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Important Note: These guidelines are the Punjabi translated copy of the Punjab 

Guidelines for GroundWater Extraction and Conservation, 2020 already published 

in English on the website https://punjab.gov.in and https://irrigation.punjab.gov.in 

In case of any grammatical errors/discrepancies the original English guidelines will 

be considered as final. 

 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੋਟ: ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਫਾਰ ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, 

2020 ਦ ੇਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਕਾਾੱਪੀ ਹੈ ਜੋ ਕਕ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ https://punjab.gov.in ਅਤੇ 
https://irrigation.punjab.gov.in ਤ ੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵਾੱ ਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਾੱ ਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਕਸ ੇ

ਕਵਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ/ ਅੰਤਰ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਕਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨ ੰ  ਅੰਕਤਮ ਮੰਕਨਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਅਧਿਆਇ -1 
ਧਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪਧਰਭਾਸਾਵਾਂ 

1.1 ਭੂਨਿਕਾ 
ਿੰਜਾਬ ਜਲ ਧਨਯੰਤਿਨ ਅਤੇ ਧਵਕਾਸ ਅਥਾਿਟੀ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਿਟੀ) ਇਹ ਡਿਾਫਟ 

ਕਨਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤ ੇ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ 'ਿੰਜਾਬ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਫਾਰ 
ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਐਕਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ' (ਇਸ ਉਿਿੰਤ ਡਿਾਫ਼ਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਣੇ 
ਜਾਣਗੇ), ਜੋ ਧਕ ਿੰਜਾਬ ਿਾਜ ਦ ੇਸਾਿੇ ਵਿਾਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਧਗਕ ਜਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆ ਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 
ਹੋਣਗੇ, ਿਰਕਾਸਤ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ । ਡਰਾਫ਼ਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਿਰਕਾਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਧਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਿਹੀਨੇ ਦ ੇ
ਅਿਸੇ ਦੌਿਾਨ ਧਕਸੇ ਵੀ ਧਵਅਕਤੀ ਪਾਸੋਂ ਧਟਿੱ ਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਾਜ ਿੰਗ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨਹ ਾਂ ਡਿਾਫਟ 
ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਕਾਿੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ www.punjab.gov.in ਅਤ ੇ
www.irrigation.punjab.gov.in ਤ ੇਉਿਲਬਿ ਹੈ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਿਰਕਾਸਨਾਂ ਬਾਿੇ ਧਟਿੱ ਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਾਜ (ਇਸ 
ਉਿਿੰਤ 'ਇਤਿਾਜ') ਿੰਜਾਬ ਜਲ ਸਿੋਤ (ਿੈਗੂਲੇਸਨ ਅਤੇ ਿਰਬੰਿਨ) ਐਕਟ, 2020 (ਇਸ ਉਿਿੰਤ 
ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਿਾਿਾਵਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਿੰਗੇ ਗਏ ਹਨ । ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਿਾ 15  ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਧਵਚ ਅਥਾਿਟੀ 
ਦ ੇਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼  ਅਨੁਸਾਿ ਇਨਹ ਾਂ ਡਿਾਫ਼ਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਿਰਕਾਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਿੱਕ ਿਹੀਨੇ ਦੇ 
ਅੰਦਿ ਿਰਾਿਤ ਹੋਏ ਸਾਿ ੇਇਤਿਾਜਾਂ ਤ ੇ ਧਵਚਾਿ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅੰਧਤਿ ਿੂਿ ਧਵਚ 
ਿਰਕਾਸਤ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਧਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਧਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਧਿਤੀ ਤੋਂ ਿਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਧਵਿੱ ਚ (ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਿਰਸਤਾਧਵਤ ਚਾਰਕਜਜ਼, 
ਫੀਸਾਂ, ਿੁਆਵਜਾ-ਚਾਰਕਜਜ਼/ਿਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਕਜਜ਼,ਯਾਤਾਯਾਤ ਚਾਰਕਜਜ਼, ਜਲ-ਸੰਭਾਲ  ਲਈ 
ਕਰੈਕਡਟ ਆਧਦ) ਨੰੂ ਵੀ ਸਾਿਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਿਨਜਿੂੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਦੀ 
ਿਾਿਾ 17 (5) ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਿੇ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਨੰੂ ਇਕਾੱ ਲੇ ਅਤੇ ਸਿੂਧਹਕ ਤੌਿ 'ਤੇ 
'ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਚਾਰਕਜਜ਼’ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਕਉਂ ਜੋ ਇਨਹ ਾਂ ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ 
ਅਧਿਆਵਾਂ (ਅਤੇ ਿੈਧਿਆਂ ) ਧਵਚ ਇਨਹ ਾਂ 'ਗਿਾਊਂਡਵਾਟਿ ਚਾਿਧਜਜ ਦਾ ਵਿਣਨ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਇਨਹ ਾਂ 
ਸਾਧਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕਿੱਠੀ ਕਿਕ ੇਤੁਿੰਤ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਅਨੁਲਿੱ ਗ 3 ਤੇ ਰਾੱ ਖੀ  ਹੈ। 
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1.2 ਐਡ- ਅੰਤਧਰਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਨੰੂ ਅੰਧਤਿ ਿੂਿ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਸੂਧਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ , 
ਅਥਾਿਟੀ, ਧਜਵੇਂ ਉਧਚਤ ਅਤੇ ਜਿੂਿੀ ਸਿਝੇ, ਇਨਹ ਾਂ ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਨੰੂ ਅੰਧਤਿ ਅਤੇ 
ਅਧਿਸੂਧਚਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਸਬੰਿਤ ਧਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਧਹਿਤੀ ਨਾਲ ਧਕਸੇ ਵੀ ਧਵਅਕਤੀ (ਧਬਨੈਕਾਿ) ਨੰੂ  
ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਧਗਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਿਤੇ ਧਕ ਧਵਅਕਤੀ 
(ਧਬਨੈਕਾਿ) ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਕਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਿੀ ਹੋਣ ਦੀ ਧਿਤੀ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਧਵਚਲੀਆਂ ਸਿਤਾਂ 
ਦੀ ਇੰਨ-ਕਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

1.3 ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ (500 ਰਪੁਏ) 
ਧਕਸੇ ਵੀ ਧਵਅਕਤੀ ਦੁਆਿਾ ਹੇਠ ਧਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਿ ਇਤਿਾਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

  ਈ-ਿੇਲ ਿਾਹੀਂ: comments.pwrda@punjab.gov.in,  

      ਜਾਂ 

 ਡਾਕ ਿਾਹੀਂ: ਸਕਿੱਤਿ, ਿੰਜਾਬ ਜਲ ਕਨਯੰਤਰਨ ਅਤੇ ਕਵਕਾਸ ਅਥਾਿਟੀ,  

ਐਸ.ਸੀ.ਓ 149-152, ਸੈਕਟਿ 17 ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜਹ 160017 । 

 

 ਸਾਿੇ ਇਤਿਾਜ ਅਨੁਲਿੱ ਗ 1 ਧਵਿੱ ਚ ਿਿੱ ਖੇ ਗਏ ਫ਼ਾਿਿੈਟ ਧਵਿੱ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 
ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਿਾ 15 (4) ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਅਥਾਿਟੀ ਨੰੂ 500/- ਿੁਿਏ  dI ਲਾਗ ੂਫੀਸ ਦ ਿਸੀਦ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

I) ਡੈਧਬਟ ਕਾਿਡ, ਕਰੈਧਡਟ ਕਾਿਡ, ਜਾਂ ਨੈੈੱਟ ਬੈਂਧਕੰਗ ਜਾਂ ਯੂਿੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨ ਈ ਐਫ ਟੀ / ਆਿ ਟੀ ਜੀ 
ਐਸ ਦੁਆਿਾ ਅਥਾਿਟੀ ਦ ੇਐਚ. ਡੀ. ਐਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 50100071567691, IFSC Code: 

HDFC0001209 ਧਵਚ ਆਿੱ ਨ ਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਿ ਦੁਆਿਾ, ਜਾਂ 

II) ਅਥਾਿਟੀ ਦ ੇਖਾਤ ੇ ਧਵਚ ਿੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜਹ ਧਵਚ ਐਚ. ਡੀ. ਐਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਾਖਾ 
ਧਵਚ ਨਕਦ ਦੁਆਿਾ, ਜਾਂ ਅਥਾਿਟੀ ਦ ੇਧਿਸੈਿਸਨ ਕਾਊਂਟਿ ਤੇ , ਜਾਂ 

III) ਇੰਡੀਅਨ ਿੋਸਟਲ ਆਿਡਿ, ਪੇਅ ਆਿਡਿ ਜਾਂ ਧਡਿਾਂਡ ਡਿਾਫਟ ਿਾਹੀਂ ਜੋ ਕਕ ਸਕਿੱਤਿ, ਿੰਜਾਬ 
ਜਲ ਕਨਯੰਤਰਨ ਅਤੇ ਕਵਕਾਸ ਅਥਾਿਟੀ ਦ ੇਨਾਂ ਤ ੇਚੰਡੀਗੜਹ ਧਵਖੇ ਪੇਏਬਲ ਹੋਵੇ। 
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1.4 ਸੁਣਵਾਈ 
ਅਥਾਿਟੀ ਆਿਣੇ ਅਧਿਕਾਿ ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਧਵਚ ਿਰਾਿਤ 

ਧਟਿੱ ਿਣੀਆਂ 'ਤ ੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਧਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਸਿੂਹ ਧਵਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਜਹੀਆਂ 
ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਧਜਵੇਂ ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਧਨਿਦੇਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਧਜਸ ਧਵਚ ਇਲੈਕਟਰਾਧਨਕ ਿਾਧਿਅਿ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਿਿੱ ਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਕਸੇ 
ਵੀ ਧਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤ ੇਸੁਣਨਾ ਉਸ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਥਾਿਟੀ 
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਧਕ ਉਹ ਧਕਸੇ ਵੀ ਧਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਕਨੈੱਜੀ ਤੌਰ ਤ ੇਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇ। ਕਫਰ ਵੀ, 
ਅਥਾਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਧਸਸ ਹੋਵੇਗੀ ਧਕ ਅਥਾਿਟੀ ਆਪਣ ੇਦੁਆਿਾ ਧਨਿਿਾਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ 
ਵਿਗ ਜਾਂ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰੇਣੀ ਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਿੌਕਾ ਦੇਵੇ । 

1.5 ਇਤਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 
ਅਥਾਿਟੀ ਿਰਾਿਤ ਹੋਏ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਇਤਿਾਜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਆਿਣੀ ਿਾਏ 

ਜਾਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿੇਗੀ। ਕਫਰ ਵੀ ਿਰਾਿਤ ਹੋਏ ਸਾਿ ੇਇਤਿਾਜਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ ਨੰੂ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਨੰੂ 
ਅੰਤਿ ਿੂਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਧਹਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਵਚਾਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਕਵਾੱ ਚ, ਅਥਾਿਟੀ ਿਰਾਿਤ ਹੋਏ 
ਇਤਿਾਜਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਿੁਿੱ ਖ ਿੁਿੱ ਧਦਆਂ ਅਤੇ ਅਧਜਹੇ ਿੁਿੱ ਧਦਆਂ ਤੇ ਸੰਖੇਿ ਸਾਿ ਿਰਕਾਸਤ ਕਿੇਗੀ। 
ਅਥਾਿਟੀ ਦ ੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦ ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਤਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 
www.irrigation.punjab.gov.in ਉਤੇ ਜਾਂ ਅਧਜਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਉਿਲਬਿ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਥਾਿਟੀ 
ਦੁਆਿਾ ਐਕਟ ਦ ੇ (ਧਜਵੇਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦੇ ਧਨਿਿਾਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ) ਉਿਬੰਿਾਂ 
ਅਨੁਸਾਿ ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਅਧਿਸੂਧਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
1.6 ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਚਾਰਨਜਜ਼ 

ਇਹ ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ  ਅਤੇ ਘਿੇਲੂ ਵਿਤੋਂ ਲਈ ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਦ ੇ
ਇਸਤੇਮਾਰ ਤ ੇਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।  ਦੂਜ ੇਸਬਦਾਂ ਧਵਚ, ਇਹ ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ 
ਦੀ ਵਿਾਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਧਗਕ ਵਿਤੋਂ ਨੰੂ ਕਵਿ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਧਜਸ ਧਵਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਨਿਿਾਣ ਅਤੇ 
ਬੁਧਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦ ੇਿਰਾਜੈਕਟ ਵੀ  ਸਾਿਲ ਹਨ। 

ਧਕਸੇ ਵੀ ਧਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਥਾਿਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਲਏ ਧਬਨਾਂ ਉੱਿਿ ਦਾੱਸੇ  ਵਿਾਿਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਧਗਕ 
ਵਿਤੋਂ ਲਈ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਧਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਧਗਆ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ 
ਦ ੇਖਿਧਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਧਨਿਿਾਿਤ ਸਿਤਾਂ ਨੰੂ ਿੂਿਾ ਕਿਨ ਦ ੇਅਿੀਨ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

http://www.irrigation.punjab.gov.in/
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ਇਨਹ ਾਂ ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਧਵਿੱਚ ਵਿਾਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਧਗਕ ਵਿਤੋਂ ਲਈ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ 
ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੋਲਯੂਿੀਧਟਰਕ ਅਿਾਿ ਤ ੇਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਅਿਜੀ ਫੀਸਾਂ, 
ਿਰੋਸੈਧਸੰਗ ਫੀਸਾਂ, ਿਧਜਸਟਰੇਸਨ ਫੀਸਾਂ, ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ ਿੁਆਵਜ,ੇ ਟਰਾਂਸਿੋਿਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਸਿੇਤ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਹਿੋ ਖਿਚੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰੈਧਡਟ ਆਧਦ ਸਾਿਲ ਹਨ। 
(ਇਸ ਉਿਿੰਤ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਚਾਰਕਜਜ਼) ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਿਾ 17 (5) ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਅਧਜਹੇ ਸਾਿ ੇ
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਚਾਰਕਜਜ਼ ਲਈ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਿਨਜਿੂੀ ਿੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਕ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ  
ਚਾਰਕਜਜ਼ ਤੇ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਿਾ ਸਿੁਿੱ ਚੇ ਿੂਿ ਧਵਚ ਧਟਿੱ ਿਣੀਆਂ/ਇਤਿਾਜ ਿੰਗੇ ਗਏ ਹਨ; ਇਹ 
ਸਿਿੱ ਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਧਕ ਇਹ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਧਸਿਫ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਿਾ 17 (5) ਦ ੇਤਧਹਤ 
ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਿਨਜਿੂੀ  ਅਨੁਸਾਿ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

1.7 ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅਦਾਧਰਆ ਂਿਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਚਾਰਨਜਜ਼ 
ਿਾਜ ਦ ੇ ਕਈ ਅਦਾਿੇ ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਸਧਹਿੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਿੰਚਾਇਤੀ ਿਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 

ਸਿਕਾਿੀ ਧਵਭਾਗਾਂ, ਖੇਤਿੀ/ਸਧਹਿੀ ਧਵਕਾਸ ਅਥਾਿਟੀਆਂ, ਇਿਿੂਵਿੈਂਟ ਟਿਿੱਸਟਾਂ, ਿਾਣੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਿਿੋਿੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਧਟਡ, ਜਲ ਸਿਲਾਈ ਜਾਂ 
ਖਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤ ੇਚਾਿਜ ਵਸੂਲ ਕਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ  ਨੰੂ ਧਕਸੇ ਵੀ ਨਾਿ ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਟੈਧਿਫ, 
ਸੈੈੱਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਿੱ ਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਬੰਿਤ ਅਦਾਿੇ ਦੁਆਿਾ 
ਲਾਗ ੂਕੀਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਧਵਚ ਿਧਿਭਾਸਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਿ ਖੇਤਿ ਅਤ ੇਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਿ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਦ ੇਸਾਿ ੇ
ਚਾਿਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਿੌਜੂਦਾ ਸਿੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਿੀਨ ਿਰਸਤਾਧਵਤ ਅਥਾਿਟੀ ਦੇ ਗਿਾਊਂਡ ਵਾਟਿ 
ਚਾਿਧਜਜ, ਸਬੰਿਤ ਅਦਾਧਿਆਂ ਦੁਆਿਾ ਸਬੰਿਤ ਯੋਗ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਤਧਹਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਕਸੇ ਵੀ ਹੋਿ 
ਚਾਿਧਜਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਧਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਦ ੇ
ਚਾਰਕਜਜ਼ ਨੰੂ ਐਕਟ ਦ ੇ ਉਿਬੰਿਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਿਨਜਿੂੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਸੂਧਚਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 
1.8 ਕੋਧਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ 

ਕੋਧਵਡ-19 ਿਹਾਂਿਾਿੀ ਦ ੇ ਕਾਿਨ ਿਾਜ ਦੀ ਆਿਧਥਕਤਾ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਿੁਸਧਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ 
ਕਿਨਾ ਿੈ ਧਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਧਚਤ ਿੰਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹਨਾਂ ਡਿਾਫ਼ਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 
ਧਵਚ ਸਾਿੇ ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਦ ੇਚਾਰਕਜਜ਼ ਨੰੂ 31 ਿਾਿਚ, 2021 ਤਿੱਕ 20% ਘਟਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। 
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1.9 ਪਧਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਇਨਹ ਾਂ ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਧਵਿੱਚ ਵਿਤੇ ਗਏ ਸਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਐਕਟ ਧਵਿੱ ਚ ਜਾਂ 

ਅਥਾਿਟੀ ਦੀਆਂ ਧਨਯਿਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਿਧਿਭਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦ ੇਉਹੀ ਅਿਥ ਹੋਣਗੇ ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਇਸ ਧਵਿੱ ਚ 
ਿਧਿਭਾਧਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:  

ੳ) 'ਧਬਨੈਕਾਿ' ਦਾ ਅਿਥ ਉਹ ਧਵਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਜਾਂ ਵਿੇਿੇ ਯ ਕਨਟਾਂ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ 
ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਤਧਹਤ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਧਗਆ 
ਲਈ ਅਿਜੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਧਜਹੇ ਧਵਅਕਤੀ, ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ, ਫਿਿ, ਸਸੁਾਇਟੀ, 
ਕੰਿਨੀ, ਧਵਭਾਗ, ਖੁਦ-ਿੁਖਧਤਆਿੀ ਸੰਸਥਾ, ਧਵਿਾਧਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਿ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਿ 
ਤ ੇਿਾਨਤਾ ਿਰਾਿਤ ਧਨਆਂਇਕ ਧਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ; 

ਅ) ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਸੰਬੰਿ ਧਵਚ " ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ" ਦਾ ਅਿਥ ਿਿਤੀ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਸਤਹਾ  ਤਿੱਕ 
ਜਾਂ ਧਕਸੇ ਹੋਿ ਥਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਿਿਤੀ  ਦੀ ਸਤਹਾ ਜਾਂ ਧਕਸੇ ਵੀ ਹੋਿ ਢੰਗ ਜਾਂ ਉਿਕਿਣ ਿਾਹੀਂ 
ਿਿਤੀ ਦ ੇਿਾਣੀ ਨੰੂ ਬਾਹਿ ਕਿੱਢਣਾ, ਧਲਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਧਖਿੱ ਚਣਾ ਸਾਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਸਦੇ 
ਸਿੋਤ ਤ ੇਕੁਦਿਤੀ ਝਿਨੇ ਜਾਂ ਫੁਹਾਰਾ ਰ ਪੀ ਖ ਹ ਤੋਂ ਿਾਣੀ ਕਿੱਢਣਾ ਜਾਂ ਧਖਿੱ ਚਣਾ ਸਾਿਲ 
ਹੋਵੇਗਾ; 

