਤ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ
ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਦਾ ਭਨਰਮਾਣ ਜੋ

ਪਾਣੀ ਭਸਰਜਣਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰੱ ਭਖਆ ਕਰੋ! ਇਸ ਦਾ ਸਭਤਕਾਰ ਕਰੋ!

– ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਭਵਭਾਗ

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰਕਲਪ
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ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ – ਭਦਹਾਤੀ
ਸ਼ਭਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਦ੍ਸ਼ ਭਕਵੇਂ ਬਦਭਲਆ ਹੈ
– (ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ਭਹਰੀ ਮਾਮਭਲਆਂ ਦਾ ਮੰ ਤਰਾਲਾ)
ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ਭਹਰੀ ਮਾਮਭਲਆਂ ਦੇ ਮੰ ਤਰਾਲੇ
(ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ) ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ (ਜੇਐੱਸਏ) ਭਵੱ ਚ
ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਹੱ ਸਾ ਭਲਆ ਹੈ - ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰ ਤਰਾਲੇ
ਦੁਆਰਾ 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਜਲ ਬਚਤ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਭਖਆ
'ਤੇ ਇੱ ਕ ਮੁਭਹੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ
ਭਵੱ ਚ ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ ਤੇ ਟੀਚਾਬੱ ਧ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ
ਭਵੱ ਚ 754 ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਭਹਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ
(ਯੂਐੱਲਬੀ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਭਰਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਭਹਰਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ
ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਸੋਭਮਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕੀਤੀ
ਹੈ, ਭਜਨ੍ਾਂ ਭਵੱ ਚ ਝੀਲਾਂ, ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਖੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਛੱ ਤੀਸਗੜ
ਭਵੱ ਚ ਬਾਲੋ ਡ ਨੇ ਸ਼ਭਹਰ ਭਵੱ ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਛੱ ਡੇ ਹੋਏ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਸਜੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ ਨੇ ਅੱ ਮਾਨ
ਕੁਲਮ ਤਲਾਬ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਰਨਾਟਕ ਭਵੱ ਚ ਡੋਡਾਬਾਲਾਪੁਰ ਨੇ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ
ਸਟੈੱਪ ਖੂਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਜੀਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਭਦੱ ਤਾ ਹੈ।

ਜੇਐੱਸਏ ਭਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਾਰ
ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਭਦੱ ਤਾ। ਇਹ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀਆਂ ਹਨ:
“ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰ ਚੇਅ (ਆਰਡਬਭਲਊਐੱਚ)”, “ਸਾਫ਼
ਕੀਤੇ ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ”, “ਜਲ ਸੋਭਮਆਂ ਦਾ
ਨਵੀਨੀਕਰਨ” ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ “ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ”।
ਮੁਭਹੰ ਮ ਦੇ ਭਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਐੱਲਬੀਜ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਾਂ ਚਾਰ
ਅਭਭਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੇਭਰਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਭਵਆਪਕ ਭਵਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ
ਮੁਭਹੰ ਮਾਂ ਕਾਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ, ਜੇਐੱਸਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ ਨੂੰ ਇੱ ਕ 'ਜਨ ਅੰ ਦੋਲਨ' ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱ ਕ ਲੋ ਕ ਅੰ ਦੋਲਨ ਭਜਸ ਭਵੱ ਚ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਸ਼ਭਹਰੀ ਸਥਾਨਕ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀਜ਼) ਨਾ ਭਸਰਫ਼ ਮੁਭਹੰ ਮ ਭਵੱ ਚ ਭਹੱ ਸਾ ਲੈਂ ਦੀਆਂ
ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਦੱ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਭਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ
ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਐੱਸਏ ਨੂੰ ਸ਼ਭਹਰਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ, ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਗਭਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਹੁੰ ਗਾਰਾ
ਭਮਭਲਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਭਹੰ ਮ ਭਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਹੱ ਸਾ
ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਚੰ ਗੇ ਅਭਭਆਸ
ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਭਜਨ੍ਾਂ ਭਵੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਭਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਭਲਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਭਚੱ ਤਰ ਭਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਂਭਕੰ ਗ ਫਰੇਮਵਰਕ
ਭਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਸੀ:

∙

ਬਾਗੇਪੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ

∙

ਕਾਂਗੜਾ, ਭਹਮਾਚਲ ਪ੍ਦੇਸ਼

∙

ਪੋਰਟ ਬਲੇ ਅਰ, ਅੰ ਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਭਨਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ

∙

ਟੋਂਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ

ਬਾਗੇਪੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਾਗੇਪੱਲੀ ਭਵੱ ਚ, ਸ਼ਭਹਰ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ
ਨੇ ਭਚੱ ਤਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੱ ਥ ਭਵੱ ਚ
ਭਲਆ। ਭਚੱ ਤਰਾਵਤੀ ਦੱ ਖਣੀ ਭਾਰਤ ਭਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਰ-ਰਾਜ
ਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਨਾਰ ਨਦੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਹਾਇੱ ਕ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਮੌਸਮੀ ਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਬਨਾਂ ਬੰ ਭਦਸ਼ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱ ਟਣ ਅਤੇ ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ
ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰ ਦਾ ਸੀ, ਭਜਸ ਨਾਲ ਨਾ ਭਸਰਫ਼

ਭਚੱ ਤਰ 1: ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਂਭਕੰ ਗ ਫਰੇਮਵਰਕ

ਵਧੀਆ ਅਭਭਆਸ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਭਹਰਾਂ ਭਵੱ ਚੋਂ ਕਈ ਚੰ ਗੀਆਂ ਭਮਸਾਲਾਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰ ਡੀਗੜ੍ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਭਹਰ
ਹਨ, ਭਜੱ ਥੇ ਦੋਹਰੀ ਪਾਈਪਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਭਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਭਰਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਭਵੱ ਚ
ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱ ਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ
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ਭਚੱ ਤਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ਬਾਗੇਪੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ,ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਉਪਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ।

ਨਦੀ ਦੂਭਸ਼ਤ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਭਵੱ ਚ
ਵੀ, ਭਨਰਭਵਘਨ ਵਹਾਅ ਰੁਕ ਭਗਆ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ ਦੇ
ਭਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਬਾਗੇਪੱਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼
ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਲਆ, ਭਜਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਭਨਰਭਵਘਨ ਪ੍ਵਾਹ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਵੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਭਲਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਭਮਲ ਸਕੇ। ਨਦੀ ਦੇ
ਤਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਵਭਦਆਰਥੀਆਂ,
ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਕੈਭਡਟਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਦੇ
ਕੈਡੇਟਾਂ, ਪੌਰਾਕਰਮੀਕਾਸ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸਥਾਨਕ ਐੱਨਜੀਓ ਨੇ
ਇੱ ਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਭਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਭਵਭਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ
ਇਲਾਭਕਆਂ ਭਵੱ ਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ
ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਭਹੰ ਮ ਭਵੱ ਚ ਭਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰ ਦ
ਕੀਤਾ ਭਗਆ।
ਕਾਂਗੜਾ, ਭਹਮਾਚਲ ਪ੍ਦੇਸ਼
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ ਭਹਮਾਚਲ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ
ਭਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਜਨ ਅੰ ਦੋਲਨ ਭਵੱ ਚ ਬਦਲ ਭਗਆ।
ਕਾਂਗੜਾ, ਭਹਮਾਚਲ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਸੱ ਚੀ ਤਸਵੀਰ
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਕ ਭਕਵੇਂ ਨਾਗਭਰਕ ਭਕਸੇ ਮੁਭਹੰ ਮ ਨੂੰ ਜਨ
ਅੰ ਦੋਲਨ ਭਵੱ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ
ਨਾਲ ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਭਨਕਾਂ,
ਐੱਨਜੀਓਜ਼, ਭਨਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਸੰ ਘਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੱ ਕ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ ਭਵੱ ਚ ਭਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਮੁਭਹੰ ਮ ਭਵੱ ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਭਮਸਾਲ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਭਜਸ ਭਵੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ
ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ
ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਭਵੱ ਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਬਣਤਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ
ਗਏ। ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲੇ ਗਏ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ
ਭਨੱਤ ਭਦਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਭਵੱ ਚ
ਭਲਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ੇਭਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਭਵੱ ਚ ਕਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਭਹੰ ਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪੋਰਟ ਬਲੇ ਅਰ, ਅੰ ਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਭਨਕੋਬਾਰ ਭਵੱ ਚ ਜਲਸ਼ਕਤੀ
ਅਭਭਆਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ
ਪੋਰਟ ਬਲੇ ਅਰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ ਹੇਠ ਇੱ ਕ
ਪ੍ੇਰਣਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਜੱ ਥੇ ਕਈ ਭਕਸਮਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱ ਕ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਪਾਨੀ ਖੂਹ, ਭਜਸ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਜੀਵ
ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ 50 ਘਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ
ਦੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ
ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਭਵੱ ਚ ਕਈ
ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਭਹੰ ਮਾਂ, ਡਰਾਇੰ ਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਭਲਖਣ ਦੇ ਵੀ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਟੋਂਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ
ਟੋਂਕ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਭਹਰ ਦੀ ਚਤੁਰਭੁੱ ਜ ਝੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਸਜੀਵ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਬੇਭਮਸਾਲ ਉਦਾਹਰਨ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਾਰਭਮਕ ਮਹੱ ਤਵ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ
ਝੀਲ ਤੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਭਕ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਝੀਲ ਪਲਾਸਭਟਕ ਕਚਰੇ,
ਭਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਭਨਕਲੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ
ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਝੀਲ ਭਵੱ ਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ
ਗੰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਭਲਆਂ ਦੀ ਭਗਣਤੀ ਭਵੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ
ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ, ਝੀਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ
ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰ ਭਦਆਂ, ਚਤੁਰਭੁੱ ਜ ਭਵਕਾਸ ਸਭਮਤੀ ਦੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ, ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ- ਇੱ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹ, ਨੇੜਲੇ
ਵਸਨੀਕਾਂ, ਸਮੇਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸ ਭਵੱ ਚ ਭਮਲ ਕੇ ਅੱ ਗੇ
ਆਉਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ੀਸ਼ਦ
ਨੇ ਇਸ ਪਭਹਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ
ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਕ ਭਕਵੇਂ ਇੱ ਕ ਗੰ ਦੀ ਝੀਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੇਰਾ
ਪਾਉਣ ਵਾਭਲਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਸਾਫ ਜਲ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ ਬਦਲ ਗਈ।

ਚਤੁਰਭੁੱ ਜ ਝੀਲ ਦੀ ਟੋਂਕ ਨਗਰ ਭਨਗਮ, ਟੋਂਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਾਈ
ਅੱ ਜ ਦਾ ਬਾਭਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱ ਲ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਸੰ ਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋਚੋ!

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰਕਲਪ
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ਪਾਵਾਗੜ, ਕਰਨਾਟਕ
ਪਾਵਾਗੜ, ਕਰਨਾਟਕ ਭਵੱ ਚ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦਾ
ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਹੱ ਲ
ਪਾਵਾਗੜ੍, ਕਰਨਾਟਕ ਭਵੱ ਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਪ੍ੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੈ, ਭਜਸ ਨੇ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਪ੍ਭਾਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੱ ਲ ਭਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਭਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਛੱ ਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਨੈੱਟਵਰਕ ਭਵਕਸਤ ਕੀਤੇ
ਹਨ, ਭਜਨ੍ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਭਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਭਪਟ
ਭਵੱ ਚ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱ ਲ ਸ਼ਭਹਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਭਸੰ ਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਭਵੱ ਚ ਭਵਆਪਕ
ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ ਪਸੰ ਦ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ
ਅਭਭਆਨ ਹੇਠ ਇੱ ਕ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਭਹਲਕਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ – ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਭਵੱ ਚ ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਭਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸ਼ੇਭਰਸਾ ਅਤੇ
ਅਰਸੋਭਦਆ ਭਪੰ ਡਾਂ ਭਵੱ ਚ ਕਲੋ ਲ ਦੇ ਪ੍ਾਥਭਮਕ ਸਕੂਲਾਂ ਭਵੱ ਚ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਭਹੰ ਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਆਯੋਭਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੇਭਰਸਾ ਅਤੇ
ਅਰਸੋਭਦਆ ਭਵੱ ਚ ਭਪੰ ਡ ਦੇ ਭਾਈਚਾਭਰਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਬੋਰਵੈੱਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਭਕ ਪ੍ਾਥਭਮਕ ਸਕੂਲਾਂ ਭਵੱ ਚ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਭਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਭਵਭਦਆਰਥੀ ਇੰ ਟਰਐਕਭਟਵ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਭਵੱ ਚ ਇਸ ਭਵਸ਼ੇ
ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਭਹਣਸ਼ੀਲ ਸਨ, ਭਕਉਂਭਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਭਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ
ਦਾ ਸੰ ਕਲਪ ਭਲਆ।
ਬੰ ਗਲੌ ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜੈਭਵਕ ਜੰ ਗਲਾਂ ਨੂੰ
ਉਗਾਇਆ
ਬੰ ਗਲੌ ਰ ਭਦਹਾਤੀ ਭਜ਼ਲ੍ੇ ਦੇ ਦੇਵਨਾਹੱ ਲੀ ਬਲਾਕ ਦੇ
ਭਵਸ਼ਵਨਾਥ ਪੁਰਾ ਭਵੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ੀ ਯੂਨੀਵਰਭਸਟੀ (ਪੀਯੂ)
ਕਾਲਜ ਨੇ ਮੀਆਵਾਕੀ ਭਵਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ – ਜੋ ਜੈਭਵਕ
ਜੰ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱ ਕ ਜਾਪਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਅਭਜਹਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ 30x40 ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਾ ਭਵੱ ਚ
ਆਪਣਾ ਜੰ ਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਭਵਧੀ ਹੇਠ (ਜਾਪਾਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਭਵਭਗਆਨੀ
ਅਕੀਰਾ ਮੀਆਵਾਕੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱ ਕ ਤਕਨੀਕ), ਪੌਦੇ
ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲ 30 ਗੁਣਾ ਸੰ ਘਣਾ
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ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਸਬਕ ਭਸਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਭਸਖਾ ਸਭਕਆ।

ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਭਕਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
ਪਾਭਟੰ ਗ ਭਮੱ ਟੀ, ਭਮੱ ਟੀ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਕ ਕੋਈ ਗੱ ਠਾਂ ਨਾ ਰਭਹਣ।
ਇਸ ਭਵੱ ਚ ਬੀਜ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱ ਕ ਇੰ ਚ
ਭਵਆਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛਾਂ ਵਾਲੀ
ਜਗ੍ਾ ਭਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 24-48 ਘੰ ਭਟਆਂ ਲਈ ਸੁੱ ਕਣ ਲਈ ਰੱ ਖੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੇਂਦਾਂ ਭਫਰ ਭਬਜਾਈ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਭਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਸਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਭਵੱ ਚ, ਜੰ ਗਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ
ਭਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਪ੍ੰ ਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰਅੰ ਦਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ
ਘਰੇਲੂ ਭਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛੱ ਤ 'ਤੇ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ
ਪ੍ਣਾਲੀ ਸਥਾਭਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਕਹਾ ਭਗਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਇਲਾਭਕਆਂ ਅਤੇ ਭਪੰ ਡਾਂ ਭਵੱ ਚ ਛੱ ਤ ਦੇ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਚਾਭਰਤ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਭਵਭਦਆਰਥੀ
ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਮਖ
ੁੱ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸੋਭਮਆਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਮੋਮਬੱ ਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਨਾਲ ਚੌਕਸੀ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ
ਸੋਭਮਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ
ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ, 3 ਸਤੰ ਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਭਬਹਾਰ ਦੇ ਭੋਜਪੁਰ ਭਜ਼ਲ੍ੇ
ਦੇ ਕਲੈ ਕਟੋਰੇਟ ਤਲਾਬ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਮੋਮਬੱ ਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਨਾਲ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਭਗਆ।
ਇਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਭਵੱ ਚ ਤਕਰੀਬਨ 5500 ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਭਹੱ ਸਾ
ਭਲਆ। ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੀਰ ਕੇ ਵੀਰ (ਜਲ ਯੋਧਾ) ਬਣਨ
ਦੀ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਚਾਭਰਤ
ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਸੀ “ਜਲ ਹੈ ਤੋ ਕੱ ਲ੍ ਹੈ”।
ਧਨਬਾਦ 2.5 ਲੱਖ ਬੀਜ ਗੇਂਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਝਾਰਖੰ ਡ ਭਵੱ ਚ ਧਨਬਾਦ ਦੇ ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੌਦੇ
ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਨਵੀਆਂ
ਪਭਹਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਭਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ ਸਵੈ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਜੀਜ਼) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਬੀਜ ਗੇਂਦਾਂ ਭਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵੰ ਡ।
ਬੀਜ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਾਂ ਫੜਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਲਈ ਓਪਨ-ਕਾਸਟ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੇਰੀ ਖੇਤਰਾਂ
ਭਵੱ ਚ ਭਖੰ ਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਭਕਸਮਾਂ: ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ
ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਭਕਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਭਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰ ਗਰਨ
ਲਈ ਘੱ ਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਜ਼ਆਦਾ ਪੈਸਾ
ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਭਬਨਾਂ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਧਨਬਾਦ ਭਵੱ ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬੀਜ ਹਨ: ਭਨੰਮ,
ਗੰ ਭਾਰ, ਬੇਲ, ਜਾਮੁਨ, ਚੰ ਦਨ, ਪਪੀਤਾ, ਬਾਂਸ, ਇਮਲੀ, ਅਸ਼ੋਕ,
ਭਸਰੀਜ, ਖਜੂਰ, ਸ਼ੀਸ਼ਮ, ਭਸਮਰ, ਕਥਲ, ਮਹੂਆ, ਸਭਹਜਨ।
ਧਨਬਾਦ ਭਵੱ ਚ 41 ਐੱਸਐੱਚਜੀਜ਼ ਤੋਂ 190 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ
ਬਾਘਮਾਰਾ ਬਲਾਕ ਭਵੱ ਚ 22 ਐੱਸਐੱਚਜੀਜ਼ ਤੋਂ 70 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2
ਰੁਪਏ ਪ੍ਤੀ ਬੀਜ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦੇ ਭਹਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਤ
ੋ ਸਾਹਨ ਰਕਮ
ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ
ਦੀ ਵੰ ਡ ਭਫਰ ਦੋਵੇਂ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਐੱਸਐੱਚਜੀਜ਼ ਔਰਤਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤਰ, ਭਜੱ ਥੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਰਭਹੰ ਦਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ ਵੱ ਡੇ ਭਟੱ ਭਲਆਂ (ਭਜਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਜਾਂ ਓਬੀ ਵੀ ਭਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰ ਭਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਭਰਆਲੀ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਐੱਲ
(ਭਾਰਤ ਕੋਭਕੰ ਗ ਕੋਲ ਭਲਭਮਟੇਡ) ਅਤੇ ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ
ਨਾਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਗਤੀਭਵਧੀ ਲਈ ਚੁਭਣਆ ਭਗਆ ਸੀ।
ਬੀਜ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਭਖੰ ਡਾ ਭਦੱ ਤਾ ਭਗਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਬਾਭਰਸ਼ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪੁੰ ਗਰਨ ਭਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਕ ਉਨ੍ਾਂ ਪੌਭਦਆਂ ਦੇ ਬਚ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ 6070% ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜ ਗੇਂਦਾਂ ਤੋਂ ਜੜ੍ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਮਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਪੂਰ ਦਾ ਪੌਦਾਰੋਪਣ: ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ
ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਕਪੂਰ ਦਾ ਪੌਦਾਰੋਪਣ ਦੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਭਨਗਮ

ਭਡਪਟੀ ਕਭਮਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ੀ ਅਭਮਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ
ਗੇਂਦ ਦੀ ਵੰ ਡ ਦੀ ਗਤੀਭਵਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਭਸਆ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰੋ!
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ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਭਾਗਾਂ ਅਤੇ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਭਹੰ ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵੀ
ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਭਹਲਕਦਮੀਆਂ ਭਵੱ ਚ ਭਹੱ ਸਾ ਭਲਆ।
ਹੋਰ ਜੇਐੱਸਏ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀਆਂ

ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (ਐੱਸਓ2)
ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰ ਜਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਮਾਈਭਨੰਗ ਪ੍ਭਾਭਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਭਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਪੂਰ ਦੇ
ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

∙

1 ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਪੌਦਾਰੋਪਣ ਮੁਭਹੰ ਮ ਭਵੱ ਚ 1 ਲੱਖ

∙

ਕਹੀਂ ਖੋ ਨਾ ਜਾਏ ਤਲਾਬ: ਹਰ ਭਪੰ ਡ ਭਵੱ ਚ 3 ਤਲਾਬਾਂ
ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ

∙

ਘਰ ਕਾ ਪਾਣੀ ਘਰ ਮੇਂ – 1 ਸੋਕ ਭਪਟ + 5 ਪੌਦੇ ਪ੍ਤੀ
ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਮੈਂਬਰ

∙

ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਪੁਭਲਸ
ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਭਹਰਾ ਮੁਭਹੰ ਮ

∙

ਇੱ ਕ ਭਦਨ ਭਵੱ ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਭਵੱ ਚ 1465 ਸੋਕ ਭਪਟ ਬਣਾਏ ਗਏ

∙

ਰੰ ਗੋਲੀ, ਡਰਾਇੰ ਗ ਅਤੇ ਲੇ ਖ ਭਲਖਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਜਲ
ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਈਕੋ ਕਲੱਬ ਨਾਲ)

ਦਭਰਆ ਦੇ ਭਕਨਾਭਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਣਰੋਪਣ: ਇੱ ਥੇ
ਦਮੋਦਰ, ਬਰਾਕਰ ਅਤੇ ਜਮੁਭਨਆ ਨਾਮਕ ਭਤੰ ਨ ਪ੍ਮਖ
ੁੱ ਨਦੀਆਂ
ਹਨ ਜੋ ਭਜ਼ਲ੍ੇ ਭਵੱ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। 11 ਭਕ.ਮੀ. ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਵੱ ਚ,
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ - ਧਨਬਾਦ, ਬਾਘਮਾਰਾ ਅਤੇ ਤੋਪਚਾਚੀ
ਨਗਰ ਭਨਗਮ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਧਨਬਾਦ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਭਵੱ ਚ ਨਦੀ
ਦੇ ਭਕਨਾਰੇ-ਭਕਨਾਰੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਚੁਭਣਆ ਭਗਆ ਸੀ।
ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਪ੍ਮੁੱਖ
ਭਨਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਨਵੀਂ ਮੋਬਾਈਲ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਭਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਸੰ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟਆ
ੋ ਂ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਧਨਬਾਦ
ਦੇ ਨਾਗਭਰਕਾਂ ਭਵੱ ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਐਪ ਨੇ
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ ਭਵੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਭਵੱ ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ
ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਭਕਉਂਭਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਭਰਕ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਪਭਹਲਕਦਮੀਆਂ,
ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਭਹੰ ਮ, ਸਹੁੰ ਚੁੱ ਕਣ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਭਦ
ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਹਰ ਭਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਭਫਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਭਦੱ ਤੀ ਗਈ।
ਗ੍ੀਨ ਫੰ ਡ: ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਭਦਆਂ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਗ੍ੀਨ ਫੰ ਡ ਭਵੱ ਚ ਦਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਭਗਆ। ਇਸ ਭਵੱ ਚ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰ ਡਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ
ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਭਹੰ ਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਰੱ ਮਦਾਨ: ਟ੍ੈਂਚ ਕਮ ਬੰ ਨ੍ (ਟੀਸੀਬੀ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ,
ਜਲ ਸੋਭਮਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੌਦਾਰੋਪਣ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਭਵੱ ਚ ਭਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸ਼ਭਹਰੀ
ਖੇਤਰਾਂ ਭਵੱ ਚ, ਕਾਲਜ ਭਵਭਦਆਰਥੀਆਂ, ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭਸਵਲ
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ਤਲਾਬ 'ਤੇ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਆਰ ਧਾਰਨਾ, ਭਜਸ
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਮੁੜ ਭਰੋ, ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਭਰੋ’ ਹੈ, ਬਾਰੇ
ਵੀ ਦੱ ਭਸਆ ਭਗਆ।
ਇਸ ਇਕੱ ਠ ਭਵੱ ਚ ਭਮਡਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ
2000 ਭਵਭਦਆਰਥੀ ਅਤੇ 1000 ਕਾਲਜ ਦੇ ਭਵਭਦਆਰਥੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋ ਕ ਪੰ ਚਾਇਤ ਰਾਜ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭੋਜਪੁਰ ਭਜ਼ਲ੍ੇ ਦੇ ਆਮ ਵਸਨੀਕ ਸਨ।
ਭਵਸ਼ਾਲ ਕਲੈ ਕਟੋਰੇਟ ਤਲਾਬ ਭੋਜਪੁਰ ਭਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਸ਼ਹੂਰ
ਸਥਾਨ ਹੈ, ਭਜਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਭਧਆਨ ਭਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਭਕ
ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱ ਕ ਮੰ ਦਰ, ਇੱ ਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਮਸਭਜਦ
ਹੈ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇੱ ਕ ਭਪਘਲਦੇ ਘੜੇ ਵਜੋਂ ਮੰ ਭਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਤਲਾਬ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਛੱ ਠ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰ ਭਾਲਣਾ ਨਾ ਭਸੱ ਭਖਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱ ਢੀ ਮੱ ਛੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ !!

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਗਾਦ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੇਠ ਭਲਖੇ
ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:

ਭਚਦੰ ਬਰਮ ਨਗਰ ਦੀ ਝੀਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਚੱ ਲ ਭਰਹਾ
ਹੈ
ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ ਢਾਂਭਚਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਜੀਵ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਭਵਲੱਖਣ
ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਭਵੱ ਚ, ਕੁਡਾਲੋ ਰ ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸੋਭਮਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬਹੁਭਹੱ ਸੇਦਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ
ਹਨ।
ਤਾਭਮਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁਡਾਲੋ ਰ ਭਜ਼ਲ੍ੇ ਭਵੱ ਚ ਪ੍ਾਚੀਨ ਸ਼ਭਹਰ
ਭਚਦੰ ਬਰਮ ਵੱ ਡੀ ਭਗਣਤੀ ਭਵੱ ਚ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਨਾਲ
ਨਵਾਭਜ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱ ਲ ਭਮਲਾ ਕੇ ਇੱ ਥੇ 15 ਝੀਲਾਂ ਹਨ,
ਭਜਨ੍ਾਂ ਭਵੱ ਚ 3 ਮੰ ਦਰ ਦੇ ਟੈਂਕ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੀ
ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ ਭੰ ਡਾਰਨ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਾਂ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਤਹ
ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 100 ਏਕੜ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਭਕ, ਇਹ ਜਲ ਸੋਮੇ ਬੈਠਣ, ਪ੍ਦੂਸ਼ਣ
ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਭਸ਼ਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ
ਹੱ ਲ ਕੱ ਢਣ ਲਈ, ਭਚਦੰ ਬਰਮ ਸ਼ਭਹਰ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ
ਸੰ ਚਾਭਲਤ, ਬਹੁ-ਭਹਤਧਾਰਕ ਝੀਲ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਾਜੈਕਟ ਦੀ
ਭਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਭਵੱ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਹਨ:
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਭਜ਼ਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
ਮਕਾਨਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਢਾਂਚਾਗਤ
ਕਬਭਜ਼ਆਂ ਦੀ ਹਟਾਉਣ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਲੱਮ
ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਭਲਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਭਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ
ਖੇਤਰ ਭਵੱ ਚ ਪੱ ਕੇ ਘਰ ਭਦੱ ਤੇ ਹਨ।
ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ: ਜੰ ਗਲੀ ਬੂਟੀ, ਕਾਗਜ਼, ਪਲਾਸਭਟਕ
ਅਤੇ ਕਚਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸ਼ਰੱ ਮਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ,
ਨਾਗਭਰਕਾਂ ਅਤੇ ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਅਭਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਟਾ ਭਦੱ ਤਾ ਹੈ।

∙

ਜਲ ਸੋਭਮਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ ਢਾਂਭਚਆਂ ਦਾ
ਭਨਰਮਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰ ਡਾਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

∙

ਬੰ ਨ੍ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਾ - ਝੀਲ ਦੀ ਰੱ ਭਖਆ
ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰ ਨ੍ 'ਤੇ
ਭਮੱ ਟੀ ਨੂੰ ਜਮਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ

∙

ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ - ਭਭਵੱ ਖ ਭਵੱ ਚ ਝੀਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਕਸੇ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ

ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਜੀਵ ਕਰਨ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਭਵੱ ਚ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭਥਰਤਾ
ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਭਨਆਂ ਭਵੱ ਚ
ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਸਮਾਭਜਕ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਹਨ:
∙
∙

∙
∙

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ
'ਤੇ ਵੱ ਡੀਆਂ ਪੇਂਭਟੰ ਗਾਂ ਲਗਾਉਣਾ;
ਕਾਲਜ ਦੇ ਭਵਭਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਫੈਲੋਭਸ਼ਪ;

ਸਫ਼ਾਈ ਭਵੱ ਚ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ, ਐੱਨਸੀਸੀ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ
ਭਵਭਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ;

ਸਭਥਰ ਪ੍ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਰਾਵਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਥਾਨਕ
ਭਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਉਪਭੋਗਤਾ
ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ।

ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਤੀਜਾ: ਪ੍ਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ
ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸਮੱ ਭਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਭਹਰ
ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਲ ਭੰ ਡਾਰਨ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੀ ਭਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕ
ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਭਮਆਂ ਭਵੱ ਚ ਮੁੜ-ਭਰਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਹੈ। ਹਾਲਾਂਭਕ ਨਗਰ ਭਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਔਸਤਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰ ਗ
62,153 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 8.4 ਐੱਮਐੱਲਡੀ (ਭਮਲੀਅਨ
ਲੀਟਰ ਪ੍ਤੀ ਭਦਨ) ਹੈ, ਪਰ ਔਸਤਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਭਸਰਫ
3.9 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਭਹਰ ਦੀ ਹੜ੍ਾਂ ਪ੍ਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ
ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗਾਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੰ ਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ:
ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਦ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ
ਭਕਨਾਭਰਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰ
ਭਰਹਾ ਹੈ।
ਖੂਹ ਸੁੱ ਕ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ।
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ਭਤਰੂਵਨਾਮਲਾਈ ਭਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕਦਮ

ਤਾਭਮਲਨਾਡੂ ਭਵੱ ਚ ਭਤਰੂਵਨਾਮਲਾਈ ਦੇ ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ
ਨੂੰ ਅਭਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਭਕ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ (ਜੇਐੱਸਏ) ਭਮਸ਼ਨ ਢੰ ਗ ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ ਮੁਭਹੰ ਮ ਭਜ਼ਲ੍ੇ ਭਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਵੱ ਚ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਭਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਭਜ਼ਲੇ ਨੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਭਹਲਾਂ
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਹੈ। ਘੜੇ ਦੇ ਤਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਭਜਹਾ ਛੇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਛੇਕ ਨਾਲ ਨਾਰੀਅਲ ਜਟਾ ਦਾ ਇੱ ਕ ਧਾਗਾ
ਜੋਭੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਰੀਅਲ ਜਟਾ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ
ਟਪਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਭਜਸ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਜ਼ਲ੍ੇ ਭਵੱ ਚ ਕੁੱ ਲ 26,835 ਪੌਦੇ ਘੜਾ ਭਸੰ ਜਾਈ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱ ਖ ਭਕੱ ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਫਸਲਾਂ
ਝੋਨਾ, ਗੰ ਨਾ ਅਤੇ ਮੂੰ ਗਫਲੀ ਹਨ।
ਵਾਟਰ ਬੈਂਕ: ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਭਵੱ ਚ ਜਲ
ਸੋਭਮਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ ਦੀ
ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਾਟਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ
ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਰਭਜਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਭਗਆ,
ਭਜਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਨ। ਇਸ ਭਵੱ ਚ
ਸੰ ਬੰ ਭਧਤ ਭਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਭਧਕਾਰੀ, ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਐੱਨਜੀਓਜ਼,
ਸਵੈ-ਸੇਵਕ, ਭਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਹਤਧਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਾਟਰ ਬੈਂਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਜਵੇਂ ਭਕ
ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਈਜੀਏ, ਸੀਐੱਸਆਰ, ਆਭਦ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਭਵੱ ਚ ਜਲ ਸੋਭਮਆਂ ਦਾ
ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸ਼੍ਮਦਾਨ ਅਤੇ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਭਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ
ਵੇਲੇ ਵਾਟਰ ਬੈਂਕ ਭਵੱ ਚ 112 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਭਜ਼ਲ੍ੇ ਭਵੱ ਚ 312
ਜਲ ਸੋਭਮਆਂ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਮੱ ਟੀ ਨੂੰ ਢੱ ਕਣਾ (ਮਲਭਚੰ ਗ) ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ
ਭਵਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਭਥਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਮੱ ਟੀ ਨੂੰ
ਢੱ ਕਣ ਦੀ ਪ੍ਭਕਭਰਆ ਨੂੰ ਮਲਭਚੰ ਗ ਭਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਭਵਕਨਸ਼ਟ ਹੋਣਯੋਗ ਪਲਾਸਭਟਕ ਮਲਭਚੰ ਗ ਕਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਭਤਆਰ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਾਂ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲਭਚੰ ਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਹ ਹਨ ਭਕ ਇਹ
ਭਮੱ ਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ
ਭਮੱ ਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਭਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਭਕਭਰਆ
ਜੰ ਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਲਾ, ਤਰਬੂਜ਼,
ਖਰਬੂਜ਼ਾ, ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਭਜਨ੍ਾਂ
ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮਲਭਚੰ ਗ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਲਭਚੰ ਗ ਨਾਲ 30% ਤੋਂ
40% ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।

ਸੂਖਮ ਭਸੰ ਚਾਈ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਵੱ ਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਖਮ ਭਸੰ ਚਾਈ
ਤਕਨੀਕਾਂ ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਤੁਪਕਾ ਭਸੰ ਚਾਈ, ਰੇਨ ਗਨ, ਸਭਪ੍ੰ ਕਲਰ ਅਤੇ
ਰੇਨ ਹੋਜ਼ ਨੂੰ ਹੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਭਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਭਸੰ ਚਾਈ
ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੱ ਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਭਕ੍ਸ਼ੀ ਭਸੰ ਚਾਈ
ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਭਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਭਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੰ ਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਭਸੰ ਚਾਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰ ਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਵੱ ਚ
50% ਤੋਂ ਭਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭਪ੍ੰ ਕਲਰ ਅਤੇ
ਰੇਨ ਹੋਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 60% ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗੀ।
ਭਜੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਰੇਨ ਹੋਜ਼ ਭਸੰ ਜਾਈ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਭਸੰ ਚਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਹੈ, ਇਹ ਇੱ ਕ ਭਵਲੱਖਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਭਆਸ ਹੈ, ਜੋ ਭਜ਼ਲ੍ੇ ਭਵੱ ਚ
ਚੱ ਲ ਭਰਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭਨਯੰ ਤਭਰਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਘੜਾ ਭਸੰ ਜਾਈ: ਘੜਾ ਭਸੰ ਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠ, ਭਮੱ ਟੀ
ਦਾ ਘੜਾ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਮੱ ਟੀ ਭਵੱ ਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
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ਹਰ ਬੂੰ ਦ ਮਾਇਨੇ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ!

ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਜਟ: ਭਜ਼ਲ੍ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਪੰ ਡਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਭਵਸਥਾਰਤ ਬਜਟ ਭਤਆਰ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਮੰ ਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਧਆਨ ਭਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਕ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਤਹ
ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਧਆਨ ਭਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ
ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰ ਕਭੜਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਾਊਂਡਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲਏ
ਮਾਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ
ਹਰੇਕ ਭਪੰ ਡ ਭਵੱ ਚ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਅੰ ਕਭੜਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਦੀ ਗਣਨਾ ਘਰੇਲੂ, ਉਦਯੋਭਗਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਭਧਆਨ ਭਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਭਵੱ ਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਕਮੀ ਦੀ
ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।

ਜੇਐੱਸਏ ਹੇਠ ਆਈਈਸੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ: ਪਾਣੀ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਉਦੋਂ
ਸਫਲਤਾ ਭਵੱ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋ ਕ ਲਭਹਰ ਬਣ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਜਨ ਅੰ ਦੋਲਨ
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ
ਭਵਭਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਈ
ਆਈਈਸੀ ਮੁਭਹੰ ਮਾਂ (ਗਰਮ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ, ਸਮੂਹ ਭਨਰਮਾਣ,
ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ, ਆਭਦ), ਆਯੋਭਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

– (ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਭਵਭਾਗ,
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰ ਤਰਾਲਾ)

3ਡੀ ਕੋਂਟੋਰ ਮੈਪ: ਹਰੇਕ ਭਪੰ ਡ ਦੇ ਤਲ ਰੂਪ
(ਟੋਪੋਗ੍ਾਫ਼ੀਕਲ) ਵੇਰਭਵਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਭਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਰੇ
ਭਪੰ ਡਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ 3ਡੀ ਕੋਂਟੋਰ ਨਕਸ਼ਾ ਭਤਆਰ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ।
ਕੈਂਟੋਰ ਨਕਭਸ਼ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰੇਕ ਭਪੰ ਡ
ਭਵੱ ਚ ਸਹੀ ਜਗ੍ਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰੇਗਾ।

ਭਫੱ ਟ ਇੰ ਡੀਆ ਅੰ ਦੋਲਨ ਭਵੱ ਚ
ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਭਮਕਾ
‘ਭਫੱ ਟ ਇੰ ਡੀਆ’ - ਹਰੇਕ ਭਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਫੱ ਟ ਅਤੇ
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਅੰ ਦੋਲਨ
29.08.2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੁਆਰਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਸੀ। ਮੁਭਹੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱ ਕ ਸਹੁੰ
ਚੁੱ ਕੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਭਹੰ ਮ ਹਰ ਭਕਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ, ਭਪਛੋਕੜ ਜਾਂ
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਭਬਨਾਂ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ
ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਭੇ ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਸੰ ਖੇਪ ਭਵੱ ਚ ਮੁਭਹੰ ਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਸਹਤਮੰ ਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ
ਸਕਾਰਾਤਭਮਕ ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਭਕਆਂ ਅਤੇ ਇੱ ਕ
ਭਸਹਤਮੰ ਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਹੈ।
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਭਫੱ ਟ ਇੰ ਡੀਆ’ ਨੂੰ
ਜਨਤਕ ਲਭਹਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੱ ਤਰ,
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਭਸਤ ਪ੍ਦੇਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਕ ਉਹ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰ ਦੋਲਨ ਭਵੱ ਚ
ਭਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪ੍ੇਭਰਤ ਕਰਨ। ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭਦੱ ਤਾ
ਭਗਆ ਸੀ ਭਕ ਹਰੇਕ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ
ਂ
“ਗ੍ਾਮੀਣ ਸਪੋਰਟਸ ਐਡ
ਭਫਟਨੈੱਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ”