ੲ) 'ਗਿਾਊਂਡ ਵਾਟਿ ਚਾਿਧਜਜ' ਦਾ ਅਿਥ ਉਹ ਸਾਿੇ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ 
ਿਾਿਾ 17 (5) ਦ ੇਅਿੀਨ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਿਨਜੂਿੀ ਨਾਲ ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਧਨਿਿਾਿਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਕਸੇ ਵੀ 
ਗਤੀ ਧਵਿੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਜਹੇ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਧਵਚ, ਧਕਸੇ ਵੀ ਨਾਿ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਚਾਿਧਜਜ  ਸਾਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਿਿੰਤੂ ਹੇਠ ਦਿਜ ਤਿੱਕ ਸੀਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ : 

i. ਿਰਵਾਧਣਤ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰਕੈਸ਼ਨ 
ਚਾਰਕਜਜ਼; 

ii. ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਸਿੋਤ ਤੋਂ ਧਕਸੇ ਵੀ ਜਗਹਾ ਤ ੇ ਧਲਜਾਉਣ, ਧਕਸੇ ਵੀ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ, ਖਿਤ ਜਾਂ ਵਿਤੋਂ ਧਜਸ ਧਵਚ ਨਧਹਿਾਂ, ਜਲ-ਿਾਿਗਾਂ, ਿਾਈਿ ਲਾਈਨਾਂ 
ਜਾਂ ਵਾਹਨ (ਟੈਂਕਿ) ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਚਾਰਕਜਜ਼;  

iii.ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਨਵੇਂ ਸਿੋਤਾਂ ਦੇ ਧਵਕਾਸ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਵਾਿੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਿਨ ਨਾਲ 
ਜੁੜੀਆਂ ਧਕਸੇ ਵੀ ਗਤੀਧਵਿੀਆਂ ਲਈ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਸੋਿਧਸੰਗ ਦ ੇ
ਚਾਰਕਜਜ਼; 
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iv.ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਨੰੂ ਧਬਨਹ ਾਂ ਿਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਿੱਢਣ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਜਾਂ ਿਰਵਾਨਤ 
ਿਾਤਿਾ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਕਿੱਢਣ ਦ ੇਗਿਾਊਂਡ ਵਾਟਿ ਿੁਆਵਜ ੇਦੇ ਚਾਰਕਜਜ਼; 

v. ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਧਕਸੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਫ਼ੀਸਾਂ 
ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਿਧਜਸਟਰੇਸਨ ਫੀਸਾਂ, ਧਬਨੈ ਫੀਸਾਂ ਆਧਦ ਜਾਂ ਢਆੋ-ਢੁਆਈ ਧਜਸ ਧਵਚ ਧਕਸ ੇ
ਤਿਹਾਂ ਦੀ ਿਰਵਾਨਗੀ, ਜਾਣਕਾਿੀ, ਧਿਟਿਨ ਜਾਂ ਿਧਜਸਟਰਸੇਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ; 

vi. ਉਲੰਘਣਾ, ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਿ-ਿਾਲਣਾ ਲਈ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਆਧਦ; ਅਤੇ 

vii. ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਵਿੱ ਚ ਿਾਣੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ  ਦੁਆਿਾ 
ਕਨਰਿਾਕਰਤ ਪਾਣੀ   ਬਚਾਅ ਦ ੇਕਾਰਜਾਂ  ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕਰੈਕਡਟ । 

ਸ) 'ਯੂਧਨਟ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਕ ਸਾਈਟ, ਧਜਸ ਧਵਚ ਇਕ ਿਰਾਜੈਕਟ, ਿਲਾਂਟ, ਇਿਾਿਤ, ਢਾਂਚਾ, 
ਖਦਾਨ, ਿਲਾਟ, ਲੇਅਆਊਟ, ਕਾਲੋਨੀ, ਕੰਿਲੈਕਸ, ਬਧੁਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਉਸਾਿੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ 
ਜਿੀਨ ਹੈ, ਧਜਸ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਤਧਹਤ ਿਰਵਾਨਗੀ ਿੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਜਸ ਲਈ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਿੰਨਜੂਿੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

 

ਅਧਿਆਇ 2 
ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 

 

2.1 ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ  ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਿਜ਼ਰਿੇਸ਼ਿ  
ਇਨਹ ਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਾਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਧਗਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ 

ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਿੇ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਿਾ ਿਾਣੀ ਦੀ ਕੰਜਿਵੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਉਤਸਾਧਹਤ ਕਿਨਾ ਅਤ ੇ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਵ ਯੂਧਨਟ ਦੁਆਿਾ ਦੋ ਤਿੀਧਕਆਂ ਨਾਲ ਿੂਿਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਪਕਹਲਾ  ਯੂਧਨਟ ਸਵੈ-ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਿ, ਦੋਵਾਂ ਿਾਸੇ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ 
ਉਿਾਅ ਲਾਗ ੂਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦ ਜਾ,   ਜੇ ਯੂਧਨਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂ
ਕਿਨ ਧਵਿੱ ਚ ਅਸਿਿਿੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਥਾਿਟੀ ਯੂਧਨਟ ਦੁਆਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ 
ਚਾਰਕਜਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਕਹਾੱ ਸਾਸਿਕਾਿ ਦੁਆਿਾ ਨਾਿਜਦ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਿਾ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ 
ਸਕੀਿਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਿਨ ਲਈ ਵਿਤੇਗੀ।  
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ਆਿੈਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਖੇਤਿਾਂ ਲਈ, ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਾਣੀ ਦੀ ਧਨਿਿਾਿਤ ਿਾਤਿਾ ਯੂਧਨਟ 
ਦੁਆਿਾ ਵਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਤੋਂ ਚੋਖੀ ਿਾਤਿਾ ਧਵਿੱ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਿਾਣੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤ ੇਅਸਲ 
ਧਵਚ ਿਹਿੱਤਵਿੂਿਣ ਸਕਾਿਾਤਿਕ ਿਰਭਾਵ ਿਵੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਧਕ ਗਰੀਨ ਖੇਤਿ ਧਵਿੱ ਚ ਸਧਥਤ ਯੂਧਨਟਾਂ ਲਈ ਵੀ 
ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਿੋਜਾਨਾ 10 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀਟਿ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦੀ ਖਿਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ 
ਛੋਟੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਿਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਿ ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਧਕਉਂ ਜੋ ਅਧਜਹੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਨ ਦੀ ਸੀਿਤ ਸਿਿਿੱਥਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ 
ਚਾਰਕਜਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਾੱਖ-ਵਾੱਖ  ਸਲੈਬ ਦਿਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।  

2.2 ਵਾਟਰ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ  
ਸਿਕਾਿ ਿਹਿੱਤਵਿੂਿਨ ਖਤੇਿਾਂ, ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਿੀਚਾਿਜ, ਸਧਹਿੀ 

ਬਿਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਿਵੈਸਧਟੰਗ, ਉਦਯੋਧਗਕ ਗੰਦੇ ਿਾਣੀ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਿੁੜ ਵਿਤੋਂ ਅਤੇ ਿੇਂਡੂ 
ਗੰਦੇ ਿਾਣੀ ਦ ੇਿਰਬੰਿਨ  ਲਈ ਉਧਚਤ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਸਕੀਿਾਂ ਨੰੂ ਧਤਆਿ ਅਤੇ ਲਾਗ ੂਕਿੇਗੀ। 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅੰਧਤਿ ਿੂਿ ਅਥਾਿਟੀ ਦ ੇਸਲਾਹ ਿਸਵਿੇ ਨਾਲ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਧਕਸੇ ਵੀ ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਜਾਂ ਗਰੁਾੱ ਪ ਜਾਂ ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ  ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ 
ਦਆੁਿਾ ਆਿਣੇ ਿਿੱ ਿਿ 'ਤ ੇ ਲਾਗ ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਜਹੇ ਿਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਿਾਣੀ 
ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਧਚਤ ਕਿੈਧਡਟ  ਲੈ ਸਕਣਗੇ  ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਨ ੰ  ਿਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਘਿੱਟ ਕਿਨਗੇ। ਹਿੇਕ ਜਲ ਖਿਤਕਾਿ ਤੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਧਵਚ ਦਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਿ 
ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਿਣੇ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਿਿੂਾ ਕਿਨ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਿਾਣੀ 
ਖ਼ਪਤਕਾਰ , , ਆਿਣੇ ਟੀਚ ੇਦ ੇਕੁਝ ਕਹਾੱ ਸ ੇਜਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿੂਿਾ ਕਿਨ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੁਆਿਾ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਦੇ y ਕੁਝ ਧਹਿੱ ਸੇ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਿਾ 
ਅਧਜਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ  ਕਿਨ ਲਈ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਿੈਂਜ ਅਤੇ 
ਯੈਲੋ ਸਰੇਣੀਆਂ ਦ ੇਖੇਤਿਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਿਧਹਲ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਿੈਂਜ ਸਰੇਣੀ ਦੇ ਖੇਤਿਾਂ 
ਧਵਿੱ ਚ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਉਿਾਅ ਲਾਗ ੂਕਿਨ ਨੰੂ ਿਿਿ ਅਗੇਤ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਧਸਿਫ਼ ਿੰਨਜਿੂ-ਸੁਦਾ ਸਕੀਿਾਂ 'ਤੇ ਕੰਜਿਵੇਸਨ ਕਰੈਧਡਟ  ਉਿਲਬਿੱ ਿ ਹੋਣਗੇ। 
ਇਹ ਸਿਿੱ ਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਿਕਾਿ ਦੁਆਿਾ ਅੰਧਤਿ ਿੂਿ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ   ਅਥਾਿਟੀ ਦੀ ਿਨਜਿੂੀ ਨਾਲ ਧਕਸੇ ਵੀ ਹੋਿ ਿਾਣੀ ਬਚਾਓ 
ਉਿਾਅ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਤ,ੇ ਅਥਾਿਟੀ ਨਵੀਂਆਂ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਸਕੀਿਾਂ ਨੰੂ 
ਧਤਆਿ ਕਿ ਜਾਂ ਅਿਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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2.3 ਯੂਧਨਟ ਦਆੁਰਾ ਵਾਟਰ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 
ਸਾਿੇ ਯੂਧਨਟਾਂ ਤੋਂ ਉਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਧਕ ਉਹ ਧਕਸ ੇਹੋਿ ਸੰਧਵਿਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ 

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਿ ਆਿਣੇ ਪਕਰਸਰ ਦ ੇ ਅੰਦਿ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਿਾਅ ਲਾਗੂ ਕਿਨਗੀਆਂ। 
ਅਧਜਹੀਆਂ ਗਤੀਧਵਿੀਆਂ ਲਈ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਚਾਰਕਜਜ਼ ਧਵਚ ਕੋਈ ਕਰੈਧਡਟ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਜੇਕਿ ਕੋਈ ਯ ਕਨਟ ਆਿਣੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਧਜੰਿੇਵਾਿੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਿਣੇ ਪਕਰਸਰ ਧਵਚ ਵਾਟਿ 
ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਕਿਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਧਡਟ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਜਹੀਆਂ ਯੂਧਨਟਾਂ ਜੋ ਇਨਹ ਾਂ 
ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਿਧਦਆਂ ਆਿਣੇ ਪਕਰਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ 
ਉਿਾਅ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਰੈਧਡਟ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਧਜਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਇਨਹ ਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 
ਅਨੁਸਾਿ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਖਿਧਚਆਂ ਦੀ ਿਾਸੀ ਧਵਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਯੂਧਨਟਾਂ  ਿੈਿਹਾ  2.2 ਧਵਚ ਦਿੱਸੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਿ ਧਵਚ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਕਰੈਧਡਟ ਲੈਣ ਲਈ 
ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਸਕੀਿ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਿਨ ਲਈ ਅਥਾਿਟੀ ਨੰੂ ਧਬਨੈ-ਿਿੱਤਿ ਦੇ ਸਕਦ ੇ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਅਥਾਿਟੀ ਦੀ ਿਨਜਿੂੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਜਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਵਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਯੂਧਨਟਾਂ ਦੁਆਿਾ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਨਗਿਾਨੀ ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਧਨਿਿਾਿਤ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

2.4 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧਵਿੱ ਚ ਜਲ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ  
ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਿਾਅ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਯ ਕਨਟਾਂ ਦੁਆਿਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਕਰਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਿ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਿ ਧਵਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਧਵਚ ਿੌਜੂਦਾ ਫਸਲਾਂ ਧਵਚ ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ 
ਸਾਿਲ ਹੈ; ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਨੰੂ ਹੋਿ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਿਨਾ ਜੋ ਿਾਣੀ ਦੀ ਘਿੱਟ ਖਿਤ ਕਿਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਯ ਕਨਟ ਆਿਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਉਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਿ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ ਖੇਤੀ ਿਾਧਹਿਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਿਸਵਿੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਿਾਣੀ ਦੀ ਧਨਿਿਾਿਤ 
ਖਿਤ ਦ ੇਿਾਿਦੰਡ ਦ ੇਿੁਕਾਬਲੇ, ਖੇਤ ਧਵਚ ਿਾਣੀ ਦੀ ਿਾਿੀ ਗਈ ਖ਼ਿਤ 'ਤੇ ਅਿਾਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਿੂਆਤ 
ਧਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਿਰਯੋਗ ਕੇਵਲ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਧਕਸਾਨਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਧਿਤ ਿਹੇਗਾ। ਆਿੈਂਜ 
ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਖੇਤਿਾਂ ਨੰੂ ਤਿਜੀਹ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਬਿੱਚਤ ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ:  

    1. ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਧਵਚ ਿਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਿਾਅ: 

ੳ)  ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 25 ਜੂਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਨਾ; ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ: 100-200 
ਧਿ.ਿੀ. ਜਾਂ 1,000 ਤੋਂ 2,000 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀ. ਿਰਤੀ ਹਕੈਟੇਅਿ । 
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ਅ)  ਬਦਲਵੀਂ ਤਿਾਈ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ, ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਤੇ ਧਵਚ ਧਸੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਿਾਣੀ ਦੀ ਵਿੱਿ ਤੋਂ 
ਵਿੱਿ 50 ਧਿਲੀਿੀਟਿ ਡੂੰ ਘਾਈ; ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ: 150-250 ਧਿ.ਿੀ. ਜਾਂ 1,500-2,500 
ਧਕਊਧਬਕ ਿੀ. ਿਰਤੀ ਹਕੈਟਅੇਿ । 

ੲ)  25 ਜੂਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ  ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਹੇ  ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਕਕਸਮਾਂ 
ਲਗਾਉਣਾ; ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ: 150-250 ਧਿ.ਿੀ. ਜਾਂ 1,500-2,500 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀ. ਿਰਤੀ 
ਹੈਕਟੇਅਿ । 

    2. ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਧਵਚ ਿਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦ ੇਉਿਾਅ: 

ੳ)  ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਛੋਟੇ ਧਸੰਚਾਈ ਿਲਾਟਾਂ (ਿਰਤੀ ਏਕੜ 6-8 ਕਕਆਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕ ੇ) ਦੀ 
ਵਿਤੋਂ; ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ: 35 ਧਿ.ਿੀ. ਤਕ ਜਾਂ 350 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀ. ਿਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਿ । 

ਅ)  ਹੈਿੀ ਸੀਡਿ ਜਾਂ ਸੁਿਿ ਸੀਡਿ ਵਿਗੀਆਂ ਜੀਿੋ ਧਟਲ ਡਧਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਧਦਆਂ ਖੜਹ ੇ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਿਿਾਲੀ ਧਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਧਸਿੱ ਿੀ ਧਬਜਾਈ; ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ:  70 ਧਿ.ਿੀ. ਤਕ ਜਾਂ 700 
ਧਕਊਧਬਕ ਿੀ. ਿਰਤੀ ਹਕੈਟਅੇਿ।  

ੲ)  ਿੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਿਧਸਟੀ ਦੀਆਂ ਧਸਫਾਿਸਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਕਣਕ ਦ ੇਖੇਤ ਦੀ ਧਨਯੰਤਧਿਤ 
ਧਸੰਜਾਈ; ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ: 75-100 ਧਿ.ਿੀ. ਜਾਂ 750-1000 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀ. ਿਰਤੀ 
ਹੈਕਟੇਅਿ। 

ਸ)  ਬੈੈੱਡ-ਿਲਾਂਧਟਡ ਕਣਕ ਧਵਚ ਖਾਲ਼ੀਆਂ ਿਾਹੀਂ  ਧਸੰਚਾਈ; ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ:  75  ਧਿ.ਿੀ. 
ਤਿੱਕ ਜਾਂ 750 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀ. ਿਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਿ । 

ਹ)  ਸਬ-ਸਰਫ਼ੇਸ  ਧਡਰਿ ਧਸਸਟਿ ਨਾਲ ਧਸੰਜਾਈ; ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ: 350-450 ਧਿ.ਿੀ ਜਾਂ 
3,500-4,000 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀ. ਿਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਿ । 

    3. ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਿਾਣੀ ਦੀ ਘਿੱਟ ਼ ਿਤ ਕਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਵਧਭੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਨਾ: 

ਜਿੀਨੀ ਿਾਣੀ ਦ ੇ ਸਿੋਤਾਂ ਨੰੂ ਸਾਉਣੀ ਦ ੇ ਿੌਸਿ ਧਵਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਿਾਣੀ ਬਿੱਚਤ 
 ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਕਭੰਨ  ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਧਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ੳ)  ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਿਿੱਕੀ; ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ: 1,000 ਧਿ.ਿੀ. ਜਾਂ 10,000 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀ. 
ਿਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਿ  

ਅ)  ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਜਿਾ; ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ:  1,100 ਧਿ.ਿੀ. ਜਾਂ 11,000 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀ. ਿਰਤੀ 
ਹੈਕਟੇਅਿ 
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ੲ)  ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਬੀਜ (ਿੂੰ ਗਫ਼ਲੀ); ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ: 1,100 ਧਿ.ਿੀ. ਜਾਂ 11,000 ਧਕਊਧਬਕ 
ਿੀ. ਿਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਿ 

ਸ)  ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ (ਿੂੰ ਗੀ); ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ: 1,100 ਧਿ.ਿੀ. ਜਾਂ 11,000 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀ. 
ਿਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਿ। 

ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਧਕ ਿਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਨਹ ਾਂ ਬਿੱਚਤਾਂ ਦੀ ਕਫਜ਼ੀਕਬਲਟੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉਿਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਿਨ ਦੀਆਂ ਧਵਿੀਆਂ ਜੋ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਬਿੱਚਤਾਂ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੰੂ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਧਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਧਵਭਾਗ ਦੁਆਿਾ ਧਤਆਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਅਥਾਿਟੀ ਨੇ ਧਸਫਾਿਸ ਕੀਤੀ ਹ ੈ ਧਕ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਿ ਧਵਚ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਸਕੀਿਾਂ 
ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਸਿਕਾਿ ਪਕਹਲ ਦ ੇਆਿਾਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਘਿੱਟ ਿਾਣੀ ਦੀ ਖਿਤ ਕਿਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਬਗੀਚੇ , ਦਿਿੱ ਖਤਾਂ ਜਾਂ ਫਲ਼ਦਾਰ  ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਜੂਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਧਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਿਦ ੇਹਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸਤ 
ਦੌਿਾਨ ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ ਕਿਨ ਵਾਲੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਤਿਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

2.5 ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ 
 

ੳ)  ਨਾਧਲਆਂ ਨੰੂ ਿੁੜ ਬਹਾਲ ਕਿਨਾ: 

  ਨਾਲੇ ਧਿਸਾਵ ਿਾਹੀਂ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦਾ ਿੀਚਾਿਜ (ਿੁਨਿ ਭਿਾਈ) ਕਿਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ 
ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੁਿੱ ਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਧਿਿੱ ਟੀ ਆਧਦ ਦ ੇਕਾਿਨ ਆਿਣੀ ਧਡਜਾਇਨ ਕੀਤੀ ਸਿਿਿੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱਟ 
ਿਾਣੀ ਧਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਜਹੇ ਨਾਧਲਆਂ ਦੀ ਧਿਿੱ ਟੀ ਕਿੱਢ ਕ ੇਅਤੇ ਿੁਿੰਿਤ ਕਿਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੁੜ ਬਹਾਲ  
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਿਾਣੀ ਧਲਜਾਣ ਅਤੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਨੰੂ ਿੀਚਾਿਜ ਕਿਨ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸਿਿਿੱਥਾ ਧਵਚ ਵਾਿਾ ਹੋਵੇ। ਡਿੇਨ ਦ ੇਕਿਾਸ ਸੈਕਸਨ ਨੰੂ ਿੁੜ ਬਹਾਲ ਜਾਂ ਸੁਿਾਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦ ੇਿਾਹ ਧਵਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ  'ਤ ੇਚੈੈੱਕ ਡੈਿ ਬਣਾ ਕ ੇਤਲਾਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਧਜਸ ਨਾਲ 
ਸਥਾਨਕ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਿੀਚਾਿਜ ਧਵਚ ਵਾਿਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

 

ਅ)  ਨਧਹਿਾਂ, ਨਾਧਲਆਂ, ਸਇੂਆਂ, ਆਧਦ ਨਾਲ ਲਿੱ ਗਦੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਿੀਚਾਿਜ ਢਾਂਚੇ: 

  ਬਿਸਾਤ ਦੇ ਿੌਸਿ ਧਵਚ ਨਧਹਿਾਂ, ਨਾਧਲਆਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਸੂਧਹਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਿਾਣੀ ਬਿਬਾਦ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਣੀ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਨੰੂ ਿੀਚਾਿਜ ਕਿਨ ਲਈ ਵਿਧਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਧਹਿਾਂ, 
ਨਾਧਲਆ,ਂ ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਸੂਧਹਆਂ ਤ ੇਿੀਚਾਿਜ ਢਾਂਧਚਆਂ ਦਾ ਧਨਿਿਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 
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ਿੌਨਸੂਨ ਦੌਿਾਨ (ਅਤੇ ਨਧਹਿਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਘਿੱਟ ਧਸੰਚਾਈ ਦ ੇ ਿੌਸਿ ਦੌਿਾਨ) ਵਿੇਿੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ 
ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਐਕੁਫਾਇਰ ਨੰੂ ਧਿਚਾਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ  

ੲ)  ਸਧਹਿੀ ਖੇਤਿਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਬਿਸਾਤੀ ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਿੀਚਾਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ: 

  ਸਧਹਿੀ ਖੇਤਿਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਡੇ ਿਿੱ ਿਿ ਤੇ ਠੋਸ ਸਤਹਾਵਾਂ ਹਨ ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਸੜਕਾਂ, ਫੁਿੱ ਟਿਾਥ, 
ਛਿੱ ਤਾਂ ਆਧਦ ਜੋ ਿੀਂਹ ਦੇ ਿਾਣੀ ਨੰੂ ਿਿਤੀ ਧਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਥਾਵਾਂ 
ਤੋਂ ਬਿਸਾਤੀ  ਿਾਣੀ ਵਿੱ ਡੇ ਿਿੱ ਿਿ ਤੇ ਨਾਧਲਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਧਵਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਕ, 
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਿਣ ਅਥਾਿਟੀਆਂ ਦੁਆਿਾ ਿੀਚਾਿਜ ਢਾਂਧਚਆਂ ਸਿੇਤ, ਧਨੈੱਜੀ 
ਇਿਾਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਕਰਸਰਾਂ ਨੰੂ ਬਿਸਾਤੀ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਕਿਨ ਵਾਲੀ ਿਰਣਾਲੀ ਧਤਆਿ 
ਕਿਨ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਹੈ, ਸਧਹਿਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ ਿੀਚਾਿਜ ਨੰੂ ਧਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਸਧਹਿੀ ਖੇਤਿਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਸਾਤੀ ਿਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਦੇ ਧਿਚਾਿਜ ਢਾਂਧਚਆਂ 
ਦਾ ਧਨਿਿਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਜਲ ਸਿੋਤ ਧਵਭਾਗ ਅਧਜਹੇ ਸਾਿੇ ਉਿਾਵਾਂ ਦੀ 
ਕਫਜ਼ੀਕਬਲਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਦੇ ਤਿੀਧਕਆਂ 'ਤੇ ਕੰਿ ਕਿ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

2.6 ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਰੀਟਿੈਂਟ ਅਤ ੇਮੁੜ ਵਰਤੋਂ  
 

 ੳ)  ਉਦਯੋਧਗਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ: 

ਲੋੜੀਂਦੇ ਿਾਿਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਸਨਅਤੀ ਗੰਦੇ ਿਾਣੀ ਨੰੂ ਸੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ-ਿੀਣ ਤ ੇਧਸੰਚਾਈ 
ਦ ੇਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਿਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਕੋਈ ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਗੰਦੇ ਿਾਣੀ 
ਨ ੰ  ਸੋਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿਾਿਦੰਡਾਂ ਦੀ ਿਰਾਿਤੀ ਦੁਆਿਾ ਮੁੜ੍ ਵਿਤੋਂ ਲਈ ਉਿਲਬਿ 
ਕਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਿਾ ਦਿੱਸ ੇ ਗਏ (ਵਾਤਾਵਿਣ ਜਾਂ ਹੋਿ ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ) ਨਾਲੋਂ 
ਧਬਹਤਿ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਜੇਕਿ ਅਥਾਿਟੀ ਇਸ ਨੰੂ ਿਨਜਿੂ ਕਿਦੀ ਹ,ੈ ਅਧਜਹਾ ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਿੁੜ 
ਵਿਤੇ ਗਏ ਿਾਣੀ ਦੀ ਿਾਤਿਾ ਲਈ ਇਸ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਰੈਧਡਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।  

 ਇਹ ਸਿਧਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਵਧਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਿਣ ਧਵਭਾਗ ਧਸੰਚਾਈ 
ਲਈ ਉਦਯੋਧਗਕ ਗੰਦੇ ਿਾਣੀ ਦ ੇਸ਼ੁਾੱ ਿੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿੁੜ ਵਿਤੋਂ ਲਈ ਉਿਾਅ ਵ ਲਾਗ ੂਕਿਨ ਲਈ 
ਕਾਿਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤ ੇਕੰਿ ਕਿ ਧਿਹਾ ਹੈ। 
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ਅ) ਗੰਦ ੇਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰੀਟਿੈਂਟ, ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਧਸੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਧਪੰਡ ਦੇ ਛਿੱ ਪੜ ਦੀ 
ਮੁਰੰਮਤ: 

ਧਿੰਡਾਂ ਦ ੇਛਿੱਿੜ ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਵਚ ਇਸ ਸਿੇਂ ਆਿਣੇ ਗੰਦੇ ਿਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਿਣੇ ਜਲ ਸੰਗਰਧਹਣ ਵਾਲਾ 
ਿਾਣੀ ਵੀ ਇਕਿੱਤਿ ਹੋ ਧਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਿੁਿੰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭੰਡਾਿਨ ਸਿਿਿੱਥਾ 
ਨੰੂ ਸੁਿਾਧਿਆ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤੇ ਛਿੱਿੜ ਧਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਿਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿੱਗ ਕ ੇਆਏ ਬਰਸਾਤੀ  ਿਾਣੀ 
ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਇਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਿਾਣੀ ਿਿਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸੰਚਾਈ ਤ ੇ
ਿੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਿ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਿਧਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਧਿੰਡ ਦ ੇਛਿੱਿੜਾਂ 
ਦ ੇਨਵੀਨੀਕਿਣ ਅਤੇ ਧਿੰਡ ਦ ੇਛਿੱਿੜਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਾਣੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ  ਲਈ ਉਿਾਅ 
ਲਾਗ ੂ ਕਿ ਸਕਦ ੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੰੂ ਧਸੰਚਾਈ ਜਾਂ ਿੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਿ ਮੰਤਵਾਂ  ਲਈ ਿੁੜ 
ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਸਿਤੇ ਧਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਿਾਣੀ, ਿਾਣੀ ਦੇ ਧਨਿਿਾਿਤ ਿਾਿਦੰਡਾਂ ਨੰੂ 
ਿੂਿਾ ਕਿਦਾ ਹੋਵੇ। 

 ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਿੇਂਡੂ ਧਵਕਾਸ ਅਤ ੇ ਿੰਚਾਇਤ ਧਵਭਾਗ ਧਿੰਡ ਦ ੇਤਲਾਬਾਂ ਦ ੇ
ਨਵੀਨੀਕਿਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਿਿੱ ਖ-ਿਖਾਅ ਲਈ ਿੂਿ-ਿੇਖਾ ਧਤਆਿ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

2.7 ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ  ਦਆੁਰਾ ਸਮੂਧਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 
ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ  ਆਿਣੇ ਪਕਰਸਰਾਂ ਦ ੇਬਾਹਿ ਵਿੱਖਿੇ ਤਿੌ ਤ ੇਜਾਂ ਸਿੂਧਹਕ ਤੌਿ 'ਤੇ ਖੁਦ ਵਾਟਿ 

ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਸਿੂਧਹਕ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਉਿਾਵਾਂ ਦੇ 
ਉਦੇਸ ਲਈ ਇਿੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਇਿੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਫਿਿ ਜਾਂ ਕੰਿਨੀ 
ਆਧਦ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝ ੇਤੌਿ ਤ ੇਿਾਣੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੂਹ ਦੁਆਿਾ ਫੰਡ 
ਿਰਦਾਨ ਅਤ ੇਿਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਵਕਲਧਿਕ ਤੌਿ 'ਤ,ੇ ਿਾਣੀ ਦ ੇਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਆਿਣੇ ਵਾਟਿ 
ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦ ੇ ਉਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਆਊਟਸੋਿਸ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਵਸ 
ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਆਿਣੀ ਿਸੰਦ ਦ ੇ ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ ਸਾਿਲ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤਿਫੋਂ ਿਾਣੀ 
ਬਚਾਓ ਉਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਅਧਜਹੇ ਸਿੂਧਹਕ ਿਾਣੀ ਬਚਾਅ ਉਿਾਅ ਅਥਾਿਟੀ ਨੰੂ ਿਧਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਸੂਧਚਤ ਕਿ ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਥਾਿਟੀ ਨੰੂ ਉਸ ਿਾਣੀ (ਿਾਣੀ) ਦੀ ਬਿੱਚਤ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ 
ਿਾਤਿਾ ਬਾਿੇ ਧਿਿੋਿਟ ਕਿਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਿਤ ਧਵਅਕਤੀ (ਧਵਅਕਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਧਵਚ ਿਾਣੀ ਦੀ ਅਧਜਹੀ ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਿਤ ਬਾਿੇ ਸੂਧਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਅਧਿਆਇ 3 

ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਨਜਜ਼ 
 

3.1 ਚਾਰਨਜਜ਼ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਧਗਆ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਿ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ 
ਚਾਰਕਜਜ਼ ਦਣੇ ਤ ੇਹੋਵੇਗੀ। 
 

3.2 ਚਾਰਨਜਜ਼ ਦੀ ਅਨੁਸਚੂੀ 
ਹਿੇਕ ਜਲ  ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੰੂ ਹੇਠ ਧਦਿੱ ਤੇ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਅਤੇ ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਧਦਿੱ ਤੀ 
ਗਈ ਿਰਵਾਨਗੀ ਧਵਿੱ ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਤਾਂ, ਧਜਸ ਧਵਚ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆ ਂ
ਵਚਨਬਿੱਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਜੰਿੇਵਾਿੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਿੂਿਤੀ ਤ ੇਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ 
ਆਧਗਆ ਹੋਵੇਗੀ। 
 
 
ਸਾਿਣੀ 1: ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਦ ੇਚਾਰਕਜਜ਼ (ਕੁਲ) 

ਲੜੀ 
ਨੰ. 

ਿਕਬ ੇਦੀ ਸਰੇਣੀ * ਵਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਤਿਾ  
 <10 ਕਕਊ: ਮੀ: 

/ਧਦਨ 
10-100 ਕਕਊ: 
ਮੀ:/ਧਦਨ 

>100 ਕਕਊ: 
ਮੀ:/ਧਦਨ 

ਚਾਰਕਜਜ਼ (ਿੁ: / ਕਕਊ: ਮੀ:  
1 ਆਿੈਂਜ 8 18 22 
2 ਯੈਲੋ 6 14 18 
3 ਗਰੀਨ 4 10 14 

*ਵੇਿਵੇ ਅਨੁਲਿੱ ਗ 2 ਧਵਚ  ਹਨ ਅਤੇ ਿੂਿੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੇ ਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 
 
ਧਵਆਧਖਆ: ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਲੈਬ ਦੀਆਂ ਦਿਾਂ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਖਿਚ ੇਵੋਲਯੂਿੀਧਟਰਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਿਤ ਤੇ ਅਿਾਿਤ ਹਣੋਗੇ। ਿੁਿੱ ਢਲੀ ਿਾਤਿਾ 
(ਿਰਤੀ ਧਦਨ 10 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀਟਿ ਤਿੱਕ) ਉਿਿੋਕਤ ਖਿਧਚਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਧਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਲਾਗ ੂ
ਦਿ ਤ ੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਬਧਲੰਗ ਅਵਿੀ (ਿਹੀਨੇ) ਦੌਿਾਨ ਕਿੱਢੀ ਗਈ ਵਾਿੂ ਿਾਤਿਾ ਉਕਤ 
ਅਨੁਸੂਚੀ ਧਵਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਿਾਂ ਉੱਤੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।  
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ਹਿ ਯ ਕਨਟ ਦੁਆਿਾ ਖਿਤ ਕੀਤੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਿਰਤੀਸਤ ਦ ੇਤੌਿ ਤ ੇਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 
ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਹੋਵੇਗਾ: 

ਸਾਿਣੀ 2 : ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ 
ਿਕਬਾ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਤਿਾ 

 <10 ਕਕਊ.ਮੀ. /ਧਦਨ 10-100 ਕਕਊ. ਮੀ. /ਧਦਨ >100 ਕਕਊ. ਮੀ. 
/ਧਦਨ 

ਆਿੈਂਜ 200% 300% 400% 
ਯੈਲੋ 150% 200% 300% 
ਗਰੀਨ 100% 150% 200% 

 
ਇਸ ਅਨੁਸਾਿ, ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰੈਧਡਟ (ਛਟੋ) ਉਿਿੋਕਤ ਸਾਿਣੀ ਧਵਿੱ ਚ ਧਨਿਿਾਿਤ ਟੀਚੇ 
ਦੀ ਉਿਿਲੀ ਸੀਿਾ ਦ ੇਅਿੀਨ, ਯੂਧਨਟ ਦੁਆਿਾ ਬਿੱਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਾਣੀ ਦੇ ਿਰਤੀ ਧਕਊਧਬਕ ਿੀਟਿ ਉਤ ੇ
2.00 ਿੁਿਏ ਦੀ ਦਿ ਨਾਲ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਸਾਿਣੀ ਧਵਚ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਛੋਟਾਂ ਦਿਸਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ ਜੋ ਧਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜੋਨ 
ਧਵਚ ਯ ਕਨਟ ਨੰੂ ਉਿਲਬਿ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜੋਨ ਧਵਚ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਿਣਾ 
ਟੀਚਾ ਿੂਿੀ ਤਿਹਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ:  
 
 

ਸਾਿਣੀ 3: ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੈਧਡਟ (ਛੋਟਾਂ) 

ਲੜੀ ਨੰ. 

 ਿਕਬੇ ਦੀ ਸਰੇਣੀ *   ਵਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਤਿਾ 
 <10 ਕਕਊ. ਮੀ. 

/ਧਦਨ 
10-100 ਕਕਊ. ਮੀ. 
/ਧਦਨ 

>100 ਕਕਊ. ਮੀ. 
/ਧਦਨ 

 ਛੋਟਾਂ ਿੁਿਇਆਂ ਧਵਚ/ ਕਕਊ. ਮੀ.  
1 ਆਿੈਂਜ 4 6 8 

2 ਯੈਲੋ 3 4 6 

3 ਗਰੀਨ 2 3 4 
 
ਇਸ ਅਨੁਸਾਿ, ਜੇਕਿ ਗਰੀਨ ਬਲਾਿੱਕ ਧਵਚ ਇਕ ਯ ਕਨਟ 10 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀ. ਿਰਤੀ ਧਦਨ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਖਿਤ 
ਕਿਧਦਆਂ ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ ਦਾ ਆਿਣਾ ਟੀਚਾ (100%) ਿੂਿਾ ਕਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਬਿੱਚਤ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਿਾਣੀ ਤ ੇ 2 ਿੁਿਏ ਿਰਤੀ ਧਕਊਧਬਕ ਿੀਟਿ ਦੀ ਦਿ ਨਾਲ ਛੋਟ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਿਹਾਂ, ਇਸ  
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦਾ ਧਨਿੋਲ ਚਾਿਜ 4 - 2 = 2 ਿੁਿਏ ਹੋਵੇਗਾ।  
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ਇਸ ੇਤਿਹਾਂ, ਜੇਕਿ ਆਿੈਂਜ ਬਲਾਿੱਕ ਧਵਚ ਇਕ ਯ ਕਨਟ 100 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀ. ਿਰਤੀ ਧਦਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਦੀ ਖਿਤ 
ਕਿਧਦਆਂ ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ ਦਾ ਆਿਣਾ ਟੀਚਾ (400%) ਿੂਿਾ ਕਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਧਕਊਧਬਕ 
ਿੀਟਿ/ ਿ੍ਤੀ ਧਦਨ ਿਾਣੀ ਦੀ ਿਾਤਿਾ ਤੋਂ ਉਿਿ ਧਨਿੋਲ ਚਾਿਜ 22-8= 14 ਿੁਿਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 
ਧਨਿੋਲ ਚਾਿਜ ਹੇਠ ਦਿਜ ਸਾਿਣੀ ਧਵਚ ਦਿਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।  
 
ਸਾਿਣੀ 4: ਯੂਧਨਟ ਜੋ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਿੂਿੀ ਤਿਹਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਲਈ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਦ ੇਧਨਿੋਲ ਚਾਰਕਜਜ਼  

 ਲੜੀ       
ਨੰ. 