ਸ਼ੁੱ ਧ ਪਾਣੀ = ਵਧੀਆ ਭਜ਼ੰ ਦਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ।

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ
ਭਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਾਲੇ
ਭਵਅਕਤੀਆਂ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਹਾਂ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਭਤੰ ਨ ਮਹੀਭਨਆਂ ਭਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਭਟੰ ਗਾਂ ਭਵੱ ਚ
ਸਾਰੇ ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਨੂੰ ਭਫੱ ਟ ਇੰ ਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਏਜੰ ਡਾ
ਆਈਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ
ਭਕਹਾ ਭਗਆ ਸੀ। ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਭਦੱ ਤਾ
ਭਗਆ ਸੀ ਭਕ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਭਫੱ ਟ
ਇੰ ਡੀਆ ਅੰ ਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਭਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁੱ ਲ ਭਮਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਭਹਦਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਭਕਉਂਭਕ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ
ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

– (ਐਮਓਪੀਆਰ ਵੈੱਬਪੇਜ)

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰਕਲਪ
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ਭਵੱ ਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ
ਭਕਸੇਅਨਮੋਦੇ ਵੀਲ ਹੈਜੀਵਨ
। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ, ਰਣਨੀਤਕ

ਅਤੇ ਭਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ ਸੋਚ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ, ਟੀਚਾ
ਭਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਭਸਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਭਵਅਕਤੀ ਇੱ ਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ
ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌ ਮ ਦੇ ਸਰਵਪੱ ਖੀ ਭਵਕਾਸ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਭਹੱ ਸਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਪਛਲੇ ਕੁ ਝ ਸਾਲਾਂ ਭਵੱ ਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਭਵੱ ਚ ਭਨਰੰ ਤਰ ਤਰੱ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰੱ ਥਾ
ਸੰ ਸਾਰ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹੋ
ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਭਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਭਤਭਾ ਨੂੰ ਪਰੇਰੀਏ, ਉਨ੍ਾਂ
ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱ ਧਰੀ ਬੁਭਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਭਸਖਲਾਈ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੀਏ।
ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਭਵੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੋ ਭਖਡਾਰੀ ਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸ ਮਰੱ ਥਾ ਦਾ
ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ, ਭਸਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਪੋਰਟਸ
ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਲੋ ਇੰ ਡੀਆ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਵੱ ਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਭਤਆਰ
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮਹਾਨ ਖੇਡ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਭਵੱ ਚ ਖੇਡ ਸੱ ਭਭਆਚਾਰ
ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਜੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ।

ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪੱ ਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਭਵੱ ਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪ੍ਭਤਭਾਵਾਨ ਭਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
8 ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਭਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਲੋ ਇੰ ਡੀਆ ਸਕੂਲ ਗੇਮਜ਼, ਜੋ ਭਕ ਖੇਲੋ
ਇੰ ਡੀਆ ਪ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ ਦਾ ਭਹੱ ਸਾ ਹਨ, ਇਹ ਹੇਠ ਭਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਤੀਰਅੰ ਦਾਜ਼ੀ, ਅਥਲੈ ਭਟਕਸ, ਬੈਡਭਮੰ ਟਨ, ਬਾਸਭਕਟਬਾਲ,
ਬਾਕਭਸੰ ਗ, ਫੁੱ ਟਬਾਲ, ਭਜਮਨਾਸਭਟਕ, ਹਾਕੀ, ਜੂੱ ਡੋ, ਕਬੱ ਡੀ, ਖੋ-ਖੋ,
ਸ਼ੂਭਟੰ ਗ, ਤੈਰਾਕੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਵੇਟਭਲਫਭਟੰ ਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਲੋ ਇੰ ਡੀਆ
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 12 ਭਹੱ ਭਸ ਆਂ ਭਵੱ ਚ ਵੰ ਭਡਆ ਭਗਆ ਹੈ, ਭਜਨ੍ਾਂ ਦੇ
ਨਾਮ ਹਨ:

ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਾਸਭਟਕ ਕਚਰੇ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਭਦਵਸ
ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਸਭਟਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਭਦੱ ਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ “ਸੱ ਦੇ” ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਲਆ ਹੈ । ਪਲਾਸਭਟਕ ਕਚ ਰਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਨੂੰ
ਭਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਵੱ ਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ (ਐੱਸਐੱਚਐੱਸ - 2019)
ਮੁਭਹੰ ਮ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਭਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਭਲਆ ਭਗਆ ਸੀ। ਮੁਭਹੰ ਮ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ
ਜਨ ਅੰ ਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਭਮਕ ਸਥਾਨਾਂ,
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਹ ਸ ਪਤਾਲਾਂ, ਮੰ ਡੀ ਆਂ ਆਭਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ
ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ' ਤੇ ਭਪੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਨਗ ਰ ਪਾਭਲਕਾਵਾਂ ਭਵੱ ਚ
ਪਲਾਸਭਟਕ ਪ੍ਬੰਧਨ ਭਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਭਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰ ਚਾ ਇ ਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ
ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ "ਸੱ ਦੇ" ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਜਨਤਕ ਲਭਹਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਕੱ ਤਰ, ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਚਐੱਸ - 2019 ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਭਲਖੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ:
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ਸਾਰੇ ਪੀਆਰ ਆ ਈ ਹ ਰੇਕ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵੱ ਚ
ਪਲਾਸਭਟਕ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਪੀਆਰਆਈ ਬਲਾਕ/ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਹੱ ਬਾਂ ਭਵੱ ਚ ਇਕੱ ਤਰ
ਕੀਤੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਭਵੱ ਚ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਭਟਕ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ
ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਭਹੰ ਮ ਦੀ ਭਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ
ਕਰਨ ਲਈ ਭਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਭਖਆ ਭਗਆ ਸੀ ਭਕ ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ ਇਸ
ਮੁਭਹੰ ਮ ਭਵੱ ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਹੱ ਸਾ ਭਲਆ ਸੀ।

– ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਕਭਲਤ ਕੀਤਾ ਭਗਆ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰ ਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਭਸੱ ਖਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢੀ ਮੱ ਛੀ ਵਾਂਗ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਪਾ

ਹਰ ਘਰ ਭਵੱ ਚ ਨਲ

ਣੀ ਭਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਭਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਭਵਕਾਸ ਲਈ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਨਸ਼ਚਤ
ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਵੱ ਚ ਭਵਸ਼ਵਭਵਆਪੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 18% ਅਤੇ ਭਵਸ਼ਵਭਵਆਪੀ ਪਸ਼ੂ ਆਬਾਦੀ
ਦਾ 15% ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਭਕ, ਇਸ ਕੋਲ ਭਸਰਫ਼ 2%
ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 4% ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ1; 1951 ਭਵੱ ਚ, ਪ੍ਤੀ ਭਵਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ
ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 5,177 ਘਣ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਜੋ 2011
ਭਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਕੇ 1,545 ਘਣ ਮੀਟਰ ਰਭਹ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ
ਲਗਾਇਆ ਭਗਆ ਹੈ ਭਕ ਸਾਲ 2019 ਭਵੱ ਚ ਇਹ ਲਗਭਗ
1,368 ਘਣ ਮੀਟਰ ਸੀ ਜੋ ਸੰ ਭਾਭਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2025 ਭਵੱ ਚ
1,293 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੱ ਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਜਾਰੀ ਰਭਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2050 ਭਵੱ ਚ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ
ਘੱ ਟ ਕੇ 1,140 ਘਣ ਮੀਟਰ ਰਭਹ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭਵੱ ਤੀ ਆਰਭਥਕ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਘਰੇਲ,ੂ
ਮਨੋਰੰ ਜਨ, ਬੁਭਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਵਕਾਸ ਆਭਦ ਭਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਮੰ ਗ ਭਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ, ਸੀਮਤ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਸ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਮੁੱ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ
ਹਨ। ਮੰ ਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ ਨੇ
ਵਧਾ ਭਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਵਾਧ ਕੱ ਢਣਾ, ਘੱ ਟ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨਾ, ਘੱ ਟ
ਭੰ ਡਾਰਨ ਸਮਰੱ ਥਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਅਭਨਯਭਮਤ
ਬਾਰਸ਼ਾਂ, ਦੂਭਸ਼ਤ ਤੱ ਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ, ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਦੇ
ਮਾੜੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ (ਓਅਤੇਐੱਮ) ਆਭਦ ਨਾਲ
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਘਟਦੇ ਜਾਣਾ।

ਸੁਤੰਤਰਤਾ-ਪੂਰਵ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭਵੱ ਚ, ਘੱ ਟ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਬੰਧਨ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜ਼ਮੀਨੀਮੌਸਮੀ ਸਭਥਤੀਆਂ ਭਵੱ ਚ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਭਗਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਭਦਆਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਭਣਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਹਾਲਾਂਭਕ, ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਤਰੀਭਕਆਂ
ਭਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਭੰ ਡਾਰਨ ਸਮਰੱ ਥਾ ਭਵੱ ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ,
ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਭਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ
ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਦਹਾਤੀ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਦਹਾਤੀ
ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1972 ਭਵੱ ਚ, ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਭਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਲੇ ਰੇਭਟਡ
ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ (ਏਆਰਡਬਭਲਊਐੱਸਪੀ)
1

ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ
ਭਦਹਾਤੀ ਪਭਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ
ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਯੋਗ
ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ
ਹਨ।
ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਪ੍ੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਆਰਡੀਡਬਭਲਊਪੀ), 2017 ਤਭਹਤ ਕਈ
ਮੰ ਤਵਾਂ ਭਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਮੰ ਤਵ 'ਸਾਰੇ ਪਭਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਵੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ
ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੁਰੱਭਖਅਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ', ਭਜਸ
ਨੂੰ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਭਥਰ ਭਵਕਾਸ ਟੀਭਚਆਂ (ਯੂਐੱਨਐੱਸਡੀਜੀ 6) ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ 2030 ਤੱ ਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
ਪ੍ਸਤਾਭਵਤ ਸੀ।
ਭਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰ ਮ ਹੈ।
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਸਬਕ ਭਸੱ ਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਜਨ੍ਾਂ ਭਵੱ ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਗੱ ਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
i)

ii)

iii)

iv)
v)
vi)

ਦੋਨੋਂ ਪੂੰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਓ
(ਓ ਅਤੇ ਐੱਮ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਭਨਵੇਸ਼ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ
ਭਸਸਟਮ;
ਭਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭਦਹਾਤੀ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ
ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਭਨਰਭਰ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱ ਢਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ
ਭਡਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਮਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ;

ਸਰੋਤ ਸਭਥਰਤਾ ਉਪਾਅ ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਭਰਨੇ, ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਭਮਆਂ
ਦੀ ਭੰ ਡਾਰਨ ਸਮਰੱ ਥਾ ਭਵੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਸਰੋਵਰ, ਗਾਦ
ਕੱ ਢਣਾ ਆਭਦ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ
ਭਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ;
ਅਕਸਰ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਓ ਕਾਰਨ
ਭਨਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ;
ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ
ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਭਕ ਇਹ ਸੁਭਨਸ਼ਭਚਤ ਸੇਵਾ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇ;

ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੇਂਭਦ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੀ
ਉਭਚਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਾਨਭਸਕਤਾ ਦੇ ਭਵਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੈ;

ਡੀਓਡਬਭਲਊਆਰ, ਆਰਡੀ ਅਤੇ ਜੀਆਰ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਭਵੱ ਖੀ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ... ਇਹ ਰੁੱ ਖਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਪੂਰਤੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਭਨਕ
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਲ ਜੀਵਨ ਭਮਸ਼ਨ ਦੇ
ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

vii)

ਭਦਹਾਤੀ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭਥਰਤਾ ਸਮਾਜ ਦੀ
ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ ਭਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ
ਨੂੰ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਲਾਗੂ
ਕਰਨ, ਪ੍ਬੰਧਨ, ਓ ਅਤੇ ਐੱਮ ਭਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਭਵੱ ਚ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਪ੍ਬੰਧਨ
ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
(ਡਬਭਲਊਏਐੱਸਐੱਮਓ),
ਉਤਰਾਖੰ ਡ ਭਵੱ ਚ ਸਵੈ-ਜਲ ਅਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰਾਜਾਂ ਭਵੱ ਚ,
ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਕਈ ਸਫਲ ਪਭਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਕ
ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭਥਰਤਾ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਭਪਛਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਭਵੱ ਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘਰ,
ਟੌਇਲੇ ਟ, ਭਬਜਲੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਭਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ, ਭਵੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ,
ਸਮਾਭਜਕ ਸੁਰੱਭਖਆ, ਬ੍ਾਡਬੈਂਡ ਸੰ ਪਰਕ, ਸੜਕਾਂ ਆਭਦ ਦੀਆਂ
ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਭਵੱ ਚ ਭਦੱ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਇੱ ਛਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ
ਭਵੱ ਚ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ
'ਰਭਹਣ-ਸਭਹਣ' ਭਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਘਰ
ਦੇ ਭਵਹੜੇ ਭਵੱ ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਨਾ
ਭਸਰਫ਼ ਭਦਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਭਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਭਜਕ-ਆਰਭਥਕ
ਸਭਥਤੀ ਭਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਭਲਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਦਹਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ
ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱ ਟ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਭਪਛੋਕੜ ਭਵੱ ਚ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਭਮਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ)
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024 ਤੱ ਕ
ਹਰੇਕ ਭਦਹਾਤੀ ਪਭਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਾਤਭਮਕ ਘਰੇਲੂ ਨਲ
ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ੋਗਰਾਮ
ਘਰੇਲੂ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਭਦ੍ਤ ਹੈ, ਭਾਵ, ਉਭਚਤ
ਮਾਤਰਾ ਭਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਨਰੰ ਤਰ ਪੂਰਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲ
ਪੂਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਲ
ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਭਵਕਾਸ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਟ੍ੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ, ਗ੍ਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤ / ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸੇਵਾ
ਸਪੁਰਦਗੀ 'ਤੇ ਭਧਆਨ ਕੇਂਭਦ੍ਤ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਭਹਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ
ਭਾਈਵਾਲੀ, ਹੋਰ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ, ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਵਧੀਵਤ
ਭਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
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ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰ ਭਵਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ
ਦੇ ਭਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭਗਆਰ੍ਵੀਂ ਅਨੁਸਚ
ੂ ੀ ਭਵੱ ਚ ਪਾ ਭਦੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਭਪਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਧਆਨ
ਭਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਜਐ
ੇ ੱਮ ਹੇਠ, ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ
ਸਮਾਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਸਮੇਤ ਭਦਹਾਤੀ ਜਲ ਪੂਰਤੀ
ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਬੰਧਨ, ਸੰ ਚਾਲਨ
ਅਤੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਭਵੱ ਚ ਅਭਹਮ ਭੂਭਮਕਾ ਭਨਭਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਾਂ ਭਵੱ ਚ ਪਬਭਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰ ਜੀਨੀਅਭਰੰ ਗ ਭਵਭਾਗ
(ਪੀਐੱਚਈਡੀ) / ਪੇਂਡੂ ਭਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ /
ਭਦਹਾਤੀ ਪੇਅਜਲ ਦੇ ਆਰਡਬਭਲਊਐੱਸ ਭਵਭਾਗ ਦੇ ਇੰ ਚਾਰਜ
ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਵਧਾਨ ਭਵੱ ਚ ਪਭਰਕਲਭਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਨਭਾਉਣ ਭਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਭਵਕੇਂਦਰੀਭਕ੍ਤ, ਮੰ ਗ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ , ਸਮਾਜ
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਭਧਤ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਭਵੱ ਚ
'ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ'' ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਸ਼ਵਾਸ
ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਭਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਭਜਸ
ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਬਹਤਰ ਢੰ ਗ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਓ ਅਤੇ
ਐੱਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਘਰ ਭਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ
ਭਨਯਮਤ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਭਜਸ
ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਸਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਖੇਤਰ ਭਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਹਤਧਾਰਕ ਵੀ ਕੰ ਮ
ਂ ਡੀ)
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਭਵਕਾਸ (ਆਰ ਐਡ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਟਰੱ ਸਟ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ
(ਐੱਨਜੀਓਜ਼), ਗ੍ਾਮ ਸੰ ਗਠਨ (ਵੀਓ), ਸਮਾਜ ਆਧਾਭਰਤ
ਸੰ ਗਠਨ (ਸੀਬੀਓ), ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ),
ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੂਹ, ਕਾਰਪੋਰਟ
ੇ , ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭਵਅਕਤੀ। ਪਾਣੀ ਹਰ ਭਕਸੇ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ, ਭਮਸ਼ਨ ਜੇਜਐ
ੇ ੱਮ ਭਵੱ ਚ ਭਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਟੀਭਚਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਭਖਆ ਲਈ ਭਮਸ਼ਨ ਇਨ੍ਾਂ
ਅਦਾਭਰਆਂ/ਭਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਭਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਭਆਨ
(ਜੇਐੱਸਏ), ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਭਜ਼ਭਲ੍ਆਂ ਭਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਭਹਤਧਾਰਕਾਂ
ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੁਭਹੰ ਮ ਭਵੱ ਚ ਆਪਸੀ ਸੁਮਲ
ੇ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਭਹਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਭਦੱ ਤਾ ਹੈ।
– ਜੀ.ਐੱਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ
ਜਲਸ਼ਕਤੀ, ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ
ਭਵਭਾਗ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰ ਤਰੀ
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਰੱ ਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਹੰ ਝੂ ਵਹਾਉਣਗੇ।
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(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