 ਿਕਬੇ ਦੀ ਸਰੇਣੀ * ਵਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਤਿਾ 
 

<10 ਕਕਊ.ਮੀ./ਧਦਨ 
10-100 ਕਕਊ. ਮੀ. 
/ਧਦਨ 

>100 ਕਕਊ. ਮੀ. /ਧਦਨ 

ਛੋਟਾਂ ਿੁਿਇਆਂ ਧਵਚ ਪਰਤੀ ਕਕਊ. ਮੀ.  
1 ਆਿੈਂਜ 4 12 14 
2 ਯੈਲੋ 3 10 12 
3 ਗਰੀਨ 2 7 10 

 
ਨੋਟ:  ਉਿਿੋਕਤ ਸਾਿਣੀ 4 ਧਵਚਲੇ ਉੱਕੇ-ਿੁਿੱ ਕੇ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਇਸ ਿਾਿਨਾ 'ਤੇ ਅਿਾਿਤ ਹਨ ਧਕ ਯ ਕਨਟ ਨੇ 
ਆਿਣੇ ਉਿਿਾਧਲਆਂ ਿਾਹੀਂ ਅਧਜਹੇ ਉਿਾਅ ਲਾਗੂ ਕਿਕੇ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਿਾਵਾਂ ਲਈ ਆਿਣਾ 
ਿੂਿਾ ਟੀਚਾ ਿਰਾਿਤ ਕਿ ਧਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਥਾਿਟੀ ਨੰੂ ਧਿਿੋਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਕ ਯ ਕਨਟ ਦੁਆਿਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਿਾਅ, ਧਜਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਨਜਿਵੇਸਨ 
ਕਰੈਧਡਟਜ ਦਾਅਵਾ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਿੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਨਿਿਾਿਤ 
ਧਨਗਿਾਨ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਿਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਨਗਿਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਇਸ ਦ ੇ
ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਿਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਦੁਆਿਾ ਅਸਲ ਧਵਿੱ ਚ ਬਿੱਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਾਣੀ ਦੀ 
ਿਾਤਿਾ ਬਾਿੇ ਵੇਿਧਵਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੈਧਡਟ ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ 
ਉਿਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯ ਕਨਟ ਲਾਗੂ ਿੇਟਾਂ ਤ ੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰਕੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿਿੱ ਖਗੇੀ। 
 

3.3 ਅਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਪਰਵਾਨਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਹੋਣਾ 
ਜੇਕਿ  ਿਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਦੋ ਜਾਂ ਵਿੇਿੇ ਧਬਿੱ ਧਲੰਗ ਅਵਿੀਆਂ (ਿਹੀਧਨਆਂ) ਲਈ ਿਰਵਾਨਤ ਿਾਤਿਾ ਤੋਂ 
ਵਿੱ ਿ ਿਾਤਿਾ ਕਿੱ ਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਿਰਵਾਨਤ ਿਾਤਿਾ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਿਹੀਧਨਆਂ ਧਵਚੋਂ ਧਕਸੇ ਵੀ ਿਹੀਨੇ ਧਵਚ 
ਦਿਜ ਖਿਤ ਦੇ ਉੱਚਤਿ ਿਿੱ ਿਿ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਿ ਿਾਣੀ ਦ ੇਿੀਟਿ ਦੀ ਿਾਧਸਕ ਿੀਧਡੰਗ 
ਧਕਸੇ ਵੀ ਕਾਿਨ ਕਿਕੇ ਉਿਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਔਸਤਨ ਿਹੀਨੇਵਾਿ ਖਿਤ ਦੀ 
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ਧਿਆਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨੁਿਾਨਤ ਿਾਤਿਾ ਨੰੂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਿ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 
(ਵਿਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ)। 
ਜੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਵਾਧਨਤ ਿਾਤਿਾ ਧਵਚ ਸੋਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਾਣੀ ਦਾ 
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿੀ ਹੋਈ ਿਰਵਾਨਤ ਿਾਤਿਾ ਲਈ ਵਾਿੂ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਅਥਾਿਟੀ ਵਿੱਲੋਂ ਅਧਜਹੀ ਵਿੀ ਹੋਈ ਿਾਤਿਾ ਲਈ ਧਨਿਿਾਿਤ ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱਚਤ ਦੇ ਉਿਾਅ ਕਿਨ, 
ਉਿਕਿਣਾਂ ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਦ ੇਿੀਟਿ ਆਧਦ ਸਥਾਿਤ ਕਿਨ ਆਧਦ ਲਈ ਦੇਣਦਾਿ ਅਤੇ ਧਜੰਿੇਵਾਿ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਅਧਜਹੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਦੇਣਦਾਿੀਆਂ ਿਹੀਨੇ ਦੀ ਿਧਹਲੀ ਤਾਿੀਖ ਤੋਂ ਅਿੰਭ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਧਜਸ ਧਵਿੱ ਚ ਵਿੱਿ 
ਖਿਤ ਦਿਜ, ਨੋਟ, ਗਣਨਾ ਜਾਂ ਅਨੁਿਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਫਰ ਵੀ, ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਿਤ ਦੇ ਿਾਲਣ ਲਈ 
ਿਰਵਾਨਤ ਸਿਾਂ ਧਜਸ ਧਵਿੱ ਚ ਧਕਸੇ ਵੀ ਿਸੀਨਿੀ, ਉਿਕਿਣ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਿਨਾ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ 
ਸਾਿਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਿਤੀ ਤੋਂ ਅਿੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਿਾਤਿਾ ਲਈ ਅਧਜਹੀ ਸੋਿੀ ਿਰਵਾਨਗੀ ਧਦਿੱ ਤੀ 
ਗਈ ਹੋਵੇ। 
 

3.4 ਧਬਧਲੰਗ ਸਾਈਕਲ ਅਤ ੇਭਗੁਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੈਧਡਊਲ  
ਸਾਿੇ ਵੋਲਯੂਿੀਧਟਰਕ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਦੀ ਧਬਧਲੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਹੀਨੇਵਾਿ ਅਿਾਿ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਗੂ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ਿੇਟਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਨ ਦੇ ਿੰਤਵ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਹੀਨਾ 30 ਧਦਨਾਂ ਦਾ ਿੰਧਨਆ 
ਜਾਵੇਗਾ।  
ਉਦਾਹਿਣ: ਜੇ ਧਕਸੇ ਿਹੀਨੇ ਧਕਸੇ ਆਿੈਂਜ ਖੇਤਿ ਧਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਿਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ 
500 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀਟਿ ਖਿਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ ਖਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਧਹਲੇ 300 
ਧਕਊਧਬਕ ਿੀਟਿ (10x30) ਦਾ ਧਬਲ 8 ਿੁਿਏ ਿਰਤੀ ਧਕਊਧਬਕ ਿੀਟਿ ਅਤ ੇਬਾਕੀ 200 ਧਕਊਧਬਕ 
ਿੀਟਿ ਦਾ ਧਬਿੱ ਲ 18 ਿੁਿਏ ਿਰਤੀ ਧਕਊਧਬਕ ਿੀਟਿ 'ਤੇ ਭੇਧਜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕੁਲ ਧਬਿੱ ਲ 2,400 + 
3,600 = 6,000 ਿੁਿਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਾਧਸਕ ਅਿਾਿ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਿੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਹੀਨੇ 
ਦੇ 10ਵੇਂ ਧਦਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਿੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ 'ਤ ੇਧਨਿਿਾਿਤ ਧਵਆਜ ਅਤੇ ਸਿਚਾਿਜ ਲਗਾਇਆ 
ਜਾਵੇਗਾ।  
ਿਰਵਾਨਗੀ ਜਾਿੀ ਹੋਣ ਸਿੇਂ ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਦੁਆਿਾ ਿੇਸ਼ਗੀ ਜਿਹਾਂ ਿਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਹ ਿੇਸਗੀ ਜਿਹਾ ਿਾਸ਼ੀ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਦੀ ਿਰਵਾਧਨਤ ਿਾਤਿਾ ਲਈ ਦੋ ਿਹੀਧਨਆਂ ਦੇ 
ਖਿਚ ੇਦ ੇਬਿਾਬਿ ਹੋਵੇਗੀ।  ਿੇਸਗੀ ਜਿਹਾ ਿਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਧਕਸੇ ਵੀ ਤਿਹਾਂ ਦੇ 
ਬਕਾਏ ਜਾਂ ਏਿੀਅਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਾਯੋਧਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਧਥਤੀ ਧਵਿੱ ਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਨੰੂ 
ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਧਨਿਿਾਿਤ ਸਿੇਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਿੇਸਗੀ ਜਿਹਾ ਿਾਸ਼ੀ ਮੁੜ੍ ਭਿਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
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3.5 ਸਮੇਂ-ਧਸਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨਾ  
ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਦੁਆਿਾ ਸਿੇਂ ਧਸਿ ਅਤੇ ਿੂਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਧਵਿੱ ਚ ਅਸਿਿਿੱ ਥਾ ਵਜੋਂ  ਅਥਾਿਟੀ 
ਲਈ ਿੂਲ ਿੂਿ ਧਵਿੱ ਚ ਉਿਚਾਿਾਤਿਕ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਨ ਦਾ ਢੁਿੱ ਕਵਾਂ ਕਾਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਜਸ ਧਵਿੱ ਚ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦਾ ਿੁਆਵਜਾ / ਖਿਚੇ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਧਵਆਜ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਾਿਲ 
ਹੈ, ਿਿ ਇਿੱਥੇ ਤਿੱ ਕ ਸੀਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਅਤੇ ਅਥਾਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਿਨ ਧਵਿੱ ਚ 
ਅਸਫਲ ਿਧਹਣ ਲਈ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ।  ਅਧਜਹੀਆਂ ਕਾਿਵਾਈਆਂ ਧਵਿੱ ਚ ਐਕਟ ਦੇ 
ਉਿਬੰਿਾਂ ਤਧਹਤ ਧਬਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸਨ ਕਿੱ ਟਣਾ, ਕੁਤਾਹੀਕਾਿ ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਦੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ 
ਢਾਂਧਚਆਂ ਨੰੂ ਸੀਲ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਿਰਵਾਨਗੀ ਿਿੱ ਦ ਕਿਨਾ ਸਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

3.6 ਿਾਟਰ ਮੀਟਧਰੰਗ  
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਿੂਹ ਢਾਂਧਚਆਂ ਤੇ ਵੋਲਯੂਿੀਧਟਰਕ ਵਾਟਿ ਿੀਟਿ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਸਾਿੇ ਿਾਣੀ ਦੇ ਿੀਟਿ ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਧਨਿਿਾਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਧਵਸੇਸਤਾਵਾਂ, ਿਰਦਿਸਨ ਦੇ ਿਾਿਦੰਡਾਂ 
ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਧਟਧਵਟੀ ਿਾਿਦੰਡਾਂ ਆਧਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹੋਣਗੇ। ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਦੀ ਧਜੰਿੇਵਾਿੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 
ਧਕ ਹਿ ਿਾਣੀ ਦਾ ਿੀਟਿ ਿੂਿੀ ਤਿਹਾਂ ਕਾਿਜਸੀਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਿ ਸਿੇਂ ਸਹੀ ਿੂਿ ਧਵਿੱ ਚ ਕੰਿ ਕਿਦਾ 
ਹੋਵੇ।  
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਵੋਲਯੂਿੀਧਟਰਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿੀਟਿ ਿੀਧਡੰਗ ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਚਾਿਧਜਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਦੁਆਿਾ ਹਿ ਿਹੀਨੇ ਸਵੈ-ਿੁਲਾਂਕਣ ਦੇ 
ਅਿਾਿ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੁਆਿਾ ਲਈ ਗਈ, ਧਿਕਾਿਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਿਿੋਿਟ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀਟਿ ਿੀਧਡੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਥਾਧਿਟੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਧਕਸੇ ਅਧਿਕਾਿਤ ਧਵਅਕਤੀ 
ਦੁਆਿਾ ਿਾਣੀ ਦੇ ਿੀਟਿ ਦੀ ਿੀਧਡੰਗ ਿਰਾਿਤ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੌਧਤਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰੌਧਨਕ ਤੌਿ ਤੇ, 
ਬਕਾਇਆ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਜੇਕਿ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਧਬਿੱ ਲ ਆਉਣ ਤੇ ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਦੁਆਿਾ ਅਦਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਧਵਚ ਕਰੈਧਡਟ ਕਿ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਧਜਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਿਾਿਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਿ 
ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਨੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਧਿਆਦ (ਿਹੀਨੇ) ਲਈ ਿਾਣੀ ਦੇ ਿੀਟਿ ਦੇ ਿੀਧਡੰਗ ਨੰੂ ਛੁਿਾਇਆ ਜਾਂ 
ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਨੰੂ ਉਸ ਧਿਆਦ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਗੈਿ-ਅਧਿਕਾਿਤ ਤੌਿ ਤੇ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਤਿਾ ਕਿੱ ਢਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਿੰਧਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 
ਿੁਆਵਜੇ ਦੇ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੇਤ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਧਜਆਂ ਲਈ ਧਜੰਿੇਵਾਿ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

3.7 ਧਬਨਾਂ ਮੀਟਧਰੰਗ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਚਾਰਨਜਜ਼   
ਜੇਕਿ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਨੰੂ ਧਕਸੇ ਅਧਜਹੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਦੁਆਿਾ ਕਿੱ ਧਢਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੀਟਿ 
ਨਾ ਲਿੱ ਧਗਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਿ ਨਾ ਕਿ ਧਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਿਾਬ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਧਜਹੇ ਸਿੇਂ ਦੌਿਾਨ 
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ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਖਿਤ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਿਟੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਇਕ ਿਾਿਦਿਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 
ਇਸ ਵਿੱ ਲੋਂ ਹਿੇਕ ਿਾਿਲੇ ਧਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਸਿਾਨ ਿਾਿਧਲਆਂ ਦੇ ਵਿਗ ਧਵਚ ਧਨਿਿਾਿਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੋਵੇ। 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਖਿਤ ਕੀਤੀ ਿੁਲਾਂਕਣ ਿਾਤਿਾ ਲਈ ਖਿਚੇ ਇਨਹ ਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦੇ ਉਿਬੰਿਾਂ 
ਅਨੁਸਾਿ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਿੁਆਵਜੇ ਦੇ ਬਿਾਬਿ ਹੋਣਗੇ। 
  

3.8 ਪਾਣੀ ਦ ੇਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਦੀ ਢੋਆ-ਢਆੁਈ ਲਈ ਚਾਰਨਜਜ਼  
ਧਕਸੇ ਵੀ ਿੰਤਵ ਲਈ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸਿਲਾਈ ਜਾਂ ਿਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਾਣੀ ਦੇ 
ਟੈਂਕਿ ਦੁਆਿਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਹੇਠ ਧਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਿ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖਿਚੇ, 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ ਖਿਧਚਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ  ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਣੀ ਧਨਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ 
ਦੇ ਿਾਲਕ ਜਾਂ ਆਿਰੇਟਿ ਦੁਆਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਫਰ ਵੀ ਿਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕਿ ਦੁਆਿਾ ਸਾਿੇ ਇਲਾਕੇ ਧਵਚ 
ਨਿਕੀਨ ਜਾਂ ਖਾਿੇ ਭੂਿੀਗਤ ਿਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਿਾਂ ਧਵਚ ਿੀਣ ਵਾਲੇ ਿਾਣੀ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਖਿਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਸਾਰਣੀ 5: ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਚਾਰਨਜਜ਼ 
ਲੜੀ ਨੰ  ਇਲਾਕਾ ਚਾਰਨਜਜ਼ ਿੁਿਇਆਂ ਧਵਚ/ ਧਕਊਧਬਕ ਿੀ. 

1  ਆਿੈਂਜ ਇਲਾਕਾ 22 
2  ਯੈਲੋ ਇਲਾਕਾ 18 
3  ਗਰੀਨ ਇਲਾਕਾ 14 

 ਦਿਾਂ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਦੇ ਢਾਂਧਚਆਂ ਦ ੇਸਥਾਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 
 
ਧਵਆਧਖਆ: ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਧਜਸਟਿਡ ਿਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਿ 
ਵਾਹਨ ਦ ੇਿਾਲਕ ਜਾਂ ਆਿਿੇਟਿ ਦੁਆਿਾ ਹਿ ਿਹੀਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਧਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਹੀਨਾਵਾਿ ਿੇਸ਼ਗੀ 
ਖਿਚੇ ਿਹੀਨੇ ਦੇ 10ਵੇਂ ਧਦਨ ਸਵੈ-ਿੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਹੀਨਾਵਾਿ ਿੇਸ਼ਗੀ 
ਭੁਗਤਾਨ ਜੀਿੀਐਸ ਕੋਆਿਡੀਨੇਟ ਡੇਟਾ ਦੁਆਿਾ ਧਿਕਾਿਡ ਕੀਤੇ ਿਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਿ ਦੁਆਿਾ ਅਸਲ 
ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਇਸ ਿਾਿਨਾ ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ ਿੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਧਕ ਿਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਿ ਹਿ ਚਿੱ ਕਿ 
ਧਵਚ ਆਿਣੀ ਿੂਿੀ ਸਿਿਿੱ ਥਾ ਨਾਲ ਚਿੱ ਧਲਆ ਹੈ। ਅਸਲ  ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਬਕਾਇਆ ਿਕਿ  
ਅਗਲੇ ਿਹੀਨੇ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਦ ੇਨਾਲ, ਜਾਂ 60 ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ, ਜੋ ਵੀ ਿਧਹਲਾਂ ਹ,ੈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਕਰੈਧਡਟ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਧਜਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਿਾਿਲਾ ਹੋਵੇ।  
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3.9 ਪਾਣੀ ਦ ੇਟੈਂਕਰ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 
ਕੋਈ ਵੀ ਿਾਣੀ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕਿ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਨਹੀਂ ਧਲਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਇਹ ਅਥਾਿਟੀ ਕੋਲ 
ਿਧਜਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਜੇਕਿ ਿਾਣੀ-ਟੈਂਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਅਥਾਿਟੀ ਕੋਲ ਿਧਜਸਟਰੇਸਨ ਕੀਤੇ 
ਬਗੈਿ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਬਨਾਂ ਧਕਸੇ ਹੋਿ ਕਾਿਵਾਈ ਤੇ 
ਧਬਨਹ ਾਂ ਿਰਤੀਕੂਲ ਿਰਭਾਵ ਿਾਏ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਿਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਿਾਣੀ ਦਾ 
ਟੈਂਕਿ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ ਖਿਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਿਿੋਕਤ ਿੈਿਾ 3.8 ਧਵਚ ਦਿਸਾਏ ਗਏ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਿਚੇ ਦੀ ਿਕਿ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਿਾਤਿਾ ਦੇ ਬਿਾਬਿ ਦੀ ਦਿ 'ਤੇ 
ਿੁਆਵਜਾ ਵੀ ਭਿੇਗਾ।  
 

3.10 ਿਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਾਰ ੇਪਾਣੀ ਨੰੂ ਕਿੱ ਢਣਾ 
ਧਕਸੇ ਅਧਜਹੀ ਿਾਕੇਟ ਧਵਿੱ ਚ ਖਾਿੇ / ਨਿਕੀਨ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਧਨਕਾਸੀ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਸਾਿੇ ਿਿੱ ਿਿਾਂ 'ਤ ੇ 300 
ਿੀਟਿ ਡੂੰ ਘਾਈ ਤਿੱਕ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਖਾਿਾ / ਨਿਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਦਾ 
25% ਹੋਵੇਗਾ । ਅਧਜਹੇ ਿਾਿਧਲਆਂ ਧਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯ ਕਨਟ ਇਿੱ ਕ ਹਾਈਡਰੋਜੋਲੋਜੀਕਲ ਧਿਿੋਿਟ ਿੇਸ ਕਿੇਗੀ ਧਜਸ ਧਵਿੱ ਚ ਖਾਿੇ / ਨਿਕੀਨ ਜਲ 
ਿਰਣਾਲੀ ਦੇ ਿੂਿਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਖਾਿੇ / ਨਿਕੀਨ ਿਾਣੀ 
ਦੇ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਵਾਲੇ ਿਾਣੀ ਧਵਿੱ ਚ ਧਿਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਿ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਯ ਕਨਟ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਿ, ਆਿਣੀ ਵਾਤਾਵਿਣ ਸੰਬੰਿੀ ਿਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਇਕ ਕਾਿੱਿੀ ਵੀ 
ਜਿਹਾਂ ਕਿਵਾਏਗੀ।   
ਹਿ ਇਿੱ ਕ ਿੁਲਾਂਕਣ ਯ ਕਨਟ ਧਵਚ ਅਧਜਹੀਆਂ ਿਾਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱ ਦਾਂ ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਸਾਿੇ ਿਿੱ ਿਿਾਂ 'ਤੇ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਖਾਿਾ /ਨਿਕੀਨ ਹੈ, ਦੀ ਿਛਾਣ ਸਿਕਾਿ ਦੁਆਿਾ ਇਸ ਦੇ ਗਤੀਸੀਲ ਿਿਤੀ ਹੇਠਲੇ 
ਸਿੋਤਾਂ ਦੇ ਤਾਜਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਕ, ਯ ਕਨਟ ਦੁਆਿਾ ਕਿੱ ਢੇ ਗਏ ਜਾਂ 
ਯ ਕਨਟ ਦੁਆਿਾ ਕਿੱ ਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਿਾਿਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 
ਇਹ ਜਾਂਚ ਯ ਕਨਟ ਨੰੂ ਅਧਜਹੀ ਿਾਕੇਟ ਧਵਚ ਿਧਹਣ ਦੀ ਿਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਾਿ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਜੇਕਿ ਅਧਜਹੀਆਂ ਯੂਧਨਟਾਂ ਨੰੂ ਵਾਤਾਵਿਣ ਦੀ ਿਨਜੂਿੀ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਥਾਿਟੀ ਗੰਦੇ 
ਿਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਧਸਤ ਿਾਣੀ ਦੀ ਧਨਕਾਸੀ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਿੁੜ ਵਿਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਵਚ ਸਿਤਾਂ ਲਗਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ ਸਿੋਤਾਂ, ਜਲ ਨਧਹਿਾਂ, ਿਿਤੀ ਦੇ ਿਾਣੀ ਅਤੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ ਸਿੋਤਾਂ ਦੀ 
ਸੁਿਿੱ ਧਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
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3.11 ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਪਰਵਾਨਗੀ   
ਜੇਕਿ ਧਕਸੇ ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦੇ ਿਰਕਾਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਧਿਤੀ ਤੋਂ 
ਿਧਹਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਿੀ ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਿ ਅਥਾਿਟੀ (ਸੀਜੀਡਬਲਯੂਏ) ਦਾ ਇਤਿਾਜਹੀਨਤਾ ਸਿਟੀਧਫਕੇਟ 
(ਐਨਓਸੀ) ਿਰਾਿਤ ਕਿ ਧਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਿਰਵਾਨਗੀ ਨੰੂ ਸੀਜੀਡਬਲਯੂਏ ਦੁਆਿਾ ਿਰਵਾਨਤ ਅਵਿੀ 
ਲਈ ਯੋਗ ਿੰਧਨਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਫਰ ਵੀ ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਇਸ ਨੋਟੀਧਫਕੇਸਨ ਦੇ ਸਾਿੇ ਧਨਯਿਾਂ ਅਤੇ 
ਸਿਤਾਂ ਦਾ ਿਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਜਸ ਧਵਿੱ ਚ ਜਿੀਨੀ ਿਾਣੀ ਦੇ ਖਿਚੇ ਵੀ ਸਾਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਜੀਡਬਲਯੂਏ 
ਤੋਂ ਿਰਾਿਤ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਵੇਿਧਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਥਾਿਟੀ ਨੰੂ ਅਿਜੀ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਿਰਵਾਨਗੀ ਜਾਿੀ ਕਿਦੇ ਸਿੇਂ ਸੀਜੀਡਬਲਯੂਏ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਿਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱ ਚਤ ਦੇ ਉਿਾਵਾਂ ਸਿੇਤ ਸਾਿੀਆਂ ਗਤੀਧਵਿੀਆਂ ਤੇ ਉਧਚਤ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਛੋਟ ਧਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ।  
 
 
 

ਅਧਿਆਇ 4 
ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 

4.1 ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ: 
ਅਿਜੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੇਠ ਦਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹਵੇੋਗਾ: 

ਸਾਰਣੀ 6: ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ 
ਲੜੀ ਨੰ ਅਰਜੀ ਦੀ ਧਕਸਮ ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਦੀ ਮਾਤਰਾ 
  <10 

ਧਕਊ. 
ਮੀ./ 
ਧਦਨ 

10-100 
ਧਕਊ. ਮੀ. / 

ਧਦਨ 

100-1000 
ਧਕਊ. ਮੀ. / 

ਧਦਨ 

>1000 
ਧਕਊ. 

ਮੀ./ਧਦਨ 

    ਫੀਸ (ਰੁਪਏ ਧਵਚ) 
1 ਨਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ 

ਨਵੀਨੀਕਿਣ 
2,000 5,000 20,000 1,00,000 

2 ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਆਈ ਡੀ ਧਵਚ 
ਤਬਦੀਲੀ 

1,000 2,000 5,000 10,000 

3 ਨਾਿ ਧਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ 1,000 2,000 5,000 10,000 
4 ਿਰਵਾਨਗੀ ਕਵਚ ਵਾਿਾ 1,000 2,000 5,000 10,000 
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5 ਡੁਿਲੀਕੇਟ ਪਰਵਾਨਗੀ 1,000 2,000 5,000 10,000 
6 ਿਰਵਾਨਗੀ ਧਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਿਨ 1,000 2,000 5,000 10,000 
7 ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੋਿ 1,000 2,000 5,000 10,000 
8 ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਿੱਦ ਕਿਨਾ ਜਾਂ  

ਏਕੀਕਿਨ (Amalgamation) ਦੀ 
ਅਨੁਮਤੀ 

1,000 2,000 5,000 10,000 

9 ਡਿੀਧਲੰਗ ਧਿਗ ਦੀ ਿਧਜਸਟਰੇਸਨ 25,000 
10 ਿਾਣੀ ਦ ੇਟੈਂਕਿ ਦੀ ਿਧਜਸਟਰੇਸਨ 10,000 
11 ਪਾਣੀ ਕਾੱਢਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ 

ਧਟਊਬਵੈੈੱਲ ਦੀ ਿਧਜਸਟਰੇਸਨ 
1,000 2,000 10,000 25,000 

12 ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਨਾਲ 
ਸਬੰਿਤ ਧਟਿੱ ਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਾਜ 

500 

 
ਧਵਆਧਖਆ: ਇਿੱਕ ਡਰੀਕਲੰਗ ਧਿਗ ਜਾਂ ਿਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਿ, ਧਿਗ ਜਾਂ ਟੈਂਕਿ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਿਿੋਕਤ 
ਸਾਿਣੀ ਦ ੇਲੜ੍ੀ ਨੰਬਿ 2 ਤੋਂ 8 ਧਵਿੱ ਚ ਦਿਜ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿ ਇਿੱਕ 
ਧਿਗ ਜਾਂ ਟੈਂਕਿ ਲਈ 10 ਤੋਂ 100  ਕਕਊਕਬਕ ਮੀਟਰ ਮਾਤਰਾ ਤਾੱਕ ਿਰਤੀ ਧਦਨ ਕਿੱਢੇ ਗਰਾਊਡ ਵਾਟਰ 
ਲਈ ਧਨਿਿਾਿਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਧਕਯੂਧਬਕ 
 

ਅਧਿਆਇ 5 
ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਦੀ ਪਰਿਾਿਗੀ 

5.1 ਪਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਛੋਟ 
ੳ) ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕਾੱਢਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਿਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੇਠ ਧਲਖੀਆਂ ਵਿਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰੇਣੀਆਂ 

ਨੰੂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ: 
i. ਿੀਣ ਅਤੇ ਘਿੇਲੂ ਿਾਣੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ; 
ii. ਹਰ ਕਕਸਮ ਦੀ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਲਈ ਿਾਣੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ, ਅਿਥਾਤ, ਸਿਕਾਿ ਦੁਆਿਾ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਅਤੇ ਸਬੰਿਤ ਗਤੀਧਵਿੀਆਂ’ ਦੀ ਿਧਿਭਾਸਾ ਧਵਿੱ ਚ ਸਾਿਲ ਧਕਸੇ ਵੀ ਗਤੀਧਵਿੀ ਲਈ ਵਿਧਤਆ 
ਜਾਂਦਾ ਿਾਣੀ; 

ਅ) ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕਾੱਢਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਿਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਹਾੱ ਤ ਵਿਤੋਂਕਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ 
ਧਲਖੀਆਂ ਸਰੇਣੀਆਂ ਨੰੂ ਛੋਟ ਹਵੇੋਗੀ: 
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i. ਿੀਣ ਵਾਲੇ ਿਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਕਾਿ ਦੁਆਿਾ ਜਾਂ  
ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ  ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਸਿੇਤ ਧਕਸੇ ਹਿੋ ਧਵਅਕਤੀ ਦੁਆਿਾ ਚਲਾਈਆਂ  ਜਾਂ 
ਸੰਭਾਲੀਆਂ  ਜਾਂਦੀਆਂ  ਹੋਣ। 
ii. ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਿੀ ਅਿਿ ਸੈਧਨਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਿੇ; 
iii. ਸਧਹਿੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿੰਚਾਇਤੀ ਿਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਿਾਿ ਟਿਿੱਸਟ ਅਤ ੇ
ਧਿਹਾਇਸੀ ਤ ੇਸਧਹਿੀ ਧਵਕਾਸ ਅਥਾਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਿ; ਅਤੇ ਿੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ। 

ਨੋਟ: ਇਹ ਸਿਿੱ ਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਦਯੋਧਗਕ, ਵਿਾਿਕ, ਬੁਧਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ, ਧਨਿਿਾਣ 
ਅਤੇ ਿਾਈਧਨੰਗ ਸਿੇਤ ਿਾਣੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਿ ਸਾਿੀਆਂ ਸਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਕਾੱਢਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਿਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

5.2 ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਿੈਨਲਨਡਟੀ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਿੀਆਂ ਿਰਵਾਨਗੀਆਂ ਧਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 

ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦ ਤਿੱਕ ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਬਦਲਵਾ ਸਮਾਂ ਧਨਿਿਾਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 
ਅਥਾਿਟੀ, ਕਾਰਨ ਦਾੱਸਦ ੇਹੋਏ ਪਰਭਾਵਤ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਨੋਧਟਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਣੀ 

ਿਰਤੀਧਕਰਆ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਇਤਿਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਿੌਕਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਕਦਾੱ ਤੀ ਿਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸਿਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂ 
ਸੋਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਐਕਟ ਦ ੇਉਪਬੰਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਕਟਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕਕਸੇ 
ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੌਜ ਦਾ ਜਾਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਦਤੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਵਚ ਵਾਿਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

5.3 ਪਰਵਾਨਗੀ ਧਵਚ ਸਿੋ 
ਜਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੁਆਿਾ ਕਿੱ ਢੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਾਣੀ ਦੀ ਿਾਤਿਾ ਧਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ 

ਸਧਥਤੀ ਧਵਿੱ ਚ, ਅਧਜਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਆਿਣੀ ਿਰਵਾਨਗੀ ਧਵਿੱ ਚ ਸੋਿ ਲਈ ਅਗਾਿੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ 30 
ਧਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਿ ਅੰਦਿ ਅਿਜੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਧਕ, ਜੇ ਇਸ ਿਾਤਿਾ ਧਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਧਕਸੇ ਵੀ ਿਾਣੀ 
ਦ ੇਕਿੱਢਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਧਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਨ ਜਾਂ ਸੋਿ ਕਿਨ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਹ ੈਜਾਂ ਧਕਸੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚ ੇਦੀ 
ਉਸਾਿੀ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿੂਿੀ ਤੌਿ 'ਤ ੇਅਗਾਿੀ ਅਿਜੀ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਰਵਾਨਗੀ 
ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਜਹੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਸੋਿ ਜਾਂ ਧਨਿਿਾਣ ਕਿੇਗਾ। 

ਜੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ, ਿਸੀਨਿੀ ਜਾਂ ਉਿਕਿਣ ਦੀ ਕਈੋ ਤਬਦੀਲੀ, 
ਸੋਿ, ਖਪਤਕਾਰ ਦ ੇ ਕੰਿਕਾਜ ਨੰੂ ਬੇਰੋਕ ਚਾਲ  ਿਿੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਿੰਤ ਜਾਂ ਜਿੂਿੀ ਤੌਿ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ  
ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਦ ੇਬਦਲਾਅ, ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਿਿੰੁਿਤ ਕਿਵਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤ ੇਅਥਾਿਟੀ ਨੰੂ ਸੂਧਚਤ 
ਕਿੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਧਕਸੇ ਵੀ ਜਿੂਿੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਸੋਿ ਜਾਂ ਿੁਿੰਿਤ ਦੇ 30 ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਅੰਦਿ 
ਅਥਾਿਟੀ ਨੰੂ ਸੂਧਚਤ ਕਿੇਗਾ। ਜੇ ਅਧਜਹੀਆਂ ਗਤੀਧਵਿੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ 
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ਿਾਣੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ ਦੀ ਸਿਿਿੱਥਾ ਧਵਿੱ ਚ ਵਾਿਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਜਹੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦ ੇਨਾਲ 
ਵਾਿੂ ਿਾਤਿਾ ਲਈ ਇਜਾਜਤ ਲਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਸਿਿੱ ਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਜੇ ਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਧਬਨਾਂ ਧਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀ 
ਜਾਂ ਸੋਿ ਦ ੇ ਧਸਿਫ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਿੁਿੰਿਤ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਾਣੀ ਦਾ ਿਰਯੋਗਕਿਤਾ ਅਥਾਿਟੀ ਨੰੂ ਜਾਂ 
ਤਾਂ ਅਗਾਿੀ ਸੂਧਚਤ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਿੁਿੰਿਤ ਕਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ 
ਅਧਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਿੁਿੰਿਤ ਦੀ ਿਰਧਕਧਿਆ ਸਿੁੂ ਕਿਨ ਦ ੇ30 ਧਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਿ ਅੰਦਿ ਅਥਾਿਟੀ ਨੰੂ 
ਸੂਧਚਤ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

5.4 ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ 
ਿਾਣੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਤੇ ਿਾਲਣਾ ਦ ੇ ਧਬਆਨ ਸਮੇਤ ਧਨਿਿਾਿਤ ਫਾਿਿੈਟ 

ਧਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਿਣ ਲਈ ਿਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਧਿਆਦ ਖਤਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਧਤੰਨ ਿਹੀਨੇ ਿਧਹਲਾਂ 
ਅਿਜੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਿ ਨਾਲ ਿਰਾਿਤ ਹੋਈਆ ਂਨਵੀਨੀਕਿਣ ਅਿਜੀਆ ਂਲਈ ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਧਨਿਿਾਿਤ 
ਕੀਤੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਜਾਜਤ ਅਵਿੀ ਦੀ ਧਿਆਦ ਖਤਿ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਿਣ 
ਨਾ ਹੋਣ 'ਤ ੇਿਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਅਧਿਕਾਿਤ ਧਨਕਾਸੀ ਤੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਕੰਪਨਸ਼ਸ਼ੇਨ ਚਾਰਕਜ਼ਜ ਲਾਗ  
ਹੋਣਗੇ। 
 

5.5 ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨਾ 
ਅਧਜਹੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਜਲ ਉਿਯੋਗਕਿਤਾ  ਿਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਿਤ ਦੀ 

ਿਾਲਣਾ ਕਿਨ ਧਵਿੱ ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਿਧਹੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਥਾਿਟੀ ਦੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਧਨਿਦੇਸ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਿਨ ਧਵਿੱ ਚ 
ਅਸਫਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਸਬੰਿ ਧਵਚ ਧਕਸੇ ਵੀ ਹੋਿ ਕਾਿਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਰਵਾਨਗੀ 
ਨੰੂ ਿਿੱਦ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
 

ਅਧਿਆਇ 6 
ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਚਾਰਨਜਜ਼ 

 

6.1 ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦ ੇਚਾਰਨਜਜ਼ 
ਕੋਈ ਵੀ ਿਾਣੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ , ਧਜਸਨੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਿਾਿਾਵਾਂ ਤਧਹਤ ਅਥਾਿਟੀ ਦ ੇਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਜਾਂ 
ਆਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ  ਿਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਧਬਨਾਂ ਜਾਇਜ 
ਿਰਵਾਨਗੀ ਦ ੇਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਕਿੱ ਢਦਾ  ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਿਾਂ ਿਿਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕਿੱਢੇ ਿਾਣੀ ਦੀ ਿਾਤਿਾ ਲਈ 
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ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਚਾਰਕਜ਼ਜ ਦਾ ਵਾਿੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਧਜੰਿੇਵਾਿ ਹੋਵੇਗਾ ਕਜਸ ਨ ੰ  ਭੂਿੀਗਤ ਿਾਣੀ 
ਿੁਆਵਜਾ ਖਿਚਾ (ਗਰਾਊਡ ਵਾਟਰ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਚਾਰਕਜ਼ਜ) (ਜੀਸੀਸੀ) ਕਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇ ਅਧਜਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਿਤ ਧਨਕਾਸੀ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਿੁਆਵਜ ੇ ਦੇ 
ਚਾਰਕਜਜ਼ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੇਠ ਕਦਾੱ ਤੇ ਸਿੀਕਿਨ ਅਨੁਸਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ: 
 
ਜੀਸੀਸੀ = ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਧਨਕਾਸੀ ਿਰਤੀ ਧਦਨ x ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਰੇਟ (ਜੀਸੀਆਿ) x 
ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ ਧਜਹਨਾਂ ਲਈ ਯ ਕਨਟ  ਅਥਾਿਟੀ ਦੀ ਜਾਇਜ ਿਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਧਬਨਹ ਾਂ ਕੰਿ ਕਿਦੀ ਹੈ । 
ਧਜਿੱ ਥੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਧਨਕਾਸੀ ਧਕਊ. ਿੀਟਿ / ਧਦਨ ਧਵਿੱ ਚ ਹੈ ਅਤ ੇਜੀਸੀਆਿ ਿੁਿਏ / ਧਕਊ. 
ਿੀਟਿ ਧਵਿੱ ਚ ਹੈ। 
ਤਾਂ ਿਰਤੀ ਧਕਉਧਬਕ ਿੀਟਿ ਧਵਿੱ ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਿਤ  ਧਨਕਾਸੀ ਲਈ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਿੁਆਵਜ ੇਦੀਆਂ 
ਦਿਾਂ ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹਨ: 
 

ਸਾਰਣੀ 7: ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 
 

ਲੜੀ 
ਨੰ 

ਖੇਤਰ ਦੀ 
ਸ਼ਰੇਣੀ 

< 10 ਧਕਊ. 
ਮੀ/ਧਦਨ  

10 -100 ਧਕਊ. 
ਮੀ/ਧਦਨ 

> 100 ਧਕਊ. 
ਮੀ/ਧਦਨ 

1 ਆਿੈਂਜ 16 36 44 
2 ਯੈਲੋ 12 28 36 
3 ਗਰੀਨ 8 20 28 

 
 

6.2 ਮਸੀਨਰੀ, ਉਪਕਰਣ ਅਤ ੇਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤ ੇਰਿੱਖ-ਰਖਾਅ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਿਾਣੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ 
ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ  ਸਥਾਿਤ ਜਾਂ ਵਿਤੀ ਗਈ ਸਾਿੀ ਿਸੀਨਿੀ, ਉਿਕਿਣ ਅਤੇ ਯੰਤਿ, ਧਜਸ ਧਵਚ ਿਾਿ 
ਅਤੇ ਧਨਗਿਾਨੀ ਵੀ  ਸਾਿਲ ਹਨ, ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਧਨਿਿਾਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਾਣੀ ਵਿਤੋਂਕਾਿ 
ਅਧਜਹੇ ਸਾਿੇ ਉਿਕਿਣ, ਯੰਤਿ, ਿਸੀਨਿੀ ਅਤ ੇਢਾਂਧਚਆਂ ਨੰੂ ਸਥਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਿਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 
ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਕਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ 
ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਿਾਣੀ ਦਾ ਵਿਤੋਂਕਾਿ ਅਧਜਹੀਆਂ ਧਵਸੇਸਤਾਵਾਂ, ਜਿੂਿਤਾਂ ਜਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 
ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਹਠੇ ਧਲਖੇ ਧਨਿਿਾਿਤ ਨਾਨ-ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਚਾਰਕਜਜ਼ 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। 
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6.3 ਿਾਿ-ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਚਾਰਨਜਜ਼: 
ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਲੰਘਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਨਾਨ-ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਚਾਿਧਜਜ ਧਨਿਨ ਅਨੁਸਾਿ ਦਿਸਾਏ ਗਏ 
ਹਨ। ਇਹ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਸੋਿ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 
 