ਆਓ! ਸਾਰੇ ਭਧਆਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭਨਭਾਈਏ।

@MoHFW_INDIA

mohfwindia

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰਕਲਪ
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ਮੱ ਧ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ:
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵੱ ਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ
“ਭਪਆਸੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਬੂੰ ਦ
ਭਕਤੇ ਵੱ ਧ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ, ਮੱ ਧ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੇ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਮਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਉਦਾਹਰਨ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪਡੂਆ, ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਜੱ ਬਲਪੁਰ ਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਮਵਾਰ ਖਸਰਾ ਨੰ. 144 ਅਤੇ 167 ਭਵੱ ਚ 1.96
ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 2.13 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਕ ਅਸਲ ਭਵੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ੂਲ ਭਨਪਟਾਰਾ ਤਲਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਕਚਰਾ ਸੁੱ ਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ
ਪਾਣੀ ਵਜੋਂ ਵਰਭਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਭਪੰ ਡ
ਦੇ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਭਲਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ
ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਸਨ।
ਅੰ ਤ ਭਵੱ ਚ ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਪੰ ਚਾਇਤ, ਜਨਪਦ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਤੇ
ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਭਲਆ ਅਤੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ
ਡੂੰ ਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਭਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਭਲਆ। ਸ੍ੀਮਤੀ ਹਰਭਸ਼ਕਾ ਭਸੰ ਘ,
(ਸਾਬਕਾ) ਸੀਈਓ, ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ੍ੀ ਮਨੋਜ ਭਸੰ ਘ,
ਸੀਈਓ, ਜਨਪਦ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱ ਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ
ਨੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰ ਚ ਸ੍ੀ ਭਸ਼ਵ
ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਭਚਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ
ਪੱ ਧਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੇਭਰਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਪੰ ਚ ਨੇ ਕੁਝ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ
ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਗਆਨ ਦੇਣ
ਲਈ ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੇਭਰਤ ਕੀਤਾ।
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ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਇਹ ਤਲਾਬ ਨੇੜਲੇ 15 ਭਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ
ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 25 ਭਕਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 60
ਏਕੜ ਦੀ ਭਸੰ ਚਾਈ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰ ਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ੀ ਨਭਰੰ ਦਰ
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੱ ਧ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼੍ੀ ਕਮਲਨਾਥ
ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪੱ ਤਰ ਨੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਡੂੰ ਘਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਪ੍ਭਕਭਰਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਭਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਇਹ 20.06.2019
ਤੱ ਕ "ਸਮੂਭਹਕ ਵਰਕਸ਼ਾਰੋਪਣ" ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਭਗਆ। ਇਸ
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ
ਨਹਾਉਣ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਪਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ
ਭਵੱ ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਭਨਰਭਰ ਬਣਨ
ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ
ਲਈ, ਇਨ੍ਾਂ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ
(ਐੱਮਜੀਐੱਸਆਈਆਰਡੀ, ਮੱ ਧ ਪ੍ਦੇਸ਼)
ਪ੍ਸਤਾਵ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਭਜ਼ਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ

ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ ਭਵੱ ਚ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੀ
ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਸਰਪੰ
ljiaਚp ਦੀਦੀ
nhnh ਦੇ
dsਸ਼ਬਦ
cksy
ਸਾਨੂ
ੰ ਗ੍ਾਮQtZ
ਪੰ ਚਾਇਤ
ਦੇ ਕੰ ds
ਮਾਂ ਭਵੱuSਚ] ਭਹੱ
ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਆਪਣਾ
ਫ਼ਰਜ਼
vi.kk
le>
Lo'kklu
eS lk>h
ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
c.kuk lS]

tks gks
lkਬਾਰੇ
fopkj
ਅਤੇ
ਜੋ ਵੀlkjs
ਸਾਡੇ xke
ਭਪੰ ਡ ਦੇds
ਭਹਤfgr
ਭਵੱ ਚeSਹੈ], bZ
ਉਸ
ਵਾਰਡokMZ
ਸਭਾ
ਭਵੱ
ਚ ਭਵਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
lHkk
esa dj.kk
lS] ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
blhfy,
eSa ਤੁdguk
pkgw
lwa fdਸਭਾokMZਦੀਆਂ
lHkk
ਮੈਂ, ਇਸ ਲਈ,
ਹਾਨੂੰ ਸਭ
ਨੂੰ a ਵਾਰਡ
ਮੀਭਟੰdh
ਗਾਂ
ਭਵੱ
ਵੱ ਧa esਚੜ੍
ਕੇ ਭਹੱ ਸਾ
ਲੈਂ ਦੇ ਹੋਏHkkx
ਇਹ Y;ks
ਫਰਜ਼vkS
ਭਨਭਾਉਣ
ਦੀ
cSBਚdks
a T;knk
rS T;knk
j viuk
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
QtZ fuHkkvksA
okMZ lHkk& okMZ lHkk iapk;rh jkt O;oLFkk
ਵਾਰਡNksਸਭਾ
- ਵਾਰਡ ਸਭਾbdkbZ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ
ਦੇ
dh lcls
Vh ç'kklfud
gSA ਰਾਜ
xzkeਪ੍iaਣpਾਲੀk;r
ਹੇਠ
ਛੋਟੀa ਪ੍
ੰ ਧਕੀ
{ks
=ਲੇdksਪੱ ਧਰ
tula(ਜ਼ਮੀਨੀ
[;k dsਪਧਰ)
vk/kkj'ਤੇijਸਭdqNਤੋਂ Hkkxks
esaਬcka
Vk
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਪੰ ਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
tkrk gS] ftUgsa çknsf'kd fuokZpu {ks= ;k okMZ dgk
ਭਹੱ ਭਸਆਂ ਭਵੱ ਚ ਵੰ ਭਡਆ ਭਗਆ ਹੈ, ਭਜਸ ਨੂੰ “ਖੇਤਰੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ”
tkrk
gSA okMZ
Hkhrjਹੈ। jgus
gj ਭਨਵਾਸੀ
ernkrkਵਾਰਡ
ml
ਜਾਂ “ਵਾਰਡ”
ਭਕਹਾdsਜਾਂਦਾ
ਵਾਰਡokyk
ਦਾ ਹਰ
okMZ
lHkkਮੈਂਬdk
rkਕ gSਵਾਰਡ
A ernku
uk
ਸਭਾ ਦਾ
ਰ ਹੁੰlnL;
ਦਾ ਹੈ। gks
ਹਰੇ
ਦਾ ਇੱ}kjk
ਕ ਚੁਭpq
ਣਆ
ਹੋਇਆbudk
ਨੁਮਾਇੰçfrfuf/k
ਦਾ ਗ੍ਾਮ ਪੰ¼okMZ
ਚਾਇਤ
ਦਾ ਇੱ ਕ
ਹੁੰ ਦਾ dk
ਹੈ।
x;k
lnL;½
xzkeਮੈਂਬiaਰpk;r
ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ
ਸੰ ਸਥਾ
ਅਤੇ fudk;
ਪੰ ਚਾਇਤੀgS ਰਾਜ
lnL;
gksrਇੱk ਕgSAਸਥਾਨਕ
okMZ lHkk
,d ਹੈLFkk;h
vkSj
ਪ੍ਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭਹੱ ਸਾ ਵੀ ਹੈ।
iapk;rh jkt O;oLFkk dk ,d egRoiw.kZ vax HkhA
ਵਾਰਡ - ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਭਟੰ ਗ

okMZ lHkk dh cSBd

ਵਾਰਡ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਭਟੰ ਗਾਂ ਭਨਯਮਤ ਅੰ ਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ
okMZ
lHkk ਚਾਹੀਦੀਆਂ
dh cSBd fu;fer
varjky
ijਵਾਰਡ
gksuh
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ
ਹਨ। ਚੁਭਣਆ
ਭਗਆ
ਮੈਂਬਰ ਮੀਭਟੰ
ਗ fਬੁ
ਲਾਉਂਦਾ
ਅਤੇ ਉਹ
ਧਾਨਗੀ
ਵੀ
pkfg,A
fuokZ
pr
okMZ ਹੈlnL;
lHkkਇਸdhਦੀcSBਪ੍d
cqykrk
ਕਰਦਾ
ਹੈ
।
gS vkSj bldh v/;{krk djrk gSA
ਵਾਰਡ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ

okMZ lHkk dh 'kfä;ka vkSj ftEesnkfj;ka%
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okMZ ds vanj LVªhV ykbVksa] lM+d ds fdukjs
ਸੜਕ
ੀਟ ਲਾਈਟਾਂ,
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ
ikuh ਦੇdsਭਕਨਾਰੇ
uy]ਸਟ੍lkoZ
tfud ਪੀਣ
'kkSpਦੇky;
tSlh
ਟੂ
ਟੌਇLFkku
ਲੇ ਟ ਵਰਗੀਆਂ
;ksਟtੀਆਂ
ukvksਅਤੇ
a ds ਜਨਤਕ
fy, lgh
lq>kukA ਜਨਤਕ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਭਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਡ ਭਵੱ ਚ ਢੁਕਵੇਂ
okMZ ds ਦਾvanਸੁjਝLokLF;
ਸਥਾਨਾਂ
ਾਅ ਦੇਣਾ। vkSj LoPNrk tkx:drk

dk;ZØeਭਵੱ djukA
ਵਾਰਡ
ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਪੈ
ਦਾ ds
ਕਰਨ
ਇੱ ਕ ਪ੍ੋਗਰਾਮ
ਦਾ ਪ੍ਚ
ਾਰ ਕਰਨਾ।
okMZ
vanਲਈ
j lkekftd
lejlrk
cuk,
j[kukA
ਵਾਰਡ ਭਵੱ ਚ ਸਮਾਭਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ।

okMZ lHkk vkSj dksje

ਵਾਰਡ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੋਰਮ

fdls Hkh okMZ ds Hkrsjs ek.kl] tn okMZ lHkk eS vkoS]
ਕੋ
ਰਾ t#jrka
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ iSਜਦੋਂ
ਸਭਾ
rcਰਮgh ਭਸਰਫ਼
iwjk gksਤਾਂdksਹੀ
je] ਪੂvj
ppkZਵਾਰਡ
gks ikoS
] ਭਵੱ ਚ

ਭਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੀਭਟੰ ਗ
ਭਵੱ ਚ ਵਾਰਡ
ਦੇ ਮੈਂਬpkgw
ਰਾਂ a ਦੀ
ਜ਼ਰੂokMZ
ਰੀ ਘੱlHkk
ਟੋ-ਘੱdhਟ cSਭਗਣਤੀ
blhfy,
eSa dguk
lwa fd
Bdksa esa ਹਾਜ਼ਰ
T;knk
ਹੋ
ੇ।
rS ਵT;knk
Hkkx Y;ks vkSj viuk QtZ fuHkkvksA

okMZਮੈਂ lHkk
Bdਵਾਰਡ
esa laਸਭਾ
caf/krਦੀokMZ
lkjs
ਇਸੇ ਲਈ
ਕਭਹੰ ਦੀdhਹਾਂcSਭਕ
ਮੀਭਟੰds
ਗ ਭਵੱ
ਚ
ਵੱ ਡੀ ਭਗਣਤੀa dks
ਭਵੱ ਚ Hkkx
ਆਓ ਅਤੇ
ernkrkvks
ysukਆਪਣਾ
pkfg,]ਫਰਜ਼
D;ksਭਨਭਾਓ
afd ;g lHkh

ernkrkਸੰ ਬੰokMZ
okMZ lHkk dh
ਭਧਤlHkk
ਵਾਰਡds ਦੇlnL;
ਸਾਰੇ ਵੋgks
ਟr
ਰਾਂs gSਨੂੰaA ਵਾਰਡ-ਸਭਾ
ਦੀ
ਮੀਭਟੰ ਗ ਭਵੱml
ਚ ਭਹੱokMZ
ਸਾ ਜ਼ਰੂ
ਲੈ ਣ
ਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਭਕਉਂਭਕvFkkZ
ਸਾਰੇ
v/;{krk
ds ਰfuokZ
fpr
iapk;rਹੈ,lnL;
r
ਵੋ
ਟ
ਰ
ਵਾਰਡ-ਸਭਾ
ਦੇ
ਮੈਂ
ਬ
ਰ
ਹੁੰ
ਦੇ
ਹਨ।
ਚੁ
ਣ
ੇ
ਗਏ
ਪੰ
ਚਾਇਤ
ij xzkeਭਵੱ lHkk
esa ppkZ
gsrq ਜਾਣ
çLrko
rS;kjਯੋdjukA
ਵਾਰਡ
ਚ ਲਾਗੂ
ਕੀਤੀਆਂ
ਵਾਲੀਆਂ
ਜਨਾਵਾਂ okMZ lnL; djrs gSaA okMZ lHkk esa mifLFkr U;wure
ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਮੀਭਟੰ ਗ ਦੀ ਪ੍ਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
lnL;ksa dh la[;k dks dksje dgrs gSaA ;g
ਅਤੇ
ੋਗਰਾਮਾਂ
ਤਰਜੀਹ
ਭਨਰਧਾਰਤ
okMZ ਭਵਕਾਸ
esa ykxw ਪ੍dh
tkusਦੀokyh
;kstukvks
a rFkk vko';d
ਮੀਭਟੰ ਗ ਭਵੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ
ਕਰਨਾ।
jkT;ks
a }kjkਨੂੰ r;
fodkl dk;ZØeksa dh çkFkfedrk r; djukA dks
ਘੱ ਟੋj-eਘੱ ਟ
ਭਗਣਤੀ
ਕੋਰਮfd;k
ਭਕਹਾtkrk
ਜਾਂਦਾ gSਹੈA, ਭਜਸ ਦਾ ਰਾਜਾਂ
ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਭਟੰ ਗ ਦੇ ਏਜੰ ਡੇ ਭਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ
okMZ dh
LFkkuh;
t:jrks
a o leL;kvksa ds vkèkkj
ਲਈ
ਪ੍ਸਤਾਵ
ਭਤਆਰ
ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਭਕ ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ
fdlh Hkh ;kstuk dks lgh yksxksa rd igqapkuk]
ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ।

ftudks bu ;kstukvksa dh vly esa t:jr gSA

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ
isa'ku vkSj vuqਨੂੰnkuਪ੍ਮikus
fLFkfr
okMZ
esa
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ
ਾਭਣਤ dh
ਕਰਨਾ
ਅਤੇesa ਉਨ
੍ ਾਂ ਦੀ
ykHk ysuਕਰਨਾ।
s okys O;fä;ksa dk lR;kiu djukA
ਤਸਦੀਕ
ਮਾਰਚ2020
2020
ekpZ

ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ,
fdlh okMZ lHkk dh cSBd ds fy, fu;r le;
ਮੀਭਟੰ ਗ ਲਈ ਕੋਰਮ ਇੱ ਕ ਭਨਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱ ਕ ਪੂਰਾ
ij
;fn dksje iwjk ugha gksrk gS] vkSj dksje u iwjk
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਕੋਰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੀਭਟੰ ਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ
djus
dkj.k
LFkfxr
rks blds
ਭਦੱ ਤੀ ds
ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, cS
ਤਾਂBdਮੀਭਟੰ
ਗ ਨੂੰ dh
ਭਭਵੱtkrh
ਖ ਦੀgSਤਾਰੀਖ
'ਤੇ
fy,
dksbZ ਕੀਤਾ
vkxs ਜਾਣਾ
dh rkjh[k
dh ਕਾਨੂ
tkuh
ਭਨਰਧਾਰਤ
ਚਾਹੀਦਾr;
ਹੈ ਅਤੇ
ੰ ਨੀ pkfg,A
ਧਾਰਾਵਾਂ

;fn vki
ugha ਭਪਆਸੇ
tkurs gSਆਦਮੀ
a] rks I;kls
O;fä ਦੀ
ls ikuh
dk egRo
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਤਾਂ ਭਕਸੇ
ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਮਹੱ ਤਤਾ
ਬਾਰੇ ਪੁੱiwN
ਛੋsaA।

ਹੇਠ ਭਨਰਧਾਰਤ ਪ੍ਭਕਭਰਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ
ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਪੰ ਡ ਦੇ ਭਵਕਾਸ ਭਵੱ ਚ
ਭਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ

ਤੁਸੀਂ ਭਵਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਭਕਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਭਟੰ ਗ ਭਵੱ ਚ ਭਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਭਕਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ
ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਭਵਕਾਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਭਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਭਕ ਵਾਰਡ ਸਭਾ ਦੀਆਂ
ਮੀਭਟੰ ਗਾਂ ਭਵੱ ਚ ਭਹੱ ਸਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਭਨਭਾਓ।
ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ - ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਏਕਤਾ
ਹੈ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਸੀ ਭਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੁਆਰਾ
ਸਮੱ ਭਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨਾ।

ਨੂੰ ਵਧਾ ਭਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਭਪੰ ਡ ਦੇ ਭਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ
ਵੇਲੇ, ਅਨੁਸੂਭਚਤ ਵਰਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਭਚਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱ ਛੜੀਆਂ
ਸ਼੍ੇਣੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਭਚਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ (ਅਪਗ੍ੇਡੇਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਭਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਭਟੰ ਗਾਂ ਭਵੱ ਚ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਭਬਹਤਰ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਇਲਾਭਕਆਂ ਭਵੱ ਚ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ, ਏਜੰ ਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਭਵਆਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਭਜੱ ਥੇ ਅਨੁਸੂਭਚਤ ਵਰਗਾਂ,
ਅਨੁਸੂਭਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕ ਰਭਹੰ ਦੇ
ਹਨ। ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਭਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਮੱ ਭਸਆ
ਨੂੰ ਪਭਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱ ਭਕਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱ ਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਭਟੰ ਗਾਂ
ਭਵੱ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱ ਖਣ
ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਭਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਪੇਸ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਭਕਉਂਭਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ
ਭਮਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਾਜਾਂ ਭਵੱ ਚ, ਅਭਜਹੀ ਭਕਸੇ ਵੀ
ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਸਭਥਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਭਹਲਾ ਸਭਾ ਦੀ
ਮੀਭਟੰ ਗ ਗ੍ਭਹ ਗ੍ਾਮ ਦੀ ਮੀਭਟੰ ਗ ਤੋਂ ਪਭਹਲਾਂ ਆਯੋਭਜਤ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਨੂੰ “ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ, ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ” ਦੇ
ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ ਪਭਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਕ
ਲੋ ਕ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ। ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੀ
ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਭਵੱ ਚ
ਉਥੇ ਰਭਹਣ ਵਾਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਭਰਕ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਭਟੰ ਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾ

ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਭਟੰ ਗ

∙

ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਭਟੰ ਗ ਭਨਯਮਤ ਅੰ ਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਭਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ
ਭਗਣਤੀ ਭਵੱ ਚ ਮੀਭਟੰ ਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ
ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰ ਚ ਦੀ ਭਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਮੀਭਟੰ ਗ ਦੀ ਪ੍ਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ
ਦੀ ਮੀਭਟੰ ਗ ਦਾ ਕੋਰਮ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਮੀਭਟੰ ਗ ਭਵੱ ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ
ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਭਗਣਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ

∙

∙

∙

ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਵੀਵਾਈ) ਅਧੀਨ
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਭਕਭਰਆ ਨੇ ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ/ਰੁਤਬੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੱ ਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ!

ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਭਟੰ ਗ ਦੀ
ਭਨਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਭਹਲਾਂ
ਸੂਭਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ (ਨੋਟੀਭਫਕੇਸ਼ਨ) ਭਵੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਭਜਹੀ
ਮੀਭਟੰ ਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਏਜੰ ਡੇ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਭਟੰ ਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ
ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਭਵੱ ਚ ਨੋਭਟਸ ਭਚਪਕਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਏਜੰ ਡਾ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ ਮੋਟੇ ਅੱ ਖਰਾਂ
ਭਵੱ ਚ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਆ
ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਭਵੱ ਚ ਭਲਭਖਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰਕਲਪ
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1.