ਸਾਰਣੀ -8 ਿਾਿ-ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਚਾਰਨਜਜ਼ 
ਲੜੀ 
ਨੰ 

ਵਸਤਾਂ ਚਾਰਕਜਜ਼ ਿੁਿਏ ਧਵਚ 
100 ਧਕਉ. ਮੀ / 
ਧਦਨ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ 
ਯੂਧਨਟ 

100 ਧਕਉ. ਮੀ / 
ਧਦਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦ ੇਯੂਧਨਟ 

1  ਢੁਕਵੇਂ ਵਾਟਿ ਿੀਟਿ ਦੀ ਸਥਾਿਨਾ ਨਾ ਕਿਨਾ ਜਾਂ 
ਖਿਾਬ ਵਾਟਿ ਿੀਟਿ 

50,000 200,000 

2  ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਿਤੀ ਹੇਠਾਂ 
ਿਾਣੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਧਚਆਂ ਦਾ ਨਾਨ-ਕਡਸਕਲੋਜ਼ਰ 
ਜਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਿਤ ਧਨਿਿਾਣ ਹਿ ਕਾਿਜਸੀਲ 
ਢਾਂਚਾ 
ਹਿੇਕ ਖਿਾਬ / ਨਕਾਰਾ/ਛਾੱ ਕਡਆ ਢਾਂਚਾ 

50,000 
25,000 

200,000 
100,000 

3  ਵਾਟਿ ਿੀਚਾਿਜ ਜਾਂ ਿਾਣੀ ਬਚਾਓ ਢਾਂਧਚਆਂ ਜਾਂ 
ਉਿਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫੀ 
ਸਿਿਿੱਥਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ। 

100,000 500,000 

4  ਿੀਚਾਿਜ ਢਾਂਧਚਆਂ / ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦ ੇ
ਢਾਂਧਚਆਂ / ਉਿਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਿਨਾ 

20,000 100,000 

5  ਜਿੀਨ ਧਵਿੱ ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਿਤ ਿਾਣੀ 
ਿਾੱਕਣਾ/ਭੇਜਣਾ। 
ਨੋਟ: ਿਾਣੀ ਖ਼ਿਤਕਾਿ, ਸਿਿਿੱਥ ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ 
ਲੋੜੀਂਦੇ  ਜਲਮਈ ਉਪਚਾਰ  ਕਿਨ ਲਈ ਵਿੱਖਿੇ ਤੌਿ 
'ਤ ੇਧਜੰਿੇਵਾਿ ਹੋਣਗੇ। 

500,000 2,000,000 

6  ਲੌਗ ਬੁਿੱ ਕ ਦਾ ਗੈਿ-ਿਰਬੰਿਨ ਜਾਂ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ 
ਐਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਸਿੇਂ ਧਸਿ ਨਾ ਦੇਣਾ। 
ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਤ ੇ ਧਿਿੋਿਧਟੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਹੋਿ 
ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ। 

10,000 50,000 
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7  ਵਾਟਿ ਆਧਡਟ ਧਿਿੋਿਟ ਨੰੂ ਸਿੇਂ ਧਸਿ ਜਿਹਾਂ ਨਾ 
ਕਿਨਾ 

25,000 100,000 

8  ਅਣ-ਅਧਿਕਾਿਤ ਜਾਂ ਗੈਿ-ਿਧਜਸਟਿਡ ਧਡਰਧਲੰਗ 
ਧਿਗ (ਿਰਤੀ ਢਾਂਚਾ) ਦੁਆਿਾ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ 
ਐਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦ ੇਢਾਂਚੇ ਦਾ ਧਨਿਿਾਣ ਜਾਂ ਖੁਦਾਈ। 

50,000 200,000 

9  ਵਾਟਿ ਸਿਲਾਈ ਟੈਂਕਿ ਦੀ ਿਧਜਸਟਰੇਸਨ ਨਾ ਹੋਣ 
ਦੀ ਸ ਰਤ ਕਵਚ ਪਰਤੀ ਟੈਂਕਰ। 

50,000 

10  ਖ ਹ ਪੁਾੱ ਟਣ ਵਾਲੀ ਧਿਗ ਿਧਜਸਟਿਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸ ਰਤ ਕਵਚ ਪਰਤੀ ਕਰਗ। 

200,000 

11  ਧਿਗ ਿਧਜਸਟਿਡ ਹੋਣਾ ਿਿ ਚਾਲ  ਹਾਲਤ ਕਵਚ 
ਜੀਿੀਐਸ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ। 

10,000 

12  ਿਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਿ ਿਧਜਸਟਿਡ ਹੋਣਾ ਿਿ  ਚਾਲ  
ਹਾਲਤ ਕਵਚ ਜੀਿੀਐਸ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ। 

5,000 

13  ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਦਾੱ ਤੀ 
ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸਮੇ ਕਸਰ ਪਾਲਣਾ ਕਵਚ ਅਸਫਲ    

25,000 100,000 

14  ਚਾਰਕਜਜ਼, ਫੀਸ, ਲਾੱ ਗੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ 
ਚਾਰਕਜਜ਼ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਧਦ ਸਿੇਤ ਧਕਸੇ ਵੀ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇ ਖਿਧਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਧਨਿਿਾਿਤ ਧਿਤੀ 'ਤ ੇਨਾ ਕਿਨਾ, ਹਿ ਿਹੀਨੇ ਜਾਂ 
ਇਸ ਦੇਿੀ ਦ ੇਕੁਝ ਧਹਿੱ ਸੇ ਲਈ (ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਪਾਊਂਡ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ) 

ਬਕਾਇਆ ਿਕਿ 
ਦਾ 1.5% 

ਬਕਾਇਆ ਿਕਿ 
ਦਾ 1.5% 

ਧਵਆਧਖਆ 1: ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਦੀ ਅਕਜਹੀ ਹਰਕਤ ਕਜਸ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਕ ਜਾਂ ਵਾੱਿ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਲਾਗ  ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ 
ਖਰਚਾ (ਨਾਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਚਾਰਕਜਜ਼) ਵਸ ਕਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਅਕਜਹੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਅਦਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਧਵਆਧਖਆ 2: ਇਹ ਚਾਰਕਜ਼ਜ ਧਕਸੇ ਵੀ ਕਦਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਿਿੱ ਖਿਾਤ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਹਨ 
ਜੋ ਕਕ ਅਥਾਿਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਧਨਯਿਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਿਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਸੁਿੂ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ । 
 
ਧਵਆਧਖਆ 3: ਜੇ ਿਾਣੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਧਕਸ ੇਵੀ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦ ੇ
ਦੌਿਾਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਦੁਆਿਾ ਿਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ  ਜਾਂ ਗਲਤ  ਤਿੀਕ ੇਨਾਲ ਿਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਦੀ ਖਿਤ ਨੰੂ ਅਣਅਧਿਕਾਿਤ ਿੰਧਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ 
ਅਕਜਹੀ  ਅਣ-ਅਧਿਕਾਿਤ ਕਨਕਾਸੀ ਦੀ ਕਮਕਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਤ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ 
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ਚਾਰਕਜ਼ਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਕਸੇ ਵੀ ਨਾਨ-ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਫੀਸ ਜਾਂ ਿਿੱ ਖਿਾਤ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ 
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
 

ਅਧਿਆਇ 7 
ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਿ ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ 

 

7.1 ਜਲ ਐਕਸਟਰਕੈਸ਼ਿ ਮੀਟਧਰੰਗ 
ਹਿ ਯ ਕਨਟ ਆਿਣੇ ਅਹਾਤੇ ਧਵਚ ਸਧਥਤ ਹਿ ਧਟਊਬਵੈਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਢੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਨੰੂ ਿੋਜਾਨਾ ਅਿਾਿ 
ਤ ੇਿਾਿੇਗੀ। ਹਿ ਧਟਊਬਵੈੈੱਲ ਧਵਚੋਂ ਕਿੱਢੇ ਗਏ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਿੋਜਾਨਾ ਿਾਤਿਾ ਨੰੂ ਧਿਕਾਿਡ ਕਿਨ 
ਲਈ ਇਕ ਲੋਗ ਬੁਿੱ ਕ ਇਲੈਕਟਰਾਧਨਕ ਜਾਂ ਭੋਧਤਕ ਿੂਿ ਧਵਚ ਜਿੂਿਤ ਅਨੁਸਾਿ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। 
ਇਲੈਕਟਰਾਧਨਕ ਜਾਂ ਭੌਧਤਕ ਧਿਿੋਿਟਾਂ ਲੌਗ ਬੁਿੱ ਕ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਿਰਵਾਨਗੀ ਧਵਿੱ ਚ ਦਾੱਸ ੇਅਨੁਸਾਿ ਜਿਹਾਂ ਜਾਂ 
ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯ ਕਨਟ ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਸਾਿਣੀ ਅਨੁਸਾਿ ਯ ਕਨਟ ਦੁਆਿਾ ਕਿੱਢੇ ਗਏ ਕੁਿੱ ਲ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤ ੇਆਿਣੇ ਹਿੇਕ ਧਨਕਾਸੀ ਢਾਂਧਚਆਂ ਤੇ ਇਿੱਕ ਿਾਣੀ ਦਾ ਿੀਟਿ ਲਗਾਏਗੀ: 
ਸਾਰਣੀ 9: ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਧਕਸਮ 

ਧਨਕਾਸੀ ਕੀਤ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਧਕਉ. ਮੀ/ਧਦਨ) 
<10 10-100 >100 

ਿਕੈਨੀਕਲ ਵਾਟਿ ਿੀਟਿ ਧਡਜੀਟਲ ਵਾਟਿ ਿੀਟਿ ਟੈਲੀਿੇਟਰੀ ਵਾਲਾ ਧਡਜੀਟਲ ਵਾਟਿ 
ਿੀਟਿ 

 
ਦੂਜ ੇ ਸਬਦਾਂ ਧਵਚ, ਜੇ ਯ ਕਨਟ ਧਵਚ ਧਤੰਨ ਧਟਊਬਵੈੈੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿ ਿੋਜ 40 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀਟਿ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਿੱਥ ਦੀ ਿਿਵਾਹ ਕੀਤ ੇ ਧਬਨਾਂ ਧਕ ਇਿੱਕ ਖਾਸ 
ਧਟਊਬਵੈੈੱਲ ਿਰਤੀ ਧਦਨ 10 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀਟਿ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਨੰੂ ਕਿੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਤੰਨੋਂ  
ਧਟਊਬਵੈਲਾਂ ਧਵਚੋਂ ਹਿੇਕ ਤੇ ਇਿੱਕ ਧਡਜੀਟਲ ਵਾਟਿ ਿੀਟਿ ਸਥਾਿਤ ਕਿੇਗਾ। 
 

7.2 ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਿਾਪਣਾ 
ੳ) 1000 ਕਕਊਬੀਕ ਿੀਟਰ / ਧਦਨ ਤੋਂ ਧਜਆਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ 
ਯ ਕਨਟਾਂ ਨੰੂ ਪੀਜ਼ੋਮੀਟਰ  ਦੁਆਿਾ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ ਿਿੱ ਿਿ ਦੀ ਧਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਪੀਜ਼ੋਮੀਟਰ  ਦ ੇਵੇਿਵੇ ਹੇਠ ਧਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹੋਣਗੇ: 
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i. ਪੀਜ਼ੋਮੀਟਰ  ਿਿਤੀ ਦਾ ਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਧਟਊਬਵੈਲ ਤੋਂ 25 ਤੋਂ 75 ਿੀਟਿ ਦੂਿ 
ਸਧਥਤ ਹੋਵੇਗਾ। 
ii. ਪੀਜ਼ੋਮੀਟਰ  ਦਾ ਧਵਆਸ 100 ਅਤੇ 150 ਧਿਲੀਿੀਟਿ ਦੇ ਧਵਚਕਾਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
iii. ਪੀਜ਼ੋਮੀਟਰ  ਇਕੋ ਡੂੰ ਘਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿੰਧਿੰਗ ਧਟਊਬਵੈੈੱਲ ਵਾਂਗ ਉਹੀ ਐਕੁਇਫਿ ਜੋਨ ਨੰੂ ਵੀ 
ਟੈਿ ਕਿੇਗਾ। 
iv. ਪੀਜ਼ੋਮੀਟਰ  ਨਾਲ ਧਡਜੀਟਲ ਵਾਟਿ ਲੈਵਲ ਧਿਕਾਿਡਿ ਸਮੇਤ ਟੈਲੀਮੀਟਰੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
v.  ਇਿੱਕ ਧਡਸਿਲੇਅ ਬੋਿਡ, ਜੋ ਧਕ ਪੀਜ਼ੋਮੀਟਰ  ਦੇ ਵੇਿਧਵਆਂ ਨੰੂ ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਢਾਂਚੇ ਦ ੇਆਸ ਿਾਸ 
ਸਥਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਅ)  i  50 ਧਕਯੂਧਬਕ ਿੀਟਿ ਅਤ ੇ1000 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀਟਿ / ਧਦਨ ਦ ੇਧਵਚਕਾਿ ਿਾਣੀ ਕਿੱਢ 
ਿਹੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਯ ਕਨਟਾਂ, ਕਟਊਬਵੈੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਹਿ ਸੋਿਵਾਿ ਇਿੱਕ ਧਨਿਿਾਿਤ 
ਸਿੇਂ ਤ ੇਕਟਊਬਵੈੈੱਲ ਧਵਿੱ ਚ ਿਾਣੀ ਦ ੇਿਿੱ ਿਿ ਦੀ ਿੈਨੂਅਲੀ ਧਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨਗੀਆਂ।  ਿੀਧਡੰਗਜ਼ ਇਸ ਉਦੇਸ 
ਲਈ ਿਿੱ ਖੇ ਗਏ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਿਧਜਸਟਿ ਧਵਿੱ ਚ ਦਿਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਰਵਾਨਗੀ ਿਿੱਤਿ ਧਵਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤੇ 
ਵੇਿਧਵਆਂ ਅਨੁਸਾਿ ਅਥਾਿਟੀ ਨੰੂ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਤੇ ਸੂਧਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 ii.  ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾੱ ਿਰ ਇਾੱਕ 25 ਕਮਲੀਮੀਟਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨ (ਪੀਵੀਸੀ ਜਾਂ ਜੀ.ਆਈ.) ਨਾਲ 
ਕਟਊਬਵੈੈੱਲ ਕਵਚ ਢੁਾੱ ਕਵੀ ਡ ੰ ਘਾਈ ਤਾੱਕ ਲਮਕਾ ਕ ੇਮਾਕਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ 

 ਪਾਣੀ ਦ ੇਪਾੱ ਿਰ ਨ ੰ  ਸਟੀਲ ਦੀ ਗਰੈਜ ਏਟਡ ਪਾਣੀ ਪਾੱ ਿਰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਸਾਊਂਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਕਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

7.3 ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਸਾਿੀਆਂ ਯ ਕਨਟਾਂ ਿਨਜੂਿ-ਸੁਦਾ ਿਰਵਾਨਗੀ ਧਵਿੱ ਚ ਦਿਸਾਏ ਗਏ ਧਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਸਿਤਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ 
ਕਿਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨਿਿਾਿਤ ਸਿੇਂ ਅਨੁਸਾਿ ਧਿਿੋਿਟਾਂ ਿੇਸ ਕਿਨਗੀਆਂ। ਿਰਵਾਨਗੀ ਦ ੇ ਧਨਯਿਾਂ ਜਾਂ 
ਸਿਤਾਂ ਧਵਚੋਂ ਧਕਸੇ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਵਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ, ਗੈਿ-ਿਾਲਣਾ, ਅੰਸਕ ਿਾਲਣਾ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਲਣਾ 
ਅਥਾਿਟੀ ਦ ੇਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

7.4 ਧਡਰਲੰਗ ਧਰਗਜ਼ / ਉਪਕਰਣ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਰਧਜਸਟਰਸੇਨ 
ਹੇਠ ਧਲਖੀ ਿਸੀਨਿੀ, ਉਿਕਿਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਿਧਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜਿੀ ਹੋਵੇਗੀ: 
ੳ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਵਚ ਰਕਜਸਟਰਡ ਖ ਹ ਪੁਾੱ ਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਗਜ਼, 
 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਵਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖ ਹ ਪੁਾੱ ਟਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਰਗਜ਼, 
 ਖ ਦਾਈ ਉਪਕਰਨ ਜੋ ਟਰਾੱਕ ਤ ੇ ਜਕੜ੍ਆ/ਟਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਖਕਚਆ/ਇੰਜਨ ਦੁਆਰਾ 
ਮੈਨ ਅਲੀ ਓਪਰੇਕਟਡ ਹੋਵੇ। 
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ਉੱਿਿ ਧਦਿੱ ਤੇ ਸਾਿੇ ਧਿਗ/ ਧਡਰਧਲੰਗ ਿਸੀਨਿੀ ਦਾ ਕਾਿਜਸ਼ੀਲ ਜੀਿੀਐਸ ਧਸਸਟਿ ਨਾਲ ਲੈਸ 
ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਅ) ਿੰਜਾਬ ਿਾਜ ਧਵਚ ਿਾਣੀ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਿ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿੰਜਾਬ 
ਿਾਜ ਧਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਜਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਿਧਜਸਟਿੇਸ਼ਨ ਨੰਬਿ ਹੋਣਾ ਲਾਜਿੀ ਹੈ। ਿਾਣੀ ਦੇ ਸਾਿ ੇ
ਟੈਂਕਿ ਵਾਹਨ ਕਾਿਜਸੀਲ ਜੀਿੀਐਸ ਧਸਸਟਿ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। 
 

7.5 ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਰੀਟਿੈਂਟ ਅਤ ੇਮੁੜ ਵਰਤੋਂ 
ਸਾਿੀਆਂ ਯ ਕਨਟਾਂ ਨੰੂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਧਡਸਚਾਿਜ ਅਤੇ ਗੰਦ ੇਿਾਣੀ ਦੀ ਿੁੜ ਵਿਤੋਂ ਬਾਿੇ ਸਮਰਾੱਥ ਅਕਿਕਾਰੀ 
ਦੀ ਸਧਹਿਤੀ ਜਾਂ ਿਨਜਿੂੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
 

7.6 ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਯੂਨਿਟਾਂ ਦ ੇਅਹਾਤੇ ਧਵਚ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ 
ਿਰਵਾਧਨਤ ਸਾਿੀਆਂ ਯ ਕਨਟਾਂ ਆਿਣੇ ਅਹਾਤੇ ਧਵਚ ਬਿਸਾਤੀ ਿਾਣੀ ਇਕਿੱਠਾ ਕਿਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱਕਠੇ ਕੀਤ ੇ
ਗਏ ਿਾਣੀ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਵਿਤੋਂ ਲਈ ਸਟੋਿ ਕਿਨਗੀਆ ਂਜਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਯੋਗ ਅਥਾਿਟੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ 
ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਿਨਜਿੂੀ / ਸਧਹਿਤੀ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਬਣਾਉਟੀ ਿੀਚਾਿਜ ਲਈ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨਗੀਆਂ। 
 
 