ਪਾਲਾਵਨਗੁੜੀ ਭਪੰ ਡ ਪੰ ਚਾਇਤ,
ਭਜ਼ਲ੍ਾ: ਭਸਵਾਗੰ ਗਾ; ਰਾਜ: ਤਾਭਮਲਨਾਡੂ

ਭਪੰ ਡ ਭਵੱ ਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱ ਭਸਆ/ਚੁਣੌਤੀ/
ਅਵਸਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਪਾਲਾਵਨਗੁੜੀ ਤਾਭਮਲਨਾਡੂ ਰਾਜ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਸਵਾਗੰ ਗਾ
ਭਜ਼ਲ੍ੇ ਦੇ ਕਲਾਲ ਬਲਾਕ ਭਵੱ ਚ ਸਭਥਤ ਇੱ ਕ ਪੰ ਚਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ
ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਭਵੱ ਚ 48 ਭਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ
ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਭਥਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੱ ਕਸ਼ਾਂਸ 10.13 ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ
78.72 ਪਾਲਾਵਨਗੁੜੀ ਭਪੰ ਡ ਦੇ ਜੀਓ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹਨ। ਇਸ
ਭਪੰ ਡ ਭਵੱ ਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਪਭਰਵਾਰ ਵੱ ਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਭਕੱ ਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਪੰ ਡ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਲਾਚੀ
ਕਨਮਈ, ਥੀਰੂਮਨੀ ਕਨਮਈ, ਪਾਲਾਵਨਗੁੜੀ ਕਨਮਈ, ਸੇਂਗਨੀ
ਕਨਮਈ ਅਤੇ ਪੇਰੀਆਵੱ ਟੀ ਕਨਮਈ ਝੀਲਾਂ ਨਾਲ ਭਘਭਰਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਪੰ ਡ ਭਵੱ ਚ ਭਸਵਨ ਮੰ ਦਰ ਦਾ ਤਲਾਬ, ਨੱਲਾ
ਥੰ ਨੀ ਊਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱ ਮਾਨ ਕੋਭਵਲ ਊਰਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਤੰ ਨ
ਊਰਾਨੀਆਂ ਹਨ।
2.

ਜਲ ਸੋਭਮਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ

ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ੇਣੀਬੱ ਧ
ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ। ਬਾਭਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਭਜਉਣ ਦਾ ਇੱ ਕੋਇੱ ਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਭਰਸ਼
ਦੇ ਸਮੇਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਾਂ ਊਰਾਨੀਆਂ ਭਵੱ ਚ
ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ
ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਬਾਭਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਟਰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੈਨਲ
ਇੱ ਕ-ਇੱ ਕ ਕਰਕੇ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਪੰ ਡ ਦੇ ਲੋ ਕ
ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹਨ।
ਇਸ ਭਪੰ ਡ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਯੂਭਨਟ ਨੇ
ਗੋਦ ਭਲਆ ਸੀ। ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ “ਗ੍ਾਮੀਣ ਸਭਾ”
ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਮੱ ਭਸਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਪੰ ਡ ਦੇ
ਲੋ ਕ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਊਰਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ
ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚੇ।
ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ
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ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਬੰ ਦੂ

3.

ਭਪੰ ਡ ਦੇ ਭਵਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਪ੍ਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਨੱਲਾ ਥੰ ਨੀ ਊਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਸਵਨ ਮੰ ਦਰ ਊਰਾਨੀ ਵੱ ਲ
ਪਾਣੀ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਭਥਤ ਨਭਹਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਦਾ
ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਭਗਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੀ ਨੱਲਾ ਥੰ ਨੀ ਊਰਾਨੀ
ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਲੰਬਾਈ 480 ਮੀ. ਸੀ।
ਸਤਹੀਕਰਨ (ਲੈ ਵਭਲੰਗ) ਡੰ ਪੀ ਲੈ ਵਲ ਏਕੇਈ ਆਰਓ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਸਟਾਫ ਭਬੰ ਦੂ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰ ਤਰਾਲ 'ਤੇ ਭਚੰ ਭਨ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਸਟਾਫ ਭਬੰ ਦੂ 'ਤੇ ਕ੍ਾਸ ਭਬੰ ਦੂ 1 ਮੀਟਰ
ਦੇ ਅੰ ਤਰਾਲ 'ਤੇ ਭਚੰ ਭਨ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਸਟਾਫ
ਭਬੰ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਚੰ ਭਨ੍ਤ ਕਰ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਭਬੰ ਦੂ ਦੀ ਸਟਾਫ
ਰੀਭਡੰ ਗ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਫਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਭਹਰ ਦੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ
ਂ ਫਾਲ ਭਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਭਦਆਂ ਹਰੇਕ ਭਬੰ ਦੂ
ਲਈ ਰਾਈਜ਼ ਐਡ
ਦੇ ਘੱ ਟਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘੱ ਟਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ
ਗਣਨਾ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਕ ਨਭਹਰ ਨੱਲਾਥੰ ਨੀ
ਊਰਾਨੀ ਵੱ ਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 138ਮੀ. (98.35), 204
ਮੀ. (98.08) 'ਤੇ ਛੱ ਡ ਕੇ 99.03 ਮੀ. ਤੋਂ 94.41 ਮੀ. ਹੇਠਾਂ
ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਸਵਨ ਕੋਭਵਲ ਤਲਾਬ ਮੰ ਭਦਰ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਭਮੱ ਟੀ ਦੀ ਢਾਲ 101.475 ਮੀ ਤੋਂ 98.77ਮੀ ਤੱ ਕ ਜਾਂਦੀ
ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਭਹਲੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਮੱ ਟੀ ਦੇ ਹਟਾਉਣ
ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ,
ਇਕਸਾਰ ਢਾਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਪਸਟ੍ੀਮ ਭਰਭਡਊਸਡ ਪੱ ਧਰ ਅਤੇ
ਡਾਊਨਸਟ੍ੀਮ ਭਰਭਡਊਸਡ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਭਖੱ ਭਚਆ ਭਗਆ
ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਪਭਹਲੇ ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਭਮੱ ਟੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਰੀਖਣ
ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਭਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਸਫਾਭਰਸ਼ ਕੀਤੀ
1:20 ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਢਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਭਦਆਂ
ਭਗਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਭਰਤ ਦੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ
ਢਾਲ ਭਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਭਹਲਾਂ

ਬਾਅਦ ਭਵੱ ਚ

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਸੰ ਕ ਭਵੱ ਚ ਰੁੜ੍ਨ ਨਾ ਭਦਓ, ਸਾਡੀ ਭਜ਼ੰ ਦਗੀ ਭਕਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ!

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਢਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਭਮੱ ਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਮੱ ਟੀ ਨੂੰ ਭਰਨ
ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਗਆ। ਭਫਰ ਇਸ ਨੂੰ 1:20 ਦੀ
ਇਕਸਾਰ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਭਗਆ।
4.

ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਖੇਪ ਨਤੀਜੇ

ਹੇਠ ਭਦੱ ਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਭਕ ਨਭਹਰਾਂ ਦੀ
ਡਰੇਭਜੰ ਗ ਭਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਸੱ ਟਾ
ਭਪੰ ਡ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਭਹਯੋਗ ਨਾਲ ਗਾਦ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ
ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਭਹਲੀ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਊਰਾਨੀ ਨੂੰ
ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਭਰਆ ਭਗਆ ਸੀ। ਭਤੰ ਨੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ
ਪਾਲਾਵਨਗੁੜੀ ਭਪੰ ਡ ਭਵਖੇ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਭਵੱ ਚ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਜੋਭੜਆ ਭਗਆ ਹੈ। ਇਸ
ਪ੍ਾਜੈਕਟ ਨੇ ਤਲਾਬਾਂ ਭਵੱ ਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ
ਭਪੰ ਡ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੱ ਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਜਲ ਪ੍ਵਾਹ - ਬਾਭਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਤਲਾਬ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਕੰ ਮ/ਵਾਧੇ ਦੇ ਭਭਵੱ ਖ ਦੇ ਦਾਇਰੇ
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਡਰੇਭਜੰ ਗ ਕਰ
ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਡਰੇਭਜੰ ਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਊਰਾਨੀਆਂ ਭਵੱ ਚ
ਇਕੱ ਤਰ ਹੋਏ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਭਹਲੀ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਬਾਭਰਸ਼ਾਂ ਭਵੱ ਚ ਗਾਦ ਦਾ ਜਮ੍ਾਂ ਹੋਣਾ
ਵੱ ਧ ਭਗਆ, ਭਜਸ ਕਾਰਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਭਵੱ ਚ ਥੋੜੀ ਭਜਹੀ
ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਊਰਾਨੀਆਂ ਭਵੱ ਚ ਇਕੱ ਤਰ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱ ਟ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ
ਸਮਾਂ ਨਭਹਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਭਨੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਢਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕਸਾਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱ ਭਸਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਭਨੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ
ਨਭਹਰ ਭਵੱ ਚ ਕਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਭਨਯੰ ਤਭਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।

(ਲੋ ਗਾਨਾਥਨ ਕੇ.ਟੀ., ਸਹਾਇਕ ਪ੍ੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ,

ਂ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ,
ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ, ਏਸੀਜੀਸੀਈਟੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰ ਜੀਨੀਅਭਰੰ ਗ ਐਡ

ਕਰਾਈਕੁਡੀ, ਤਾਭਮਲਨਾਡੂ)

07.08.2018 ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਭਦਨ ਭਵੱ ਚ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ
ਨੱਲਾ ਥਾਨੀ ਊਰਾਨੀ

ਪਾਣੀ – ਇੱ ਕ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬਚਾਓ।
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ਪੱ ਟਾ ਨਾਟੂ ਭਪੰ ਡ ਭਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਬੰਧਨ:
ਭਹਮਾਚਲ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਭਵੱ ਚ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਬੰਧਨ
ਦਾ ਭਮਸਾਲੀ ਮਾਡਲ
ਭਪਛੋਕੜ

ਭਹ

ਮਾਚਲ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਇੱ ਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ ਭਜੱ ਥੇ ਦਾ 75%
ਖੇਤਰ ਬਾਭਰਸ਼ ਆਧਾਭਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਭਵੱ ਚ
ਵਸਦੀ ਲਗਭਗ 80% ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਭਨਰਭਰ ਹੈ। ਭਹਮਾਚਲ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਭਵੱ ਚ ਹੁਣ ਤੱ ਕ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਭਵਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ,
ਪਰ
ਏਕੀਭਕ੍ਤ
ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਪ੍ੋਗਰਾਮ
(ਆਈਡਬਭਲਊਐੱਮਪੀ) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭਹੱ ਭਸਆਂ ਭਵੱ ਚ
ਕੁਝ ਸਫਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਲਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ
ਹਮੀਰਪੁਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱ ਕ ਭਜ਼ਲ੍ੇ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭਕ ਰਾਜ ਦੇ
ਉਪ ਪਹਾੜੀ, ਨੀਵੀਂਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਉਪ ਊਸ਼ਨ-ਕਭਟਬੰ ਦੀ
ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰ ਭਵੱ ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਮੀਰਪੁਰ ਭਜ਼ਲ੍ੇ ਦੇ ਭਵਕਾਸ ਬਲਾਕ ਭਬਝਾਰੀ ਦੇ ਪੱ ਟਾ
ਨਾਟੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ
'ਤੇ ਸ਼੍ੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਭਰਵਾਰ, ਭਜਸ ਨੇ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ
ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਭਥਤੀ ਭਵੱ ਚ ਪ੍ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ
ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਪ੍ਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਭਮਸਾਲੀ ਨਮੂਨਾ ਭਦਖਾਇਆ ਹੈ।
ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵੱ ਚ 20% ਅਭਜਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਭਜਸ ਭਵੱ ਚ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਦਾਬਹਾਰ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱ ਟਾ ਨਾਟੂ ਭਪੰ ਡ ਉਨ੍ਾਂ
ਭਪੰ ਡਾਂ ਭਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਭਕ, ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ
ਭਸੰ ਚਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।

ਦਖ਼ਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਭਹਲਾਂ ਦੀ ਸਭਥਤੀ
ਹਾਲਾਂਭਕ, ਭਪੰ ਡ ਪੱ ਟਾ ਨਾਟੂ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਭਥਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਭਵਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੇਭਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਸੰ ਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ
ਨੇ ਭਪੰ ਡ ਦੇ ਭਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਭਦੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ੍ੀ
ਧਨੀ ਰਾਮ ਇੱ ਕ ਪ੍ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਕਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ
ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਭਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ
ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਭਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਭਸੰ ਚਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ
ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਭਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੱ ਭਸਆ
ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਭਵੱ ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਨਾਲੇ ਭਵੱ ਚੋਂ
ਭਸੰ ਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੱ ਢਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ
ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਕੰ ਮ ਸੀ।
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ਸਭ ਤੋਂ ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਦਖਾਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਉਤਪੱ ਤੀ
ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਏਕੀਭਕ੍ਤ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ੋਗਰਾਮ (ਆਈਡਬਭਲਊਐੱਮਪੀ) (3ਜੇ ਬੈਚ) ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਭਪੰ ਡ ਦਾ ਭਦ੍ਸ਼ ਸਕਾਰਾਤਭਮਕ ਹੋਣ ਲੱਭਗਆ।
ਭਸੰ ਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਭਵੱ ਚ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਲ 2016 ਭਵੱ ਚ ਆਈਡਬਭਲਊਐੱਮਪੀ
ਪ੍ਾਜੈਕਟ ਤਭਹਤ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਟਰ
ਹਾਰਵੈਸਭਟੰ ਗ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਭਗਆ
ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ 1,12,420/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਆਈ।
ਸ਼੍ੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਭਵਕਾਸ ਟੀਮ ਨੇ
ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਭਵਕਾਸ ਲਈ ਮਦਦ ਭਦੱ ਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ
ਭਭੰ ਡੀ, ਲੱਸਣ ਅਤੇ ਖੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਭਜਸ ਤੋਂ
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਵੱ ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਰੀ
ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਪ੍ਭਾਵ
ਕੰ ਕਰੀਟ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਟਰ
ਹਾਰਵੈਸਭਟੰ ਗ ਟੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਭਵੱ ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਣਾਲੀ ਨੂੰ
ਵੱ ਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਭਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਭਕਸਾਨ ਸ਼੍ੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਖੇਤ ਭਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 7-8 ਭਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, 6-8
ਭਕਸਮਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਭਕਸਮਾਂ ਦੇ
ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਕਸਮਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ੇਭਰਆ। ਉਹ
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਭਵੱ ਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਕਉਂਭਕ ਭਸੰ ਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਭਚੰ ਤਾ ਦਾ ਭਵਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਕੰ ਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱ ਕ ਅਭਜਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਭਜਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਭਰਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ!

ਖੇਤ ਭਵੱ ਚ ਗੰ ਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਭਦਖਾਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਖੇਤ ਭਵੱ ਚ ਸੇਬ ਦੀ ਖੇਤੀ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪ੍ਸ਼ਾਸਭਨਕ ਅਭਧਕਾਰੀ, ਭਵਕਾਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਅਭਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ
ਭਕਸਾਨ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਭਵੱ ਚ ਭਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
ਜੋ ਭਕ ਅਸਲ ਭਵੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਭਰਵਾਰ ਲਈ ਵੀ
ਇੱ ਕ ਪ੍ੇਰਨਾ ਹੈ।

ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ, ਅੱ ਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਅਤੇ ਭਸੰ ਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਭਹੰ ਮ’ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸੰ ਬੰ ਭਧਤ ਭਮਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਭਜਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ
ਪਭਹਲਕਦਮੀਆਂ ਭਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ 'ਤੇ
ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਦੇ
ਸਮੂਭਹਕ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਭਸੱ ਟਾ:
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਭਵੱ ਚ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਾਭਰਸ਼
ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਭਵੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ
ਦੀਆਂ ਪਭਹਲਕਦਮੀਆਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ
ਪ੍ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਤੱ ਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱ ਕੋ ਹੀ ਭਰਹਾ

– ਯੋਗਦਾਨ: ਸ਼੍ੀ ਪ੍ਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੋਰ ਫੈਕਲਟੀ (ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਬੰਧਨ),

ਐੱਸਆਈਆਰਡੀ, ਐੱਚਆਈਪੀਏ, ਫੇਅਰਲਾਂਜ਼, ਭਸ਼ਮਲਾ

ਖੇਤ ਭਵੱ ਚ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਭਟੰ ਗ ਟੈਂਕ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਭਭਵੱ ਖ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ।
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ਅਕਬਰਪੁਰ ਭਪੰ ਡ ਦੀ ਪੰ ਚਾਇਤ: ਬਾਲ ਜਲ ਭਮੱ ਤਰਾਂ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ
ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਹਾਣੀ
ਅਕਬਰਪੁਰ ਭਪੰ ਡ ਦੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ
ਜਲੌ ਨ ਭਜ਼ਲੇ ਦੇ ਕਦੌੜਾ ਭਵਕਾਸ ਬਲਾਕ ਦੀ ਇੱ ਕ ਭਵਸ਼ਾਲ ਗ੍ਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਸਮਾਭਜਕ, ਆਰਭਥਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ
ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱ ਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1831 ਸੀ, ਜੋ ਇਸ
ਸਮੇਂ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਭਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਭਵੱ ਚ, ਇਸ
ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੇ ਭਸੱ ਭਖਆ, ਭਸਹਤ, ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ,
ਭਪੰ ਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਵਭਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਵੱ ਚ
ਆਪਣੀ ਵੱ ਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਪੰ ਡ ਨੂੰ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦੀਨਭਦਆਲ ਉਪਾਭਧਆਏ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਭਵਦੇਸ਼ ਭਵੱ ਚੋਂ ਕਈ
ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਸਰੋਤ
ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੇ ਨਾ ਭਸਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ
ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ
ਬੱ ਭਚਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜਲ ਭਮੱ ਤਰ (ਬੱ ਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋਸਤ) ਬਣਾ ਕੇ
ਜਲ ਮੁਭਹੰ ਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋਭੜਆ ਹੈ। ਹੈਂਡ ਪੰ ਪਾਂ ਭਵੱ ਚ ਵਾਟਰ
ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰ ਟ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਪੰ ਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ
ਨਾਲੀਆਂ ਭਵੱ ਚ ਰੀਚਾਰਜ ਭਪੱ ਟ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਭਪਛਲੇ ਭਤੰ ਨ
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਪੰ ਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱ ਜ ਇਸ ਭਪੰ ਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 50,000
ਰੁਪਏ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ ਹੈ।
ਤਲਾਬਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਭਜ਼ਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਭਗਆ
ਅਤੇ ਭਤੰ ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭਮਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਵੱ ਡੇ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਭਟਆ
ਭਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਨ੍ਾਂ ਭਵੱ ਚ ਸੰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕੇ। ਭਪੰ ਡ ਦੇ ਛੇ ਵੱ ਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ
ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰੇਭਲੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਤਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਭਤੰ ਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਭਵੱ ਚੋਂ, ਦੋ
ਏਕੜ ਭਵੱ ਚ ਰੁੱ ਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਏਕੜ ਭਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਗਊਸ਼ਾਲਾ (ਗਊ-ਸ਼ੈਲਟਰ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਲਾਬ ਦੀ
ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ
ਨਾਲ ਸੁਰੱਭਖਅਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਭਗਆ। ਇਥੇ ਇੱ ਕ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਦੀ
ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਅੱ ਜ ਸੈਂਕੜੇ ਭਕਸਾਨ ਇਸ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਭਹਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚੈੱਕ
ਡੈਮ ਭਵੱ ਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਮ੍ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਭਰਹਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ
ਦੋ ਦਰਜਨ ਹੈਂਡ ਪੰ ਪਾਂ ਭਵੱ ਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੋਕ ਭਪੱ ਟ
ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਪੰ ਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਭਵਚਕਾਰ
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ਭਪੰ ਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ੀ ਅਭਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ
ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਮੁਭਹੰ ਮ ਭਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਲ ਜਲ
ਭਮੱ ਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਭਵੱ ਚ ਆਪਣੇਆਪ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ੇਭਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬੱ ਭਚਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਭਸਖਲਾਈ ਭਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਜੱ ਥੇ ਭਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ
ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱ ਪੜੇ ਧੋਣ ਭਵੱ ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ
ਵੀ ਭਧਆਨ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਭਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਲਕਾ ਭਬਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਖੁੱ ਭਲ੍ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਕਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਬੇਲੋੜਾ ਨਾ ਵਗ
ਭਰਹਾ ਹੋਵੇ।
ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰ ਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਭਜਸ ਭਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਚੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਭਵੱ ਚ
ਭਲਜਾਣ ਦੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਪੰ ਡ ਦਾ ਪੌਦਾਰੋਪਣ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਭਜ਼ੰ ਦਾ ਰੱ ਭਖਆ ਭਗਆ
ਹੈ। ਪੌਦੇ ਜੋ ਭਤੰ ਨ ਸਾਲ ਪਭਹਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਦਸ ਫੁੱ ਟ
ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਛਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੌਭਦਆਂ
ਦੀ ਸੁਰੱਭਖਆ ਲਈ ਸੁੰ ਦਰ ਸੀਮੈਂਭਟਡ ਟ੍ੀ ਗਾਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ
ਹਨ, ਭਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰ ਡੇ ਦੇ ਰੰ ਗਾਂ ਨਾਲ ਰੰ ਭਗਆ ਭਗਆ ਹੈ।
ਬੱ ਭਚਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੁੰ ਦਰ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਭਜਸ ਭਵੱ ਚ
ਬੱ ਭਚਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਲਈ ਝੂਭਲਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਅਟਲ ਸਭਮ੍ਤੀ ਉਪਵਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਭਵੱ ਚ,
ਖੁੱ ਲ੍ੇ ਭਜਮ ਭਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਹਨ, ਭਜਸ ਭਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਜ਼ਰ
ੁ ਗ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਜਵਾਨ, ਸੈਰ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੈਂਕਭੜਆਂ ਦੀ
ਭਗਣਤੀ ਭਵੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਜੋਂ ਭਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੱ ਚੇ ਪ੍ਾਜੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ
ਪੜ੍ਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਭਚਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ
ਆਰਓ ਭਸਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਲ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਬੱ ਭਚਆਂ ਦੇ ਭਭਵੱ ਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਭਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਇੱ ਕ ਭਮਸਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ।
– ਨੋਡਲ ਅਭਧਕਾਰੀ, ਆਰਜੀਐੱਸਏ- ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾ
ਜ ਸੰ ਸਥਾ, ਯੂ.ਪੀ.

ਪਾਣੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਗੰ ਭੀਰ ਮੁੱ ਦਾ ਹੈ।

ਬਾਈ ਗ੍ਾਮ ਭਪੰ ਡ, ਤਭਹਸੀਲ ਮਹੋ: ਉੱਨਤ ਭਾਰਤ ਅਭਭਆਨ ਤਭਹਤ
ਪੇਂਡੂ ਭਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਬਾਲ ਗ੍ਾਮ ਭਪੰ ਡ ਭਵਖੇ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ: ਇੰ ਡੀਅਨ ਇੰ ਸਟੀਭਚਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ,
ਇੰ ਦੌਰ
ਬਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱ ਧ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਇੰ ਦੌਰ ਭਜ਼ਲ੍ੇ ਦੀ
ਮਹੂ ਤਭਹਸੀਲ ਦਾ ਇੱ ਕ ਭਪੰ ਡ ਹੈ। ਇਹ ਇੰ ਦੌਰ ਭਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 1047 ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਭਗਣਤੀ
238 ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 47.8% ਹੈ। ਭਪੰ ਡ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ
ਦਰ 59.2% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 23.3% ਹੈ।
‘ਸਟੇਟ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਪੰ ਡ/ਘਰ ਭਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ
ਦੀ ਮੰ ਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਸਟੇਟਸ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਪੰ ਡ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਮੰ ਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ
ਪੱ ਧਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇ ਖਾ-ਜੋਖਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਪੰ ਡ ਭਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਇਸ ਦੀ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਉਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਪਭਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਕ ਅਭਧਆਪਕ
ਬੱ ਭਚਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱ ਛਤਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਭਵੱ ਚ ਕੀ
ਭਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਂ ਭਪੰ ਡਾਂ ਭਵੱ ਚ
ਭਜੱ ਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਭਧਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱ ਭਸਆ ਭਕ ਉਹ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ
ਰੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਭਕਉਂਭਕ
ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਭਕ ਭਪੰ ਡ ਭਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸੇ
ਤਰ੍ਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਭਪੰ ਡਾਂ ਭਵੱ ਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਭਵਤ ਹਨ,
ਅਭਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਚੰ ਤਾ ਸੀ ਭਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਨੂੰ
ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ
ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਭਕੰ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ
ਇੰ ਦੌਰ ਭਵਖੇ ਉੱਨਤ ਭਾਰਤ ਅਭਭਆਨ ਤਭਹਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ
ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਭਜਤ ਕੀਤਾ
ਭਗਆ। ਇਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਭਵੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਭਬਗਰਾਮ ਭਪੰ ਡ,
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ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਭਦਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰ ਡਾਰ ਕਰੋ!
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ਇੰ ਦੌਰ ਭਵਖੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭਸਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ
ਮਹੱ ਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ (ਐੱਮਐੱਚਆਰਡੀ ਦੇ ਭਦਸ਼ਾ ਭਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ,
ਆਈਆਈਟੀ ਇੰ ਦੌਰ ਸਵੱ ਛਤਾ ਅਭਭਆਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਭਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਆਯੋਭਜਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ)।
ਬੱ ਭਚਆਂ ਭਵੱ ਚ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੇ ਅਭਭਆਸ, ਦੰ ਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ,
ਨਹਾਉਣ, ਭਨੱਜੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਅਭਭਆਸ ਅਤੇ
ਸਮਾਭਜਕ ਸਵੱ ਛਤਾ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱ ਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ। ਉਹ
ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਭਵੱ ਚ ਟੋਇਲੇ ਟ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਫਰ ਵੀ ਬੱ ਭਚਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਭਵਵਹਾਰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਭਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰ ਗ ਭਵੱ ਚ ਉਨ੍ਾਂ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦੀ
ਭਤਆਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਪਾਣੀ (ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ), ਸਵੱ ਛਤਾ
(ਭਨੱਜੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ); ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਗਤ
ਭੂਭਮਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਵਜੋਂ
ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ;
ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਹਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਭਵਆਪਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ, ਭਜਨ੍ਾਂ ਭਵੱ ਚ ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ, ਭਪੰ ਡ
ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਭਧਕਾਰੀ, ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਆਧਾਭਰਤ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਭਦਹਾਤੀ ਭਵਚਾਰਧਾਰਾ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ , ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਭਧਤ ਮੈਂਬਰ,
ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਭਰਕ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ
ਕਾਰੀਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪ੍ਦਰਭਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ
ਸੁਰੱਭਖਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰ ਡ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ
ਸਵੱ ਛਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਵੱ ਛਤਾ ਦੇ ਅਭਭਆਸਾਂ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਮੁੱ ਭਦਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਡਲ
ਲਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਤਆਰੀ ਤੱ ਕ ਸੀਭਮਤ ਨਹੀਂ
ਰਭਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰਕਲਪ
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ਹੈ। ਅਭਜਹੇ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਸਵਲ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰ ਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱ ਭਦਆਂ ਅਤੇ ਭਸਖਲਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੇ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂਰਸਾਇਣਕ, ਜੀਵਾਣੂ-ਸਬੰ ਧੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱ ਲ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਭਸਹਤ ਉੱਤੇ
ਅਸਰ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਗੰ ਭੀਰ ਆਰਭਥਕ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਬਾਲਣ (ਭਕਉਂਭਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਭਵੱ ਚ ਭਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ) ਅਤੇ ਸਾਬਣ/ਸਫ਼ਾਈ ਏਜੰ ਟ (ਭਕਉਂਭਕ ਕੱ ਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ) 'ਤੇ
ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ
ਭਵੱ ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਭਚਆਂ ਦੀ ਭੂਭਮਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਪ੍ਤੀ
ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਵਾਟਸਨ' ਸਪੁਰਦਗੀ
ਦੇ ਸਮਾਭਜਕ ਪਭਹਲੂ (ਅਯੋਗ, ਅਛੂਤ, ਦਭਲਤ ਆਭਦ) ਅਤੇ
ਇਨ੍ਾਂ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ;

ਇਸ ਤੱ ਥ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਕ ਅਭਧਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਭਰਤ
ਪਹੁੰ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਚੰ ਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਭਦ੍ਤ ਹੈ,
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਸੰਗ ਭਵੱ ਚ ਇਹ ਭਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਭਵੱ ਚ ਪ੍ਚੱਭਲਤ
ਸਮਾਭਜਕ ਅਤੇ ਆਰਭਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਭਥਤੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਭਧਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ, ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਭਵੱ ਚ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ
ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਡਾਰਲਾਂਗ, ਭਮਜ਼ੋਰਮ
ਭਜਲ੍ਾ: ਆਈਜ਼ੌਲ

ਬਲਾਕ: ਭਥੰ ਗੁਲਥਭਲਆਹ

ਪੰ ਚਾਇਤ: ਡਾਲਾਂਗ ਐਗਰੋ ਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜ਼ੋਨ:
ਜ਼ੋਨ 2

ਜੀਓ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ: 23.63345, 92.85486
ਭਵਅਕਤੀਆਂ/ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ
(ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ):
ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਭਕ ਭਪੰ ਡ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਪ੍ੀਸ਼ਦ (ਵੀਈਸੀ), ਡਾਰਲਾਂਗ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਆਭਡਟ ਯੂਭਨਟ, ਭਮਜ਼ੋਰਮ
ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਡਾਰਲਾਂਗ ਭਪੰ ਡ ਭਵਖੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਭਡਟ
ਵੀ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਸੀ। ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਪਭਹਲਾਂ ਦੱ ਭਸਆ ਭਗਆ ਹੈ,
ਸੰ ਪਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਆਪ ਪੰ ਪ
ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਭਬਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਭਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਕ ਸਮੂਹ ਦਾ
ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭਵੱ ਚ ਵੰ ਭਡਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਕ ਦੂਜੇ ਭਪੰ ਡਾਂ ਭਵੱ ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਭਾਗ ਹੈ। ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਨੇ ਸੰ ਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਭਕਵੇਂ
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸੋਭਚਆ ਅਤੇ ਭਫਰ ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ
ਲਈ ਨਕਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਸ ਨੂੰ ਭਪੰ ਡ
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ਦੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਟਰੱ ਕ ਵਜੋਂ ਮੁਫਤ ਭਵੱ ਚ ਵਰਭਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ
ਭਵੱ ਚ ਵਾਹਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਭਵਭਧਆਂ ਲਈ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਭਗਆ, ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ
ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਭਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆਢੁਆਈ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ
ਟਰੱ ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ। ਜੋ ਰਕਮ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਭਾੜੇ ਵਜੋਂ
ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਭਵੱ ਚ ਪੰ ਪ ਦੇ ਰੱ ਖਰਖਾਓ, ਭਬਜਲੀ ਦੇ ਭਬੱ ਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆਭਦ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਉਹ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਵੰ ਡਣ
ਭਵੱ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਡਾਰਲਾਂਗ ਭਪੰ ਡ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼
ਭਪੰ ਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-2018 ਭਵੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼
ਭਪੰ ਡ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ, ਆਈਜ਼ੌਲ ਭਜ਼ਲ੍ੇ ਭਵੱ ਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ
ਅਤੇ 2018-2019 ਭਵੱ ਚ, ਸਾਰੇ ਭਮਜ਼ੋਰਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਵੱ ਚ ਤੀਜੇ
ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਭਨਤ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ।
ਅਸਰ
ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਹੁਣ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਅਤੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਐੱਚਈਡੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਭਵੱ ਚ ਭਤੰ ਨ
ਵਾਰ ਦੇ ਅੰ ਤਰਾਲ ਨਾਲ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪ੍ਦਾਨ
ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਭਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਭਹਲਾਂ ਦੀ 13 ਐੱਲਪੀਸੀਡੀ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ 72 ਐੱਲਪੀਸੀਡੀ ਭਵੱ ਚ ਵਧਾ ਭਦੱ ਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਭਕ ਪੇਅ
ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਭਨਰਧਾਰਤ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ

ਭਜੰ ਦਗੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਭਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਸੋਮੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਭਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀਣ
ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘੱ ਟ ਹੋ ਭਗਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਕੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਭਵੱ ਚ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ
ਕਤਾਰਾਂ ਭਵੱ ਚ ਖੜ੍ੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਕਉਂਭਕ ਉਨ੍ਾਂ
ਸਾਭਰਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਭਵੱ ਚ ਸਾਫ਼
ਪਾਣੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ। ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ
ਖਪਤ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਭਵਹੜੇ ਭਵੱ ਚ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਗੀਭਚਆਂ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਵੱ ਚ ਪਾਣੀ
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ
ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ
ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
“ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਦੱ ਸਭਦਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਭਕ ਡਾਰਲਾਂਗ
ਭਪੰ ਡ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਭਦਹਾਤੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਪੀਐੱਮਆਰਐੱਮ ਨਾਲ ਭਮਲ ਕੇ
ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਈਜੀਐੱਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਅਭਜਹੀਆਂ
ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਭਵੱ ਚ ਖੁਸ਼ਭਕਸਮਤ ਹੈ। ਪਭਹਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ
ਭਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ
ਮੁਸ਼ਭਕਲ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ
ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਭਬਤਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ
ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਟੈਂਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ, ਕੱ ਪੜੇ
ਧੋਣ, ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਹੈ।”

– ਕੇ. ਲਾਲਜ਼ਾਰਭਲਆਂ, ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ-920,
ਡਾਰਲਾਂਗ

ਦਾ ਅਭਹਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਸਤਾਵ
ਭਦੱ ਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਬਹਤਰੀ ਲਈ ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ
ਭਵੱ ਚ ਜੋ ਭਵਚਾਰ, ਸੁਝਾਅ ਭਦੱ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਭਵੱ ਚ
ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਭਨਰਭਮਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਦਹਾਤੀ ਅਤੇ
ਸਥਾਨਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਛੋਟੇ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ
ਭਵੱ ਚ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭਤਆਰ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ, ਭਜੱ ਥੇ ਉਹ
ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਜ਼ਾਭਰਆਂ ਅਤੇ ਭਦ੍ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਕਉਂਭਕ ਇਹ ਭਪੰ ਡ ਦੇ ਭਸਖਰ 'ਤੇ ਸਭਥਤ
ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਭਵੱ ਚ ਫੁੱ ਲ ਅਤੇ ਰੁੱ ਖ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ
ਲਈ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਕ
ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਈਜੀਐੱਸ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਇਹ ਸੰ ਪਤੀ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ
'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ; ਪਰ
ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਜਹੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ , ਘੱ ਟ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਾਲੇ
ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਜਹੇ ਭਪੰ ਡ ਲਈ ਇਹ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਹੈ। ਭਪੰ ਡ ਦਾ
ਲੇ ਬਰ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਸਮੱ ਗਰੀ ਵਾਲੇ
ਭਾਗ ਨਾਲ ਇਸ ਭਕਸਮ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ
ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਸ ਸੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਭਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਪੰ ਡ ਦੇ ਭਸਖਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ
ਖੜ੍ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱ ਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਭਰਹਾ ਹੈ ਜੋ
ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।””

– ਲਾਲਸਾਈਲੋ ਆ, ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨੰ-638ਡੀ, ਡਾਰਲਾਂਗ

ਮੀਡਮ ਭਪੰ ਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਭਖਅਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ:

2011 ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 217 ਘਰਾਂ ਅਤੇ 1073 ਦੀ
ਕੁੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੀਡਮ ਭਪੰ ਡ ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ
ਕੋਲਾਭਸਬ ਤੋਂ ਪੱ ਛਮ ਵੱ ਲ 29 ਭਕ.ਮੀ., ਬਲਾਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ
ਭਬਲਖਾਵਥਭਲਰ ਤੋਂ 39 ਭਕ.ਮੀ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ
ਆਈਜ਼ੌਲ ਤੋਂ 100 ਭਕ.ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਭਥਤ ਹੈ। ਭਪੰ ਡ ਦੀ
ਥੋੜੀ੍ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉੱਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਭਜੰ ਨੀਆਂ ਵੱ ਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਭਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਭਵਖੇ ਭਪੰ ਡ
ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਭਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਭਪੰ ਡ ਲਈ ਇਕੱ ਲਾ ਸਰੋਤ
ਭਤੰ ਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਝਰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਭਵੱ ਚ
ਜਲ ਪ੍ਦੂਸ਼ਣ ਇੱ ਕ ਮਾੜੀ ਗੱ ਲ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁੱ ਕ ਗਏ ਸਨ। ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਭਵੱ ਚ ਪਾਣੀ
ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਭਵੱ ਚ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ
ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਭਖਆ ਭਗਆ ਸੀ ਭਕ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਸਹੀ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤੇ ਭਬਨਾਂ ਖਪਤ ਲਈ ਸੁਰੱਭਖਅਤ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਕਉਂਭਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰੇਨੇਜ ਲਾਈਨ ਅਤੇ
ਘਰੇਲੂ ਰਭਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਗੰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸੈਪਭਟਕ
ਟੈਂਕ ਸੋਕ ਭਪਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਭਦ ਨੇ ਪ੍ਦਭੂ ਸ਼ਤ ਕਰ ਭਦੱ ਤਾ ਸੀ।

ਕੰ ਮ ਦੀ ਲੋ ੜ:
ਪਭਹਲਾਂ, ਭਪੰ ਡ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਗਭਗ
60,000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਾਲ ਪੀਐੱਚਈਡੀ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਭਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ 9
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰਕਲਪ
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ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਨੂੰ ਵੰ ਭਡਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ
ਦੇਭਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭਕ ਇੱ ਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਭਸਰਫ਼ 56
ਲੀਟਰ ਪ੍ਤੀ ਭਵਅਕਤੀ ਜਾਂ 8 ਐੱਲਪੀਸੀਡੀ ਭਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਭਕ
ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਭਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਭਕਆ। ਭਪੰ ਡ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਸਰੋਤ ਸਨ, ਬਾਵੰ ਗਦਾਈ
ਲੂਈ1 ਜੋ ਭਕ ਮੀਡਮ ਭਪੰ ਡ ਤੋਂ 3.5 ਭਕ.ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ
ਦੂਜਾ ਸਰੋਤ ਪੂ ਦਾਲਾ ਤੁਈ ਲਕ ਲੁਈ2 ਹੈ ਜੋ ਭਕ ਭਪੰ ਡ ਤੋਂ 1.5
ਭਕ.ਮੀ.ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰੋਤ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਭਪੰ ਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ
ਵਾਧੂ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਸੀ ਭਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਗੁਰਤ
ੂ ਾ ਪ੍ਵਾਹ ਦੁਆਰਾ
ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟੋਰਜ
ੇ ਟੈਂਕ ਤੱ ਕ ਪਾਣੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ
ਪੀਐੱਚਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਾਂ
ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਭਵਖੇ ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਭਮਊਭਨਟੀ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱ ਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ

ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਫਰ ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਪੰ ਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ
ਵੇਂਗਾਥਰ ਭਵਖੇ 2 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸਮਰੱ ਥਾ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਦੀ
ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂਤਾ ਪ੍ਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ
ਨੂੰ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ:
ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਭਸਰਜਣਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਾਮ
ਪੰ ਚਾਇਤ/ਗ੍ਾਮ ਕੌਂ ਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਭਪਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਦੁਆਰਾ
ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰ ਡ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਭਨਰੰ ਤਰ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭਨਰੰ ਤਰ ਪ੍ਵਾਹ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਬੰਧ, ਚੰ ਗੇ ਸਭਹਯੋਗ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਭਵੱ ਖ ਭਵੱ ਚ, ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਇੱ ਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਸ਼ਾਇਦ ਕੰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰ ਨਵਰਜੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਭਕਉਂਭਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੰ ਪਤੀ ਭਨਰਮਾਣ ਦੇ ਪੜਾਅ
ਭਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਫੰ ਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰੱ ਖਰਖਾਅ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਗਆਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ ਭਵੱ ਚ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀਭਬਲਖਾਵਥਭਲਰ ਭਦਹਾਤੀ ਭਵਕਾਸ ਬਲਾਕ

ਭਮਜ਼ੋਰਮ ਦੇ 8(ਅੱ ਠ) ਭਜ਼ਭਲ੍ਆਂ ਭਵਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ
ਭਜ਼ਲ੍ੇ ਦਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਭਨਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ; ਕੋਲਾਭਸਬ ਭਜ਼ਲ੍ਾ
ਆਈਜ਼ੌਲ ਭਜ਼ਲ੍ੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਭਵੱ ਚ ਸਭਥਤ ਹੈ। ਕੋਲਾਭਸਬ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ
ਤੌਰ 'ਤੇ 1957 ਭਵੱ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਪਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਭਦਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ
'ਤੇ ਕਬੀਭਲਆਂ ਦੇ ਭਵਕਾਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ
ਬਣਾਇਆ ਭਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਜੈਕਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਭਧਕਾਰੀ
ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਭਵੱ ਚ ਇਸ
ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਸ਼ਾਸਭਨਕ ਅਭਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ
ਅਪਗ੍ੇਡ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਸੀ।
ਕ੍. ਕੰ ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰ ਪਤੀ ਆਈਡੀ /ਕੰ ਮ
ਦਾ ਕੋਡ
ਸੰ .

ਲਾਗਤ

ਭਵੱ ਤੀ ਸਾਲ

1

ਰੁਪਏ
13.5
ਲੱਖ

20152016

ਮੀਡਮ ਭਵਖੇ
ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ
ਢਾਂਚੇ ਦਾ
ਭਨਰਮਾਣ

2205002018/
WC/1853

ਜਦੋਂ 1972 ਭਵੱ ਚ ਭਮਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਭਸਤ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ ਬਦਭਲਆ ਭਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਲਾਭਸਬ ਨੂੰ 5 ਮਈ,
1975 ਨੂੰ ਉਪ-ਮੰ ਡਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਭਸਵਲ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਭਧਤ
ਉਪ-ਮੰ ਡਲ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ ਅਪਗ੍ੇਡ ਕੀਤਾ ਭਗਆ
ਸੀ। ਭਤੰ ਨ ਲੰਮੇ ਦਹਾਭਕਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱ ਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ
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ਸਥਾਨ ਰਭਹਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਭਜ਼ਲ੍ੇ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਦਰਜਾ
1998 ਭਵੱ ਚ ਆਈਜ਼ੌਲ ਭਜ਼ਲ੍ੇ ਨੂੰ ਭਤੰ ਨ ਭਹੱ ਭਸਆਂ ਭਵੱ ਚ ਵੰ ਡਣ ਤੋਂ
ਮਗਰੋਂ ਭਮਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਦੱ ਤਾ ਭਗਆ ਸੀ।
ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ: ਮੀਡਮ

ਐਗਰੋ ਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜ਼ੋਨ: ਜ਼ੋਨ 3

ਜੀਓ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ: 24.18333, 92.57816
ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਭਵੱ ਤੀ ਸਾਲ:

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਭਕਭਰਆ:
ਇਹ ਕੰ ਮ ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ
ਸ਼ੈਲਫ/ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਭਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਈਜੀਐੱਸ ਤਭਹਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਭਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਜ਼ਆਦਾ ਕੰ ਮਾਂ ਦਾ
ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਸਤਾਵ ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਦੱ ਤਾ ਭਗਆ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਨ।
ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਭਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਭਮਕਾ ਭਨਭਾਈ ਸੀ। ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਪਭਹਲਾਂ
ਦੱ ਭਸਆ ਭਗਆ ਹੈ, ਮੀਡਮ ਭਵਖੇ ਬੁਭਨਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਭਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ
ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ ਟੈਂਕ ਦੇ ਭਨਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗ੍ਾਮ ਸਭਾ ਭਵੱ ਚ
ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭਬਨਾਂ ਗ੍ਭਹਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮਭਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀਐੱਚਈਡੀ
ਨੇ
ਭਰੋਸਾ
ਭਦਵਾਇਆ
ਸੀ
ਭਕ
ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਈਜੀਐੱਸ ਹੇਠ ਮੀਡਮ ਭਵਖੇ ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ ਟੈਂਕ
ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਪ੍ਦਾਨ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੈ ਭਕ ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ
ਪੀਐੱਚਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਈਜੀਐੱਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲ
ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਭਮਕਾਵਾਂ ਭਨਭਾਈਆਂ ਸਨ ਭਕਉਂਭਕ ਭਪੰ ਡ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਪੰ ਡ ਭਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ
ਭਵਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਮੀਡਮ ਭਵਖੇ ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ
ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਈਜੀਐੱਸ ਦੇ ਸਮੱ ਗਰੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਭਗਆ ਸੀ ਭਜਸ ਨੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕੰ ਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 2391 ਭਦਨ ਪੈਦਾ
ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਨਰਮਾਣ 15 ਨਵੰ ਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਭਗਆ ਸੀ। ਕੰ ਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ ਪੀਐੱਚਈਡੀ ਨੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਭਵਛਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਭਦੱ ਤੀਆਂ ਸਨ।
ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ ਭਕ ਕਭਮਊਭਨਟੀ, ਭਦਹਾਤੀ ਭਵਕਾਸ ਭਵਭਾਗ
ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਈਡੀ ਭਵਭਾਗ ਭਵਚਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਮਭਹਸੂਸ ਕੀਤਾ

ਭਗਆ ਸੀ ਭਕ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਲਈ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਫਲ ਭਰਹਾ ਸੀ।
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰ ਡ ਭਪੰ ਡ ਦੀ ਪ੍ੀਸ਼ਦ ਨੇ ਭਪੰ ਡ ਲਈ
ਵਾਟਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਪ੍ਤੀ ਘਰ 100 ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ
ਪੁਆਇੰ ਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਤੀ ਘਰ ਪ੍ਤੀ ਮਹੀਨਾ 30 ਰੁਪਏ
ਫੀਸ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਭਵੱ ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ
ਵਾਟਰਮੈਨ/ਲਾਈਨਸਮੈਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ
ਗਈ। ਵਾਟਸਨ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਭਪੰ ਡ ਭਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਰੱ ਖਰਖਾਅ, ਫੀਸ ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਲਈ ਭਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਪਭਹਲਾਂ ਦੱ ਭਸਆ ਭਗਆ ਹੈ, ਕੰ ਮ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਵੰ ਡ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੱ ਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੱ ਕ
ਵੰ ਡ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਸਹਤ
ਇੰ ਜੀਨੀਅਭਰੰ ਗ
ਭਵਭਾਗ
ਦੇ
ਨਾਲ
ਭਮਲ
ਕੇ
ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਈਜੀਐੱਸ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਘਰੇਲੂ
ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਵੱ ਚ, ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱ ਕੀ ਗਈ ਸੀ।

– ਵਾਨਲਾਲਮਾਰੋਇਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
ਐੱਸਆਈਆਰਡੀ, ਭਮਜ਼ੋਰਮ

ਪੀਕੋ ਹਾਈਡ੍ੋ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਚਾਭਲਤ ਪੀਕੋ ਹਾਈਡ੍ੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਜ
ੇ
ਰੂਟੈਗ ਭਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੰ ਗ ਆਧਾਭਰਤ
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਭਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱ ਖ
ਭਵਭਗਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਭਥਤ ਇੱ ਕ
ਪਭਹਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰ ਪ
ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਕਫਾਇਤੀ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਕੋ ਹਾਈਡ੍ੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ
ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਉਤਰਾਖੰ ਡ ਭਵੱ ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ
ਪ੍ਦਰਭਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ
ਅਤੇ ਰੂਟੈਗ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ
ਸਭਹਯੋਗ/ਭਸਖਲਾਈ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੀਕੋ ਹਾਈਡ੍ੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਟਰਬਾਈਨ ਵਜੋਂ ਵਰਭਤਆ ਭਗਆ ਪੰ ਪ:
ਊਰਜਾ ਸੰ ਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਭਸਆਵਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਨਭਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਭਦਹਾਤੀ
ਕਭਮਊਭਨਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਭਵਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਹਾਈਡ੍ੋ ਭਬਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱ ਖੋਵੱ ਖਰੀਆਂ ਭਦਹਾਤੀ ਕਭਮਊਭਨਟੀਆਂ ਦੇ ਭਬਜਲੀਕਰਨ ਦਾ
ਭਟਕਾਊ ਹੱ ਲ ਹੈ। ਪੀਕੋ ਹਾਈਡ੍ੋ ਪਾਵਰ (5 ਭਕ.ਵਾ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ
ਭਵੱ ਚ) ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਭਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਭਬਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਘੱ ਟ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਭਵਕੇਂਦਰੀਭਕ੍ਤ ਮੋਡ ਭਵੱ ਚ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਛੋਟੀ ਜਲ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਨਹੀਂ।

ਮਾਈਕਰੋ ਹਾਈਡ੍ੋ ਪਾਵਰ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮੱ ਭਸਆਵਾਂ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਕਫਾਇਤੀ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਸਤਾਭਵਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ
ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਭਡਸਚਾਰਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਡਜ਼ਾਈਨ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਵਾਲੀ
ਟਰਬਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਲੱਖਣ
ਹੋਵੇ। ਟਰਬਾਈਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਇਸ ਲਈ, ਵੱ ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਭਕਉਂਭਕ ਅਭਜਹੀਆਂ ਭਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਭਤਆਰ
ਅਤੇ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ
ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਭਧਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਹਾਈਡ੍ੋ
ਪਾਵਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱ ਭਸਆ ਦਾ ਹੱ ਲ ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਵਪਾਰਕ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰ ਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਮਭਹੰ ਗੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਭਜ਼ਆਦਾ ਭਕਫਾਇਤੀ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਟੀਰੀਭਫਉਗਲ ਪੰ ਪ ਕੁਸ਼ਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ ਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਡਸਚਾਰਜ ਸਭਥਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪਾਵਰ
ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰ ਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਨਕਾਸ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਭਨਯੰ ਭਤ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਵਧੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਪਾਰਟ
ਫਲੋ ਸਭਥਤੀਆਂ ਭਵੱ ਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਜਸ
ਨਾਲ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਭਡਸਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਭਵਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ੇਣੀ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ
ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ ਖਾਸ ਪੰ ਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰੂਟੈਗ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਇਮ
ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਵਾਹ ਨੂੰ ਭਨਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਫਲੋ
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰਕਲਪ
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ਭਨਯੰ ਤਰਣ ਭਵਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰੀਭਫ਼ਊਗਲ
ਪੰ ਪ ਭਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰ ਸ਼ੋਭਧਤ ਪੰ ਪ ਪੂਰੇ ਸਾਲ, ਇੱ ਥੋਂ
ਤੱ ਕ ਭਕ ਓਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ ਭਵੱ ਚ ਭਡਸਚਾਰਜ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰ ਪ ਭਸਰਫ਼ ਭਕਸੇ ਖਾਸ ਸਾਈਟ
'ਤੇ ਸੀਭਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਵਸ਼ਾਲ ਸਾਈਟ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਵਾਹ ਕੰ ਟਰੋਲ ਭਵਧੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟ ਲੋ ਡ
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਭਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ। 5 ਭਕਲੋ ਵਾਟ ਦੇ ਭਬਜਲੀ
ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ
ਪੰ ਪ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ
50,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ 60,000/- ਰੁਪਏ ਤੱ ਕ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਭਕ,
ਰਵਾਇਤੀ ਟਰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪੂਰਨ ਹਾਈਡ੍ੋ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਯੂਭਨਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ/ਭਕਲੋ ਵਾਟ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਟਰਬਾਈਨ ਮੋਡ ਭਵੱ ਚ ਵਰਭਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰ ਪ ਜਦੋਂ
ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਭਡਸਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਭਵਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਣ
ੇ ੀ ਲਈ ਥੋਕ ਭਵੱ ਚ ਭਨਰਭਮਤ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਟਰਬਾਈਨਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱ ਟ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਇਹ
ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਯੋਗ ਭਵਕਲਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਅਰ
ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰ ਪ ਦਾ ਰੱ ਖਰਖਾਅ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪੀਏਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਭਦਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਹਾਈਡ੍ੋ
ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਭਮਆਦ <2 ਸਾਲ ਪਾਈ ਗਈ
ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱ ਟ ਹੈ।
ਪੀਕੋ ਹਾਈਡ੍ੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਭਵੱ ਚ ਟਰਬਾਈਨ ਵਜੋਂ
ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰ ਪ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੀਕੋ ਹਾਈਡ੍ੋ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਚਾਭਲਤ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ
ਭਹਮਾਭਲਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਭਵੱ ਚ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਭਵਵਸਥਾ ਭਵੱ ਚ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਭਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ
ਮਾਤਰਾ ਭਵੱ ਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਭਸਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਭਵੱ ਚ ਪੈਦਾ
ਕੀਤੇ/ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਭਹੱ ਸਾ
(10 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਤੱ ਕ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰਾ) ਉਭਚਤ ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ
ਭਵੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਭਹਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰ ਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭਜ਼ਭਲ੍ਆਂ ਭਵੱ ਚ
ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਕਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਭਵਕਲਪ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਭੰ ਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ
ਬਜ਼ਾਰ ਭਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ,
ਭਜਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਭਾਭਵਤ ਹੋ ਭਰਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਹਮਾਭਲਆਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ
ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਭਨਆਂ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਵੱ ਲ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪੰ ਨ ਹਨ। ਇਹ ਜਲ ਸਰੋਤ
ਭਬਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਵਕਸਤ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਆਰਭਥਕਤਾ ਨੂੰ ਭਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਭਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱ ਭਸਆਵਾਂ ਦੇ ਭਟਕਾਊ ਹੱ ਲ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰ ਡਾਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਲੰਬੀ ਭਮਆਦ
ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਭਵੱ ਚ ਭਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਰੂਟੈਗ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਘੱ ਟ ਲਾਗਤ
ਵਾਲਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਭਨਟ ਭਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਭਵਕਸਤ ਕੀਤਾ
ਭਗਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਰਭਹਣ-ਸਭਹਣ ਦੇ
ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਭਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਭਵੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਖੇਤਰਾਂ ਭਵੱ ਚ, ਛੋਟੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਪੀਕੋ ਹਾਈਡ੍ੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ
ਐੱਸਐੱਚਪੀ ਪਲਾਂਟ ਬੇ-ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਰਾਹੀਂ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਭਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ

ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ ਪੰ ਪ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਬਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਾਂ
ਦਾ ਭੰ ਡਾਰਨ ਇੱ ਕ ਭਨਸ਼ਚਤ ਭਮਆਦ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਨਾ ਰਭਹ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭੰ ਡਾਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਭਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਭਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
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ਟਰਬਾਈਨ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਭਵੱ ਚ ਪੰ ਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਫੋਟੋ

ਅੱ ਜ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਕੱ ਲ੍ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਯੂਭਨਟਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰ ਭਾਭਵਤ ਰੂਪ
ਭਵੱ ਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ
ਹਾਈਡ੍ੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਭਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਆਰਭਥਕ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਮਭਕਨ ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ ਮੰ ਭਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਰਨੀ ਭਪੰ ਡ ਭਵੱ ਚ, ਭਜਥੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਸਥਾਭਪਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 50 ਪਭਰਵਾਰ ਰਭਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਪੰ ਡ
33 ਭਪੰ ਡਾਂ ਨਾਲ ਭਘਭਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱ ਲ
3000-4000 ਭਕਲੋ ਗਾ੍ ਮ ਸੇਬ, ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ, ਫਲੀਆਂ
ਆਭਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਭੰ ਡਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ
ਕਾਰਨ ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ
ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਭਜਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਭਥਕ
ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਭਵਧਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਭਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਜਸ ਭਵੱ ਚ ਭਕਸਾਨ ਆਪਣੀ
ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਔਸਤਨ ਇੱ ਕ ਭਕਸਾਨ 1,00,000 ਤੋਂ 2,00,000/ਰੁਪਏ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਭਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਭਵੱ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 30% ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ
ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ
ਭਵੱ ਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 30% ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ

ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਮੁੜ ਪ੍ਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਰਨੀ ਭਵਖੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਪੀਕੋ-ਹਾਈਡ੍ੋ ਦੁਆਰਾ
ਸੰ ਚਾਭਲਤ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ ਭਜਸ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ 5 ਭਕਲੋ ਵਾਟ ਹੈ।
ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਭਸਰਫ਼ 1.5-2.0 ਭਕਲੋ ਵਾਟ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਕ ਲਗਭਗ 3 ਭਕਲੋ ਵਾਟ ਵਾਧੂ ਭਬਜਲੀ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਭਵੱ ਚ ਵੰ ਭਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਭਰਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਸਸਟਮ ਦੀ
ਆਰਭਥਕਤਾ ਨੂੰ ਭਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਜੋ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਮਆਦ ਭਵੱ ਚ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਥਾਭਪਤ ਕੀਤੇ ਭਸਸਟਮ
ਦਾ ਕੁੱ ਲ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਭਜਸ ਭਵੱ ਚ ਸਭ
ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਵੀਕਾਰਤਾ – ਰੂਟੈਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਮਖ
ੁੱ
ਭਵਭਗਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਭਥਤ ਇੱ ਕ
ਉੱਦਮ ਹੈ। ਲੇ ਖਕ ਪੀਐੱਸਏ ਦਫਤਰ ਅਤੇ, ਰੂਟੈਗ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ
ਸੰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਭਨਰੰ ਤਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਭਹਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(ਪ੍ੋਫੈਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸੈਣੀ, ਭਦਹਾਤੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ
ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱ ਪ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ)

ਭਜ਼ਲ੍ਾ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ (ਉਤਰਾਖੰ ਡ) ਦੇ ਬਰਨੀ ਭਪੰ ਡ ਭਵਖੇ ਸਥਾਭਪਤ ਪੀਕੋ ਹਾਈਡ੍ੋ ਆਧਾਭਰਤ ਕੋਲਡ
ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਭਨਟ ਨੂੰ ਭਦਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਭਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰੋ।