7.7 ਮਾਈਧਨੰਗ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤ ੇਉਸਾਰੀ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤ ੇ
ਰੀਚਾਰਜ 
ਿਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸਾਿੇ ਿਾਈਧਨੰਗ ਿਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅਹਾਤੇ ਧਵਿੱ ਚ ਬਿਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ  
ਆਰਟੀਕਫਸ਼ਲ ਿੀਚਾਿਜ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਪ-ਕਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਿਿੱਥ ਅਥਾਿਟੀ  ਦੀ ਸਧਹਿਤੀ ਜਾਂ 
ਿਰਵਾਨਗੀ ਦ ੇ ਅਨੁਸਾਿ ਕਿਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਿਾਈਧਨੰਗ ਕਾਿਜਾਂ ਅਤੇ ਧਨਿਿਾਣ ਿਰਾਜੈਕਟਾਂ ਧਵਚ ਨੀਂਹਾਂ, 
ਬੇਸਿੈਂਟਾਂ ਆਧਦ ਦੀ ਉਸਾਿੀ ਕਾਿਣ ਧਨਕਲੇ ਿਾਣੀ ਦਾ ਿਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਿਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਿੂੜ 
ਦਬਾਉਣ,  ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਧਿਚਾਿਜ, ਧਸੰਚਾਈ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਿੀਣ ਅਤੇ ਘਿੇਲੂ ਵਿਤੋਂ ਲਈ, ਿੀਚਾਿਜ 
ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
 

7.8 ਮਨਜ਼ਰੂਸਦੁਾ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ 
ਿਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂ ਸਾਿੀਆਂ ਯ ਕਨਟਾਂ ਿੌਜਦੂਾ ਜਾਂ ਿਰਸਤਾਧਵਤ ਧਟਊਬਵੈਲ 
(ਧਟਊਬਵੈਲਾਂ) ਦ ੇਿਰਵਾਧਨਤ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਢਾਂਧਚਆਂ ਨੰੂ ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਿਨਜਿੂ-ਸੁਦਾ ਇਿਾਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 
ਿਰਿਾਣਤ ਕਾਿੱਿੀ ਜਿਹਾਂ ਕਿਨਗੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਯੂਧਨਟਾਂ ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ 
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ਿਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਿਨਜਿੂ-ਸੁਦਾ ਧਬਲਧਡੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਧਟਊਬਵੈੈੱਲ / 
ਧਟਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਿਰਸਤਾਧਵਤ ਜਗਹਾ ਦਿਸਾਉਂਦੇ ਹਏੋ ਧਨਿਿਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿੜਾ ਿੇਸ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਧਕ ਿਰਵਾਧਨਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਿਿੱਥ ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਿਨਜਿੂੀ ਧਿਲਣ ਤੋਂ 15 ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਅੰਦਿ ਿੇਸ਼ 
ਕਿ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਜਹੀ ਿਰਵਾਨਗੀ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਧਟਊਬਵੈੈੱਲ ਸਥਾਿਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 
ਧਨਿਿਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

7.9 ਿਕਾਰਾ/ ਖਰਾਬ ਢਾਂਧਚਆਂ ਨੰੂ ਸੀਲ ਕਰਨਾ 
ਸਾਿੀਆਂ ਯ ਕਨਟਾਂ ਧਤਆਗੇ ਜਾਂ   ਜਾਂ ਖਿਾਬ ਧਟਊਬਵੈੈੱਲ,  ਿੁਿੱ ਟ ੇਖੂਹ ਜਾਂ ਿੀਚਾਿਜ ਢਾਂਧਚਆਂ ਦੀ ਸਿੱਤ 
ਧਦਨਾਂ ਦ ੇ ਅੰਦਿ-ਅੰਦਿ ਸੀਧਿੰਟ ਗਿਾਊਧਟੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੀਧਲੰਗ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਯ ਕਨਟ 
ਸੀਧਲੰਗ ਦ ੇਸਿੱਤ ਧਦਨਾਂ ਦ ੇਅਗਲੇ ਅਿਸੇ ਦ ੇਅੰਦਿ ਇਸ ਬਾਿੇ ਅਥਾਿਟੀ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਧਿਿੋਿਟ ਿੇਸ ਕਿੇਗੀ। 
 
 

ਅਧਿਆਇ 8 
ਵਾਟਰ ਆਧਡਟ 

8.1 ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤ ੇਿਾਣੀ ਦੀ ਉਤਿਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸਲਤਾ ਦੇ ਉਦਯੋਧਗਕ ਿਾਿਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਿਰਾਿਤ ਕਿਨ 
ਲਈ ਸਾਿੀਆਂ ਯੂਧਨਟਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
8.2 ਉਹ ਸਾਿੀਆਂ ਯੂਧਨਟਾਂ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 100 ਕਕਊਕਬਕ  ਿੀਟਿ/ਧਦਨ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ 
ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੰੂ ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਅਧਿਕਾਿਤ ਆਡੀਟਿਾਂ ਦੁਆਿਾ 
ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਟਿ ਆਧਡਟ ਕਿਵਾਉਣਾ ਲਾਜਿੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਧਹਲੀ ਵਾਟਿ ਆਧਡਟ ਧਿਿੋਿਟ ਿਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ 
ਦੀ ਧਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਿੂਿਾ ਹੋਣ ਦ ੇਛ ੇਿਹੀਧਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਜਿਹਾ ਕਿਾਉਣੀ ਿਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਹਿੇਕ 
ਧਿਿੋਿਟ ਉਸ ੇਸਾਲ ਧਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਦ ੇਿੂਿੇ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਿਹੀਧਨਆਂ ਦੀ ਧਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਿ-
ਅੰਦਿ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
 
8.3 ਵਾਟਿ ਆਧਡਟ ਲਈ ਿਾਿਗ-ਧਨਿਦੇਸਕ ਧਸਿਾਂਤ, ਵਾਟਿ ਆਧਡਟ ਧਿਿੋਿਟ ਧਤਆਿ ਕਿਨ ਧਵਚ 
ਸਾਿਲ ਿਰਧਕਧਿਆ ਅਤੇ ਧਿਿੋਿਟ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਿੱਗਿੀ ਹੇਠ ਧਲਖੀ ਹੈ: 
     ੳ) ਮਾਰਗ-ਦਰਸਕ ਧਸਿਾਂਤ 

ਵਾਟਿ ਆਧਡਟ, ਿਾਣੀ ਦੀ ਧਨਕਾਸੀ ਜਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਵੰਡ ਿਰਣਾਲੀ ਦੁਆਿਾ, ਅਤ ੇ
ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਿਾਂ ਧਵਿੱ ਚ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਇਸਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਧਵਿੱ ਚ ਧਡਸਚਾਿਜ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦ ੇਿਾਣੀ ਦ ੇਵਹਾਅ ਨੰੂ ਿਾਿ ਕ,ੇ ਉਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਿਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਿਰਾਿਤ ਕਿਨ ਦੀ 
ਇਿੱਕ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਿ ਿਰਧਕਧਿਆ ਹੈ।  
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 ਵਾਟਿ ਆਧਡਟ ਕਿਵਾਉਣ ਧਵਚ ਿਾਣੀ ਦ ੇਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਨਾ, ਿਾਣੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨਾ 
ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦ ੇਤਿੀਧਕਆਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਿਨਾ ਸਾਿਲ ਹੈ।  
ਿੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣੀ ਦ ੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਧਵਸਥਾਿ-ਿੂਿਵਕ ਵੇਿਵਾ ਿਾਣੀ ਆਧਡਟ 
ਧਿਿੋਿਟ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿਹਿੱਤਵਿੂਿਣ ਪਕਹਲ  ਹੈ। ਇਸ ਧਵਿੱ ਚ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਖੇਤਿਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਿਾਣੀ 
ਦੀ ਿਾਤਿਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਦਾ ਅਨੁਿਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਿਲ ਹੈ ਜੋ ਿੀਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਿੁੜ ਵਿਤੋਂ 
ਦ ੇਿੌਧਕਆਂ ਨੰੂ ਧਵਕਸਤ ਕਿਨ ਧਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿੈਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 

ਅ. ਪਰਧਕਧਰਆ 
ਵਾਟਿ ਆਧਡਟ ਿਰਧਕਧਿਆ ਧਵਚ ਇਕ ਿੁਿੱ ਢਲਾ ਿਾਣੀ ਸਿਵੇਖਣ ਸਾਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਇਕ ਧਵਸਧਤਰਤ ਆਧਡਟ। ਇਕ ਯੂਧਨਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਧਵਿੀਆਂ, ਿਾਣੀ ਦੀ ਖਿਤ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ 
ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਦ ੇ ਧਨਕਾਸ ਦੇ ਨਿੂਨੇ ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਦ ੇ ਧਬਧਲੰਗ ਦੀਆਂ ਦਿਾਂ ਸੰਬੰਿੀ ਧਿਛੋਕੜ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕਿਨ ਲਈ ਿਾਣੀ ਦਾ ਿੁਿੱ ਢਲਾ ਸਿਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ 
ਸੈਕਟਿ ਤੋਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਕੰਡਿੀ ਅੰਕਧੜਆਂ ਦ ੇ ਧਵਸਲੇਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਧਨਟ ਦਾ ਇਿੱਕ 
ਧਵਸਧਤਰਤ ਜਲ ਆਧਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਧਵਿੱ ਚ ਹੇਠ ਧਦਿੱ ਤੇ ਕਦਿ ਸਾਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: 

• ਸੁਧਵਿਾ ਿਰਬੰਿਕ ਅਤੇ ਕਿਿਚਾਿੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਧਵਚਾਿ-ਵਟਾਂਦਿੇ; 
• ਜਲ ਿਰਣਾਲੀ ਧਵਸਲੇਸਣ; 
• ਬੇਸਲਾਈਨ ਿਾਣੀ ਦ ੇਨਕਸੇ ਦੀ ਿਾਤਿਾ; 
• ਿਰੈਸ਼ਿ ਅਤੇ ਫਲੋਅ ਿੀਟਿਾਂ ਅਤੇ ਹੋਿ ਉਿਕਿਣਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਧਦਆਂ ਧਨਗਿਾਨੀ ਅਤੇ ਿਾਿ; 
• ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੀਕ ਦੀ ਿਾਤਿਾ; 
• ਿਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਦਾ ਭਾਿ ਅਤੇ ਧਡਸਚਾਿਜ ਦੀ ਿਾਤਿਾ; 
• ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਦ ੇਿਾਿਦੰਡਾਂ ਧਵਚ ਿਧਿਵਿਤਨ ਦੀ ਿਾਤਿਾ; 
• ਿਾਣੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਉਤਿਾਦਕਤਾ ਨੰੂ ਸੁਿਾਿਨ, ਿਾਣੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਘਟਾਉਣ, ਿਾਣੀ ਦ ੇਟਰੀਟਮੈਂਟ 

ਅਤੇ ਦੁਬਾਿਾ ਵਿਤੋਂ ਦੀਆ ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਕਵਚ ਸੁਿਾਰ। 
 

ੲ)  ਵਾਟਰ ਆਧਡਟ ਧਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਸ਼  
• ਿਾਣੀ ਦੀ ਖਿਤ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਿਾਣੀ ਦੇ ਉਤਿਾਦਨ ਦ ੇਪਟੈਰਨ 
• ਿਾਣੀ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ 
• ਸਹ ਲਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਣੀ ਸੰਤੁਲਨ(ਵਾਟਰ-ਬੈਂਲੇਸ) 
• ਿਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦ ੇਿੌਕੇ 
• ਉੱਤਿ ਧਿਆਿਾਂ ਨੰੂ ਿਰਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ, ਯ ਕਨਟਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਧਭਆਸਾਂ ਦੀ ਧਬਹਤਿੀਨ 

ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਧਭਆਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਧਗਕ ਿਾਣੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸਿੇਂ ਅਤੇ 
ਲੰਬੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਧਸਫਾਿਸਾਂ। 
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• ਧਸਫਾਿਸਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਦ ੇਢੰਗ, ਖਿਚ,ੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਿਾਂ-ਸੀਮਾ 
• ਿਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸਲਤਾ ਅਤੇ ਉਤਿਾਦਕਤਾ ਦ ੇ ਧਸਫਾਿਸ ਕੀਤੇ ਉਦਯੋਧਗਕ ਿਾਿਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਿਰਾਿਤ 

ਕਿਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਵੀਂ ਿਸੀਨਿੀ, ਉਿਕਿਣ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆ ਂਧਵਚ ਧਨਵੇਸ। 
•  ਿੂਿੇ ਵੇਿਵੇ, ਡੇਟਾ, ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ 

 
8.4 ਵਾਟਿ ਆਡੀਟਿ ਿਾਣੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਿਿੋਿਟ ਦੀ ਸਿਿੱਗਿੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਿ ਧਿਿੋਿਟ 
ਦ ੇ ਸੰਦਿਭ ਅਤੇ ਯੂਧਨਟ ਦੁਆਿਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਾਗ ੂਕਿਨ ਦ ੇ ਸੰਬੰਿ ਧਵਚ ਸਧਹਿਤੀ ਜਾਂ ਧਟਿੱ ਿਣੀ ਿਰਾਿਤ 
ਕਿੇਗਾ। 
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ਅਨੁਲਿੱ ਗ 1 

ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਿ   ਅਤ ੇ ਕੰਿਜ਼ਰਿੇਸ਼ਿ, 2020  ਬਾਰ ੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ
ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ਬਾਰ ੇਇਤਰਾਜ਼ 
ਨਾਿ:       _______________________ 

ਿੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਿ:    ________________________ 

ਈਿੇਲ ਿਤਾ (ਜੇ ਉਿਲਿੱ ਬਿ ਹੋਵੇ):  ________________________ 

ਡਾਕ ਿਤਾ:     _________________________  

  _________________________  

ਸੇਵਾ ਧਵਖੇ, 

ਸਕਿੱਤਿ, ਿੰਜਾਬ ਵਾਟਿ ਿਗੈੂਲੇਸਨ ਐਡਂ ਧਡਵੈਲਿਿੈਂਟ ਅਥਾਿਟੀ 

ਐਸ.ਸੀ.ਓ 149-152, ਸੈਕਟਿ 17 ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜਹ 160017. 

ਈਿੇਲ: comments.pwrda@punjab.gov.in 

ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ   ਅਤੇ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ, 2020 ਬਾਿੇ ਿੰਜਾਬ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦ ੇਹੇਠ 
ਧਦਿੱ ਤੇ ਿੈਿਾਗਰਾਫਾਂ ਸੰਬੰਿੀ ਇਤਿਾਜ। ______________________.  

(ਧਕਿਿਾ ਕਿਕੇ ਿੈਿਾ ਨੰਬਿ ਧਦਓ) 

ਸ਼ਰੀ ਿਾਨ ਜੀ, 

ਿੈਂ ਿਸੀਦ ਨੰਬਿ_____ ਧਿਤੀ ___/___ ਦੁਆਿਾ, 500 / - ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹਾਂ ਕਿਵਾਈ ਹੈ 

ਧਕਿਿਾ ਕਿਕੇ ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ'ਤੇ ਿੇਿੇ ਇਤਿਾਜਾਂ' ਤੇ ਧਵਚਾਿ ਕਿੋ, ਜੋ ਧਕ ਨਿੱ ਥੀ ਹਨ।                                                                                                              
ਦਸਤਖਤ 

ਤਾਿੀਖ:                ਨਾਿ 
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ਅਨੁਲਿੱ ਗ-2 
ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਦ ੇਸਰਤੋਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਿੰਜਾਬ ਦ ੇਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਸਿੋਤਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨਤਿ ਿੁਲਾਂਕਣ 31.3.2017 ਤਿੱਕ ਉਿਲਿੱ ਬਿ ਹੈ। ਇਹ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇ ਸਿੋਤਾਂ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਿੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਿਡ / ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਿੰਤਿਾਲਾ, ਭਾਿਤ 
ਸਿਕਾਿ ਅਤੇ ਜਲ ਸਿਤੋ ਧਵਭਾਗ, ਿੰਜਾਬ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਸਾਂਝ ੇਤੌਿ ‘ਤ ੇਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇਿੱਕ 
ਸੰਯੁਕਤ ਧਿਿੋਿਟ ਅਕਤੂਬਿ 2018 ਧਵਿੱ ਚ ਕੇਂਦਿੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਿਡ, ਉੱਤਿ ਿਿੱਛਿੀ ਖੇਤਿ, ਚੰਡੀਗੜਹ ਅਤ ੇ
ਿੰਜਾਬ ਸਿਕਾਿ ਦ ੇਜਲ ਸਿੋਤ ਧਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ 31 ਿਾਿਚ, 2017 ਤਕ ਿੰਜਾਬ ਿਾਜ ਦੇ ਿਿਤੀ ਹੇਠਲੇ 
ਜਲ ਸਿੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਖਿੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਤਧਹਤ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ 
ਖਿਧਚਆਂ ਨੰੂ ਧਨਿਿਾਿਤ ਕਿਦੇ ਹੋਏ, 2017 ਲਈ ਿੁਲਾਂਕਣ ਧਿਿੋਿਟ ਦੀਆਂ ਸਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਧਵਚਾਿ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਧਿਿੋਿਟ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ, ਿੁਲਾਂਕਣ ਯੂਧਨਟਾਂ ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਣ ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਿ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ 
ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਦ ੇਿੜਾਅ ਦੁਆਿਾ ਿਧਿਭਾਸਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ: 

ਸਾਰਣੀ 10: ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਿ  ਦੇ ਪੜਾਅ 

ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਦਾ ਿੜਾਅ ਸਰੇਣੀ 

≤70% ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ 

>70%and ≤90% ਅਿਿ-ਨਾਜਕੁ 

>90%and ≤100% ਨਾਜਕੁ 

> 100% ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

 

ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਣ ਦਾ ਿੜਾਅ ਧਸਿਫ ਗਤੀਸੀਲ ਿਿਤੀ 
ਹੇਠਲੇ ਸਿੋਤਾਂ 'ਤ ੇਅਿਾਿਤ ਹੈ। ਦੂਜ ੇਸਬਦਾਂ ਧਵਚ, ਇਹ ਿੁਲਾਂਕਣ ਸਧਥਿ ਭੂਿੀ ਜਲ ਸਿੋਤ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਡੂੰ ਘੇ ਜਲ ਿਰਾਿਤੀਆਂ ਦ ੇਸਿੋਤਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।  
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ਿੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ਦਾ ਗਤੀਸੀਲ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਿੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਾਿ ਹੈਕਟੇਅਿ ਿੀਟਿਜ 
(ਹ-ੈਐਿ) ਅਤੇ ਧਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁਿੱ ਟ (ਐਿਏਐਫ) ਧਵਿੱ ਚ ਇਸ ਿਰਕਾਿ ਹ:ੈ 

ਸਾਰਣੀ 11: ਪੰਜਾਬ 2017 ਦੇ ਗਤੀਸੀਲ ਜਲ ਸਰੋਤ 

ਧਨਿੋਲ ਸਲਾਨਾ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ 
ਉਿਲਿੱ ਬਿਤਾ 

21,55,496 ਹੈ-ਐਿ 17.46 ਐਿਏਐਫ 

ਧਸੰਜਾਈ ਲਈ ਿੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਜਲ ਡਿਾਫਟ 34,56,464 ਹੈ-ਐਿ 28.00 ਐਿਏਐਫ 

ਘਿੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਧਗਕ ਵਿਤੋਂ ਲਈ ਿੌਜੂਦਾ 
ਭ -ਜਲ ਡਿਾਫਟ 