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰਕਲਪ
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ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਅਤੇ ਭਕਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਪੇਂਡੂ ਭਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰ ਤਰੀ ਸ੍ੀ ਨਭਰੰ ਦਰ ਭਸੰ ਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਭਵੱ ਚ ਪ੍ਭਤਭਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
ਪੂਸਾ ਭਕ੍ਸ਼ੀ ਭਵਭਗਆਨ ਮੇਲਾ-2020 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਭਦਆਂ
ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਭਕਹਾ ਭਕ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਭਸਟੀਆਂ ਤੋਂ
ਗ੍ਜ
ੈ ਏ
ੂ ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਭਗਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ
ਇੱ ਕ ਭਵਸ਼ਾਲ ਸੰ ਭਖਆ ਹੈ। “ਸਰਕਾਰ ਫੰ ਡਾਂ, ਸਬਭਸਡੀਆਂ ਅਤੇ
ਪ੍ਤ
ੋ ਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਭਵੱ ਚ
ਰੁਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਲਾਭਦਾਇਕ ਉੱਦਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ
ਭਨਰਯਾਤ ਭਵੱ ਚ ਇਸ ਦੇ ਭਹੱ ਸੇ ਭਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ”

ਸ੍ੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਭਕਹਾ “ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱ ਕ
ਛੋਟੀ ਭਜਹੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਸਰਫ਼ ਭਸੱ ਭਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ
ਭਵੱ ਚ ਰੁੱ ਝੇ ਰਭਹਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਖੇਤਰ ਭਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਫਲ ਭਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ
ਭਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵੱ ਚ ਹੀ ਬਣੇ ਰਭਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਭਜਆਂ ਨੂੰ
ਪ੍ੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਭਕਸਾਨ ਭਜਉਂਦਾ
ਰਭਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਲੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਕਚਨ
ਗਾਰਡਨ ਭਵੱ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵੱ ਚ ਰੁੱ ਝੇ ਰਭਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱ ਖੇਗਾ।”

ਸ੍ੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਭਕਹਾ ਭਕ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ੍ੀ ਨਭਰੰ ਦਰ
ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਭਦੱ ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਤੱ ਕ
ਭਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱ ਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਮੱ ਭਥਆ ਹੈ।
ਇਸ ਭਦਸ਼ਾ ਭਵੱ ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਦਾ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱ ਲ ਦਾ, ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀਭਕਸਾਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,000
ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਭਕਸਾਨ ਕ੍ੈਭਡਟ ਕਾਰਡ ਹੇਠ 1,60,000
ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਭਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ
ਭਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੰ ਡਣ ਭਵੱ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਵਚੋਭਲਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ
ਭੂਭਮਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਭਕਹਾ ਭਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀ
ਲਈ ਫੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਭਕਹਾ ਭਕ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ 29 ਫਰਵਰੀ
ਨੂੰ ਸਭਹਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਨਵੇਂ
ਭਕਸਾਨ ਭਨਰਮਾਤਾ ਸੰ ਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓ) ਦੀ ਰਭਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ
ਆਰੰ ਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਬਜਾਈ, ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੰ ਡ ਅਤੇ
ਮਾਰਕੀਭਟੰ ਗ ਤੱ ਕ ਦੀਆਂ ਭਕਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਭਧਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਗਤੀਭਵਧੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ
ਰਕਮ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 6,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ
ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ
ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ
ਕ੍ੈਭਡਟ ਗਰੰ ਟੀ ਫੰ ਡ ਬਣਾਇਆ ਭਗਆ ਹੈ।

ਸਾਰ - (01 ਮਾਰਚ 2020 7:03 ਸ਼ਾਮ ਪੀਆਈਬੀ ਭਦੱ ਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਭਗਆ
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ਜਲ ਜੀਵਨ ਭਮਸ਼ਨ 2024 ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ ਭਦਹਾਤੀ ਘਰਾਂ ਭਵੱ ਚ ਹਰ
ਘਰ ਜਲ (ਪਾਈਪ ਜਲ ਪੂਰਤੀ) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ,
ਨਵਾਂ ਮੰ ਤਰਾਲਾ- "ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰ ਤਰਾਲਾ" ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਨਾਲ ਭਮਲ ਕੇ ਏਕੀਭਕ੍ਤ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ
ਅਤੇ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ
ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਭਖਅਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ
ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਾਥਭਮਕਤਾ ਹੈ
ਭਵੱ ਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਭਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰ ਤਰੀ
ਸ੍ੀਮਤੀ ਭਨਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਕਹਾ ਭਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਸੁਰੱਭਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਭਖਅਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸੰ ਸਦ ਭਵੱ ਚ ਕੇਂਦਰੀ
ਬਜਟ 2019-20 ਪੇਸ਼ ਕਰਭਦਆਂ ਸ੍ੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ
ਭਕਹਾ ਭਕ ਇਸ ਭਦਸ਼ਾ ਭਵੱ ਚ ਚੁੱ ਭਕਆ ਭਗਆ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਕਦਮ
ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਭਵਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰ ਗਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਮੰ ਤਰਾਲੇ
ਅਤੇ ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਮਲਾ ਕੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ
ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਜਲ
ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਏਕੀਭਕ੍ਤ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਭਮਸ਼ਨ ਤਭਹਤ 2024 ਤੱ ਕ
ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਜਲ - (ਪਾਈਪ ਜਲ ਪੂਰਤੀ)
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਭਮਸ਼ਨ, ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਭਵਭਾਗ ਤਭਹਤ,
ਸਥਾਨਕ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਏਕੀਭਕ੍ਤ ਮੰ ਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ
ਪ੍ਬੰਧਨ' ਤੇ ਭਧਆਨ ਕੇਂਭਦ੍ਤ ਕਰੇਗਾ, ਭਜਸ ਭਵੱ ਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ
ਸਭਥਰਤਾ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬੁਭਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਸਰਜਣਾ ਭਜਵੇਂ
ਭਕ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੜਭਰਾਵ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵੱ ਚ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ
ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਭਮਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ
ਭਵੱ ਚ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਭਟਕਾਊ ਪ੍ਬੰਧਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਸੁਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਰ ਭਜੱ ਥੋਂ ਕੱ ਭਢਆ ਭਗਆ- (ਪ੍ੈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਬਉਰੋ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ.
ਭਵੱ ਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਤਾਰੀਖ 5.7.2019)

ਭਪਆਸੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਬੂੰ ਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨਾਲੋਂ ਭਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਆ ਓ ਭਸ ਖ
ੱ ੀਏ

ਨ

ਮਸਕਾਰ, ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਭਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੱ ਛਤਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ
ਭਕੰ ਨ੍ਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾਓ (ਇੱ ਕ
ਵੱ ਖਰੀ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਭਲਆ ਜਾ ਸਕੇ)।
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ
ਪੰ ਨੇ 'ਤੇ ਭਦੱ ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਭਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਸੱ ਖਣ ਲਈ ਪ੍ੇਭਰਤ ਕਰੋ।

1.

ਇੱ ਕ ਭਪੰ ਡ ਦੀ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਕਮੇਟੀ

a.

ਸਵੱ ਛਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ
ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਇੱ ਕ ਕਮੇਟੀ
ਭਪੰ ਡ ਭਵੱ ਚ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਮੇਟੀ
ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੀ ਇੱ ਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ

b.
c.
d.
2.

ਭਕਸੇ ਭਪੰ ਡ ਭਵੱ ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸਵੱ ਛਤਾ ਭਕਸ ਦੀ ਭਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਹੈ

a.
b.
c.
d.

ਭਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ
ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੀ
ਭਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਭਰਆਂ ਦੀ

3.

ਹੇਠ ਭਲਭਖਆਂ ਭਵੱ ਚੋਂ ਭਕਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ?

a.
b.
c.

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਮਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਮਲ ਘੱ ਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਮਲ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮਲ ਭਜੰ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ

4.

ਲੈ ਟਰੀਨ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼
ਹੈ

a.
b.
c.

ਆਰਾਮ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਰੁਤਬਾ ਭਦਖਾਉਣਾ
ਮਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ

5.

ਭਕਸ ਭਕਸਮ ਦਾ ਲੈ ਟਰੀਨ ਭਾਰਤੀ ਭਪੰ ਡਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ
ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੈ?

a.
b.
c.

ਵਾਤਾਵਰਨ-ਸਵੱ ਛਤਾ ਟਾਇਲਟ
ਭਪਟ ਲੈ ਟਰੀਨ
ਸੈਪਭਟਕ ਟੈਂਕ ਲੈ ਟਰੀਨ

ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥਾਂ ਭਵੱ ਚ ਹੈ।

6.

ਦਸਤੀ ਮਲ ਢੋਣਾ ਕੀ ਹੈ

a.
b.
c.
d.

ਅਣਮਨੁੱਖੀ
ਗੰ ਦਾ
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਅਪਰਾਧ
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

7.

ਇੱ ਕ ਭਦਹਾਤੀ ਸਵੱ ਛਤਾ ਮਾਰਟ ਕੀ ਹੈ

a.
b.

ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦਾ ਸਵੱ ਛਤਾ ਸਮੱ ਗਰੀ ਭਵੰ ਗ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਇੱ ਕ ਬਲਾਕ ਪੱ ਧਰੀ
ਸਵੱ ਛਤਾ ਸਟੋਰ
ਭਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਭਵੱ ਚ ਸਵੱ ਛਤਾ ਸਮੱ ਗਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ
ਇੱ ਕ ਆਊਟਲੈ ੱਟ

c.
8.

ਪਲਾਸਭਟਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਕਉਂਭਕ
ਇਹ

a.
b.
c.

ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਦੂਭਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਵੱ ਛਤਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਭਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ

9.

ਭਦਹਾਤੀ ਕਚਰੇ ਦੇ ਭਨਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਢੰ ਗ ਕੀ
ਹੈ

a.
b.
c.

ਇਸ ਨੂੰ ਨਦੀ/ਝੀਲ ਭਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਦੇਣਾ
ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਭਹਣਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਭਗਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱ ਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ
ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ

10.

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਦੇ ਭਨਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ

a.
b.
c.

ਖਾਦ ਬਣਾਉਣਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਭਵੱ ਚ ਪ੍ੋਸੈਸ ਕਰਨਾ
ਫੂਕਣਾ/ਸਵਾਹ ਕਰਨਾ

11.

ਗ੍ਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱ ਛਤਾ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸੌਂਪਣ
ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਹੈ

a.
b.
c.

ਪ੍ਸ਼ਾਸਭਨਕ ਭਵਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰ ਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ
ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
ਜੇ ਭਪੰ ਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਲਈ
ਭਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਭਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ
ਆਉਣਗੇ।
ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰਕਲਪ
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12.

ਹੇਠ ਭਲਭਖਆਂ ਭਵੱ ਚੋਂ ਭਕਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਂ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ
ਸੁਰੱਭਖਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ
ਕਲੋ ਰੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਭਫਲਟਰ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਧੁੱ ਪ ਭਵੱ ਚ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ
ਪਾਣੀ ਭਵਚਲੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਤਲ ਤੱ ਕ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੱ ਕ
ਉੱਪਰ ਭਦੱ ਤੇ ਸਾਰੇ

13.

ਦਸਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਭਰਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

a.

ਭਦਨ ਭਵੱ ਚ ਭਤੰ ਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਭਢੱ ਲਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ
ਮਲ ਭਤਆਗਣਾ
ਭਦਨ ਭਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਭਢੱ ਲਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮਲ
ਭਤਆਗਣਾ
ਭਦਨ ਭਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਵਾਰ ਭਢੱ ਲਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ
ਮਲ ਭਤਆਗਣਾ

b.
c.
14.

ਹੇਠ ਭਲਭਖਆਂ ਭਵੱ ਚੋਂ ਭਕਹੜਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੂਭਸ਼ਤ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ?

a.
b.

ਨਦੀ
ਝੀਲ

c.
d.
e.
f.
g.

ਪਾਈਪ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਢੱ ਭਕਆ ਹੋਇਆ, ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਪੁੱ ਭਟਆ ਖੂਹ
ਬੋਰਵੈੱਲ
ਬਾਭਰਸ਼ ਦਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ
ਉੱਪਰ ਭਦੱ ਤੇ ਸਾਰੇ

15.

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਭਖਅਤ
ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?

a.
b.
c.
d.
e.

ਭਮੱ ਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਭਵੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਡਰੱ ਮ ਭਵੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਬਾਲਟੀ ਭਵੱ ਚ
ਤੰ ਗ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਢੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਕੰ ਟੇਨਰ ਭਵੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਤੰ ਗ ਢੱ ਕਣ, ਤੰ ਗ-ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਟੈਪ ਵਾਲੇ ਕੰ ਟੇਨਰ
ਭਵੱ ਚ

16.

ਅਭਜਹੀਆਂ ਭਕਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਭਜਨ੍ਾਂ ਨਾਲ
ਭਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

a.
b.
c.
d.

ਪਾਣੀ
ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਸੁਆਹ ਜਾਂ ਰੇਤ
ਚੱ ਲਦਾ ਪਾਣੀ
ਤੌਲੀਆ

ਮੌਭਖਕ ਮਲ ਚੱ ਕਰ ਭਜੱ ਥੇ ਓਡੀ ਦਾ ਅਭਭਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਵਾਬ
1.
2.
3.
4.
5.
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d
d
c
c
b

6.
7.
8.
9.
10.

d
c
a
c
b

11.
12.
13.
14.
15.

c
f
a
g
e

ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭਬਨਾਂ ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ!
ਗੂੰ ਦ ਨਾਲ ਭਚਪਕਾਓ PASTE WITH GLUE

Feedback Form For Gramoday Sankalp/

ਗੂੰ ਦ ਨਾਲ ਭਚਪਕਾਓ PASTE WITH GLUE

We welcome your valuable suggestions and feedback on Gramoday Sankalp/
ਅਸੀਂ ਗ੍ਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਤੀਭਕਭਰਆਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ/

Name/ਨਾਮ ...............................................................................................................................................

Designation/ਅਹੁਦਾ ....................................................................................................................................
Address/ਪਤਾ ............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Email/ਈ-ਮੇਲ ......................................................................... Phone/ ਫੋਨ .................................................
1.

Your opinion about the overall quality of Gramoday Sankalp/ਗ੍ਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ():-

2.

Impact on the readers in terms of awareness generation/ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਭਵੱ ਚ ਪਾਠਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਭਾਵ ():-

3.

Awareness about the Schemes for benefit of the Panchayats/ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ():-

4.

5.

6.

7.



ਇੱ ਥੇ ਪਾੜ TEAR HERE

8.

 Excellent/ਸ਼ਾਨਦਾਰ

 Very Good/ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ

 Good/ਚੰ ਗਾ

 Positive/ਸਕਾਰਾਤਭਮਕ

 Average/ ਔਸਤ

 Indifferent/ਉਦਾਸੀਨ

 Well aware/ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਜਾਣੂ

 Average/ਔਸਤ

 Need improvement/ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

How did you find the content of the magazine. Is it useful?/ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਭਕਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਕੀ ਇਹ
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ? ():-

 Yes/ਹਾਂ

 No/ਨਹੀਂ

 Yes/ਹਾਂ

 No/ਨਹੀਂ

Do you feel government schemes showcased are beneficial/ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਭਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ ():Do you need more copies of the magazine. If so, please specify/ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੈ? ਜੇ ਅਭਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਲੇ ਖ ਕਰੋ/
Issue No./ਅੰ ਕ ਨੰ. _____________

Quantity/ਮਾਤਰਾ _____________

1-2 

6-10 

How many copies do you suggest should be sent to panchayats in case of forthcoming issues/ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰ ਕਾਂ
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਵੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਕੰ ਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਭਦੰ ਦੇ ਹੋ
3-5 

Your comments, suggestions, for us, to improve this Magazine/
ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਭਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਟੱ ਪਣੀਆਂ, ਸੁਝਾਅ

11-15 

........................................................................................................
........................................................................................................

ਅਧੀਨ ਸਕੱ ਤਰ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਭਵਨ, ਸੰ ਸਦ ਮਾਰਗ, ਨਵੀਂ ਭਦੱ ਲੀ -110001
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.panchayatiraj.nic.in

UNDER SECRETARY
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-110001
Website : www.panchayatiraj.nic.in

ਗ੍ਰਾਮਉਦੈ ਸੰਕਲਪ
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ਗ੍ਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ/

ਖੋਲ੍ਣ ਲਈ ਇੱ ਥੋਂ ਕੱ ਟੋ TO OPEN CUT HERE

ਇਨਲੈਂ ਡ ਲੈ ਟਰ ਕਾਰਡ
INLAND LETTER CARD

ਡਾਕ ਭਟਕਟ

ਖੋਲ੍ਣ ਲਈ ਇੱ ਥੋਂ ਕੱ ਟੋ TO OPEN CUT HERE

` 2.50/-

UNDER SECRETARY
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
SARDAR PATEL BHAWAN
SANSAD MARG, NEW DELHI

ਭਪੰ ਨ PIN

1 1 0 0 0 1

ਦੂਜਾ ਫੋਲਡ SECOND FOLD

ਭਕਸੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ NO ENCLOSURES ALLOWED
ਪਤੇ ਭਵੱ ਚ ਭਪੰ ਨ ਕੋਡ ਭਲਖੋ

WRITE PIN CODE IN ADDRESS

ਭੇਜਣ ਵਾਭਲਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ: -

SENDERS NAME AND ADDRESS :–

ਭਪੰ ਨ PIN
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ਖੋਲ੍ਣ ਲਈ ਇੱ ਥੋਂ ਕੱ ਟੋ TO OPEN CUT HERE

POSTAL STAMP

“ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਾਂਗ, ਆਓ ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰ ਦੋਲਨ ਬਣਾਈਏ।”
“ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਭਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਜਨ ਜਨ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਲ ਬਚੇਗਾ।”

– ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਮੋਦੀ

(ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, 30 ਜੂਨ)

ਗ੍ਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੰ ਸਕਰਣ

ਭਜਲਦ 1 ਅੰ ਕ 6
ਮਾਰਚ, 2020

ਜਲ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਬਾਭਰਸ਼ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸੋਭਮਆਂ ਦਾ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰ ਭਾਲ
ਨਵੀਨੀਕਰਨ

ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਭਰਨ

ਵਾਟਰ-ਸ਼ੈੱਡ ਭਵਕਾਸ

ਸੰ ਘਣਾ ਵਣਰੋਪਣ

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ
ਅਭਭਆਨ
~
5
ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ
ਖੇਤਰ

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

Ministry of Rural Development

www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi

Ministry of Drinking Water & Sanitation
www.facebook.com/MODWS

@swachhbharat

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਯੂ ਭਟਊਬ ਚੈਨਲ

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਛਾਭਪਆ ਅਤੇ ਪ੍ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਭਗਆ
ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਪਾਦਕ: ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱ ਤਰ, ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
ਦੁਆਰਾ ਛਾਭਪਆ ਭਗਆ: ਇੰ ਡੀਆ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਪ੍ੈਸ, ਏ-1, ਮਾਯਾਪੁਰੀ
ਉਦਯੋਭਗਕ ਖੇਤਰ, ਫੇਸ -1, ਮਾਇਆਪੁਰੀ, ਨਵੀਂ ਭਦੱ ਲੀ - 110064
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਕਾਸ਼ਤ: ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ,
ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਭਦੱ ਲੀ -110001

“ਗ੍ਾਮਉਦੈ ਸੰ ਕਲਪ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਭਵੱ ਚ ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਭਗਆ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਭਵੱ ਚ ਅਣਜਾਣੇ ਜਾਂ ਤਰੁਟੀਵੱ ਸ ਕੋਈ
ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਭੁੱ ਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਣਜਾਨੇ ਭਵੱ ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਕਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਭਪ੍ੰ ਟਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ।