1,21,772 ਹੈ-ਐਿ 0.99 ਐਿਏਐਫ 

ਸਾਿੀਆਂ ਵਿਤੋਂ ਲਈ ਿੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਜਲ 
ਡਿਾਫਟ 

35,78,236 ਹੈ-ਐਿ 28.99 ਐਿਏਐਫ 

ਭਧਵਿੱ ਖ ਦੀ ਧਸੰਜਾਈ ਲਈ ਨੈੈੱਟ ਭੂ-ਜਲ   

ਸੁਿਧਖਅਤ, ਅਿਿ-ਨਾਜਕੁ, ਨਾਜਕੁ ਅਤੇ 
ਿਾਣੀ ਜਿਾਵੜੇ ਖੇਤਿਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਸੰਭਾਧਵਤ 
ਸਿੋਤਾਂ ਧਵਿੱਚ ਧਵਕਾਸ 

117,000 ਹੈ-ਐਿ 0.948 ਐਿਏਐਫ 

ਿਾਜ ਦ ੇਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  
ਦੀ ਔਸਤ 

166%  
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ਸਾਲ 2017 ਧਵਚ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸਰੇਣੀਆਂ ਧਵਚ ਆ ਿਹੇ ਿੰਜਾਬ ਧਵਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ ਇਸ ਿਰਕਾਿ ਹੈ: 

ਸਾਰਣੀ 12: ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਸਰੇਣੀਆਂ ਧਵਿੱ ਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ 

ਕੁਿੱ ਲ ਬਲਾਕ 138 

ਬਹੁਤ ਧਜਆਦਾ ਸੋਸਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ 109 

ਨਾਜਕੁ ਬਲਾਕ 02 

ਅਿਿ-ਨਾਜਕੁ ਬਲਾਕ 05 

ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਬਲਾਕ 02 

 

ਿੰਜਾਬ ਧਵਿੱ ਚ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਦਾ ਿੜਾਅ ਿਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਿਾਿ ਕਲਾਂ ਬਲਾਕ ਧਵਿੱ ਚ 24% 
ਤੋਂ ਿਾਤੜਾਂ ਬਲਾਕ, ਿਧਟਆਲਾ ਧਵਿੱ ਚ 368% ਤਿੱਕ ਵਿੱਖਿਾ ਹੈ।  ਬਹੁਤ ਧਜਆਦਾ ਸੋਸਣ ਸਰੇਣੀ ਧਵਿੱ ਚ, ਕੁਿੱ ਲ 
109 ਬਲਾਕਾਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ, 65 ਬਲਾਕ  103% ਤੋਂ 199% ਦੇ ਦਾਇਿੇ ਧਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਧਕ 44 
ਬਲਾਕ 200% ਤੋਂ 368% ਦੀ ਸੀਿਾ ਧਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜਦ ੇ ਿਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਧਕ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਨ 2017 ਦੀ ਿੁਲਾਂਕਣ 
ਧਿਿੋਿਟ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਹੀ ਿੰਧਨਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਸਿੋਤਾਂ ਦ ੇ ਧਬਹਤਿ ਿਰਬੰਿਨ ਅਤ ੇ
ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾਿਕਿਨ ਇਸ ਤਿਾਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ: 

44 ਬਲਾਕਾਂ ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਵਿੱ ਚ 200% ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਧਨਕਾਸੀ ਦਾ ਿੜਾਅ ਹੈ, ਬਹਤੁ ਧਜਆਦਾ 
ਸੋਸਣ ਦੀ ਵਿੇਿੇ ਹਿੱਦ ਦ ੇਕਾਿਨ "ਆਿੈਂਜ" ਵਜੋਂ ਨਾਿਜਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਨੰੂ ਤੇਜ ਟਿੈਕ 
ਿੋਡ ਧਵਿੱ ਚ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਿਰਬੰਿਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਿੰਤ ਅਤੇ ਜਿੂਿੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜਿੂਿਤ 
ਹੋਏਗੀ। 

100 ਤੋਂ 199% ਦ ੇਧਵਚਕਾਿ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਧਨਕਾਸੀ ਦੇ ਿੜਾਅ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੰੂ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ 
ਦੀ ਵਿੇਿੇ ਵਿਤੋਂ ਕਿਕੇ "ਯੈਲੋ" ਵਜੋਂ ਨਾਧਿਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੂਿੀ ਅਿਾਿ ਤ ੇਢੁਕਵੇਂ ਿਰਬੰਿਨ 
ਅਤੇ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦ ੇਉਿਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਹੈ। 
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ਬਲਾਕ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਧਨਕਾਸੀ ਦਾ ਿਿੱਿਿ 100% ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ (ਧਤੰਨ ਸਰੇਣੀਆਂ, ਨਾਜਕੁ, 
ਅਿਿ- ਨਾਜਕੁ ਅਤੇ ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ, ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ), ਨੰੂ "ਗਰੀਨ" ਵਜੋਂ ਿਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ 
ਿਾਣੀ ਿਰਬੰਿਨ ਉਿਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਧਕ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਲੰਬੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਿਹੇ। 

ਧਸਿੱ ਟੇ ਵਜੋਂ, ਹਰੇਕ ਸਰੇਣੀ ਧਵਿੱ ਚ ਿੁਲਾਂਕਣ ਖੇਤਿਾਂ (ਬਲਾਕਾਂ) ਦੀ ਧਗਣਤੀ ਹੇਠ ਧਲਖੀ ਹੈ. 

ਸਾਰਣੀ 13: ਸਧਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ 

ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਧਵਕਾਸ ਦਾ 
ਿੜਾਅ 

ਸਧਥਤੀ ਿੁਲਾਂਕਣ ਖੇਤਿਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ 

0-99% ਗਰੀਨ 29 

100-199% ਯੈਲੋ 65 

200% ਅਤੇ ਉੱਿਿ ਆਿੈਂਜ 44 

ਇਸ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ, ਕੇਂਦਿੀ ਭੂਿੀ ਜਲ ਬੋਿਡ, ਉੱਤਿ ਿਿੱਛਿੀ ਖੇਤਿ, ਚੰਡੀਗੜਹ ਅਤ ੇਜਲ ਸਿੋਤ ਧਵਭਾਗ 
ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ 31 ਿਾਿਚ 2017 ਨੰੂ, ਿੁਲਾਂਕਣ ਖੇਤਿ, "ਿੰਜਾਬ ਿਾਜ ਦੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਸਿੋਤ," 
ਅਿਾਿਤ ਿਨੋਨੀਤ ਸਧਥਤੀ, 2017 ਦੀ ਿੁਲਾਂਕਣ ਧਿਿੋਿਟ ਧਵਿੱ ਚ ਸਾਿਲ ਵਿਗੀਕਿਣ ਧਿਿੋਿਟ ਦ ੇ
ਅਿਾਿ ਤ ੇਿੰਜਾਬ ਸਿਕਾਿ, ਅਕਤੂਬਿ 2018 ”ਇਸ ਤਿਾਂ ਹੈ। 

ਸਾਰਣੀ-14 ਮੁਲਾਂਕਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਪਿੱ ਤਰ-ਧਵਹਾਰ ਦੀ ਸਧਥਤੀ  

ਬਲਾਕ ਵਾਰ ਭੂ-ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸਧਥਤੀ 

ਲੜੀ ਨੰ ਧਜਲਹਾ ਬਲਾਕ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ 
ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  
ਦਾ ਿੜਾਅ (%) 

ਸਰੇਣੀ (2017 
ਿੁਲਾਂਕਣ 
ਧਿਿੋਿਟ) 

ਸਧਥਤੀ 

1 2 3 4 5 6 

1 ਅੰਧਿਰਤਸਿ ਅਜਨਾਲਾ 178 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ 

ਯੈਲੋ 
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ਸ਼ੋਧਸ਼ਤਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

2 ਅੰਧਿਰਤਸਿ ਚੌਗਾਵਾਂ 133 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ 

ਸ਼ੋਧਸ਼ਤਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

3 ਅੰਧਿਰਤਸਿ ਹਿਸਾ ਚੀਨਾ 124 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ 

ਸ਼ੋਧਸ਼ਤਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

4 ਅੰਧਿਰਤਸਿ ਜੰਧਡਆਲਾ 196 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

5 ਅੰਧਿਰਤਸਿ ਿਜੀਠਾ 120 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

6 ਅੰਧਿਰਤਸਿ ਿਈਆ 168 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

7 ਅੰਧਿਰਤਸਿ ਤਿਧਸਿੱ ਕਾ 174 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

8 ਅੰਧਿਰਤਸਿ ਵੇਿਕਾ 123 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

9 ਬਿਨਾਲਾ ਬਿਨਾਲਾ 255 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

10 ਬਿਨਾਲਾ ਿਧਹਲ ਕਲਾਂ 177 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

11 ਬਿਨਾਲਾ ਸੇਹਨਾ 185 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 
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12 ਬਧਠੰਡਾ ਬਧਠੰਡਾ 103 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

13 ਬਧਠੰਡਾ ਿੌੜ 127 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

14 ਬਧਠੰਡਾ ਨਾਥਾਣਾ 73 ਅਿਿ-ਨਾਜਕੂ ਗਰੀਨ 

15 ਬਧਠੰਡਾ ਫੁਿੱ ਲ 184 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

16 ਬਧਠੰਡਾ ਿਾਿਿੁਿਾ 69 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

17 ਬਧਠੰਡਾ ਸੰਗਤ 67 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

18 ਬਧਠੰਡਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 65 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

19 ਫਿੀਦਕੋਟ ਫਿੀਦਕੋਟ 169 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

20 ਫਿੀਦਕੋਟ ਕੋਟਕਿੂਿਾ 165 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

21 ਫਧਤਹਗੜਹ 
ਸਾਧਹਬ 

ਅਿਲੋਹ 206 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

22 ਫਧਤਹਗੜਹ 
ਸਾਧਹਬ 

ਬਸੀ ਿਠਾਣਾ 207 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

23 ਫਧਤਹਗੜਹ 
ਸਾਧਹਬ 

ਖਿਾਣੋਂ 199 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

24 ਫਧਤਹਗੜਹ 
ਸਾਧਹਬ 

ਖਧਹਿਾ 210 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 
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25 ਫਧਤਹਗੜਹ 
ਸਾਧਹਬ 

ਸਿਧਹੰਦ 213 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

26 ਫਾਧਜਲਕਾ ਅਬੋਹਿ 38 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

27 ਫਾਧਜਲਕਾ ਫਾਧਜਲਕਾ 155 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

28 ਫਾਧਜਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 150 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

29 ਫਾਧਜਲਕਾ ਖੂਈਆਂ 
ਸਿਵਿ 

56 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

30 ਧਫਿੋਜਿੁਿ ਧਫ਼ਿੋਜਿੁਿ 132 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

31 ਧਫਿੋਜਿੁਿ ਘਿੱਲ ਖੁਿਦ 198 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

32 ਧਫ਼ਿੋਜਿੁਿ ਗੁਿੂ ਹਧਿ 
ਸਹਾਇ 

117 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

33 ਧਫਿੋਜਿੁਿ ਿਖ ੂ 149 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

34 ਧਫ਼ਿੋਜਿੁਿ ਿਿਦੋਟ 154 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

35 ਧਫ਼ਿੋਜਿੁਿ ਜੀਿਾ 259 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

36 ਗੁਿਦਾਸਿੁਿ ਬਟਾਲਾ 171 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 
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37 ਗੁਿਦਾਸਿੁਿ ਡੇਿਾ ਬਾਬਾ 
ਨਾਨਕ 

151 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

38 ਗੁਿਦਾਸਿੁਿ ਿਾਿੀਵਾਲ 130 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

39 ਗੁਿਦਾਸਿੁਿ ਦੀਨਾਨਗਿ 101 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

40 ਗੁਿਦਾਸਿੁਿ ਫਧਤਹਗੜਹ 
ਚੂੜੀਆਂ 

144 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

41 ਗੁਿਦਾਸਿੁਿ ਗੁਿਦਾਸਿੁਿ 93 ਨਾਜਕੂ ਗਰੀਨ 

42 ਗੁਿਦਾਸਿੁਿ ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ 137 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

43 ਗੁਿਦਾਸਿੁਿ ਕਲਾਨੌਿ 141 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

44 ਗੁਿਦਾਸਿੁਿ ਕਾਦੀਆਂ 143 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

45 ਗੁਿਦਾਸਿੁਿ ਸਰੀ 
ਹਿਗੋਧਬੰਦਿੁਿ 

129 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

46 ਹੁਧਸਆਿਿੁਿ ਭੰੂਗਾ 70 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

47 ਹੁਧਸਆਿਿੁਿ ਦਸੂਆ 123 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

48 ਹੁਧਸਆਿਿੁਿ ਗੜਹ ਸੰਕਿ 131 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

49 ਹੁਧਸਆਿਿੁਿ ਹਾਜੀਿੁਿ 69 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 



47 
 

50 ਹੁਧਸਆਿਿੁਿ ਹੁਧਸਆਿਿੁਿ -
1 

147 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

51 ਹੁਧਸਆਿਿੁਿ ਹੁਧਸਆਿਿੁਿ -
2 

68 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

52 ਹੁਧਸਆਿਿੁਿ ਿਾਹਲਿੁਿ 70 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

53 ਹੁਧਸਆਿਿੁਿ ਿੁਕੇਿੀਆਂ 86 ਅਿਿ-ਨਾਜਕੂ ਗਰੀਨ 

54 ਹੁਧਸਆਿਿੁਿ ਤਲਵਾਿਾ 81 ਅਿਿ-ਨਾਜਕੂ ਗਰੀਨ 

55 ਹੁਧਸਆਿਿੁਿ ਟਾਂਡਾ 183 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

56 ਜਲੰਿਿ ਆਦਿਿੁਿ 190 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

57 ਜਲੰਿਿ ਭੋਗਿੁਿ 279 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

58 ਜਲੰਿਿ ਜਲੰਿਿ -
ਈਸਟ 

316 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

59 ਜਲੰਿਿ ਜਲੰਿਿ -
ਵੈਸਟ 

213 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

60 ਜਲੰਿਿ ਲੋਹੀਆਂ 266 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

61 ਜਲੰਿਿ ਨਕੋਦਿ 277 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

62 ਜਲੰਿਿ ਨੂਿ ਿਧਹਲ 218 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ ਆਿੈਂਜ 
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ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

63 ਜਲੰਿਿ ਧਫਲੌਿ 206 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

64 ਜਲੰਿਿ ਿੁੜਕਾ ਕਲਾਂ 211 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

65 ਜਲੰਿਿ ਸਾਹਕੋਟ 266 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

66 ਕਿੂਿਥਲਾ ਧਢਲਵਾਂ 217 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

67 ਕਿੂਿਥਲਾ ਕਿੂਿਥਲਾ 201 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

68 ਕਿੂਿਥਲਾ ਨਡਾਲਾ 198 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

69 ਕਿੂਿਥਲਾ ਫਗਵਾੜਾ 281 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

70 ਕਿੂਿਥਲਾ ਸੁਲਤਾਨਿੁਿ 
ਲੋਿੀ 

223 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

71 ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੈਲੋਂ 208 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

72 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੋਿਾਹਾ 121 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

73 ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਗਿਾਉਂ 156 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 
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74 ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੰਨਾ 251 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

75 ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 275 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

76 ਲੁਧਿਆਣਾ ਿਛੀਵਾੜਾ 119 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

77 ਲੁਧਿਆਣਾ ਿਾਂਗਟ 174 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

78 ਲੁਧਿਆਣਾ ਿਖੋਵਾਲ 210 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

79 ਲੁਧਿਆਣਾ ਿਾਏ ਕੋਟ 256 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

80 ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਿਾਲਾ 225 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

81 ਲੁਧਿਆਣਾ ਧਸਿਵਾਂ 
ਬੀ.ਈ.ਟੀ. 

185 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

82 ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੁਿੜ 163 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

83 ਿਾਨਸਾ ਭੀਖੀ 125 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

84 ਿਾਨਸਾ ਬੁਢਲਾਡਾ 188 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

85 ਿਾਨਸਾ ਝੁਨੀਿ 99 ਨਾਜਕੂ ਗਰੀਨ 



50 
 

86 ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ 123 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

87 ਿਾਨਸਾ ਸਿਦੂਲਗੜ 193 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

88 ਿੋਗਾ ਬਾਘਾ ਿੁਿਾਣਾ 178 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

89 ਿੋਗਾ ਿਿਿਕੋਟ 
(ਕੋਟ ਈਸ ੇਖਾਂ) 

211 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

90 ਿੋਗਾ ਿੋਗਾ I 283 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

91 ਿੋਗਾ ਿੋਗਾ II 286 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

92 ਿੋਗਾ ਧਨਹਾਲ ਧਸੰਘ 
ਵਾਲਾ 

277 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

93 ਿੋਹਾਲੀ ਡੇਿਾਬਾਸੀ 147 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

94 ਿੋਹਾਲੀ ਖਿੜ 119 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

95 ਿੋਹਾਲੀ ਧਸਆਲਬਾ 
ਿਾਜਿੀ 

58 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

96 ਿੁਕਤਸਿ ਧਗਿੱ ਦੜਬਾਹਾ 
(ਕੋਟ ਭਾਈ) 

105 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

97 ਿੁਕਤਸਿ ਲੰਬੀ 45 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 
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98 ਿੁਕਤਸਿ ਿਲੋਟ 64 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

99 ਿੁਕਤਸਿ ਿੁਕਤਸਿ 85 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

100 ਨਵਾਂਸਧਹਿ ਔੜ 177 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

101 ਨਵਾਂਸਧਹਿ ਬਲਾਚੌਿ 63 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

102 ਨਵਾਂਸਧਹਿ ਬੰਗਾ 150 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

103 ਨਵਾਂਸਧਹਿ ਨਵਾਂਸਧਹਿ 108 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

104 ਨਵਾਂਸਧਹਿ ਸਿੋਆ 66 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

105 ਿਠਾਨਕੋਟ ਬਧਿਆਲ 105 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

106 ਿਠਾਨਕੋਟ ਿਾਿ ਕਲਾਂ 24 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

107 ਿਠਾਨਕੋਟ ਨਿੋਟ ਜੈਿਲ 
ਧਸੰਘ 

34 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

108 ਿਠਾਨਕੋਟ ਿਠਾਨਕੋਟ 81 ਅਿਿ-ਨਾਜਕੂ ਗਰੀਨ 

109 ਿਧਟਆਲਾ ਭੰੂਨਿਹੇੜੀ 231 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

110 ਿਧਟਆਲਾ ਘਨੌਿ 160 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

111 ਿਧਟਆਲਾ ਨਾਭਾ 160 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 
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112 ਿਧਟਆਲਾ ਿਧਟਆਲਾ 228 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

113 ਿਧਟਆਲਾ ਿਾਤੜਾਂ 368 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

114 ਿਧਟਆਲਾ ਿਾਜਿੁਿਾ 211 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

115 ਿਧਟਆਲਾ ਸਿਾਣਾ 248 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

116 ਿਧਟਆਲਾ ਸਨੌਿ 250 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

117 ਿੋਿੜ ਅਨੰਦਿੁਿ 
ਸਾਧਹਬ 

80 ਅਿਿ-ਨਾਜਕੂ ਗਰੀਨ 

118 ਿੋਿੜ ਚਿਕੌਿ 
ਸਾਧਹਬ 

212 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

119 ਿੋਿੜ ਿੋਧਿੰਡਾ 178 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ 

ਸ਼ੋਧਸ਼ਤਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

120 ਿੋਿੜ ਨੂਿਿੁਿ ਬੇਦੀ 109 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

121 ਿੋਿੜ ਿੋਿੜ 47 ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਗਰੀਨ 

122 ਸੰਗਿੂਿ ਅਧਹਿਦਗੜਹ 275 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

123 ਸੰਗਿੂਿ ਅੰਡਾਨਾ 271 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ ਆਿੈਂਜ 
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ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

124 ਸੰਗਿੂਿ ਭਵਾਨੀਗੜਹ 251 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

125 ਸੰਗਿੂਿ ਿੂਿੀ 320 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

126 ਸੰਗਿੂਿ ਲਧਹਿਾ ਗਾਗਾ 222 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

127 ਸੰਗਿੂਿ ਿਾਲੇਿ ਕੋਟਲਾ 198 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

128 ਸੰਗਿੂਿ ਸੰਗਿੂਿ 285 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

129 ਸੰਗਿੂਿ ਸੇਿਿੁਿ 254 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

130 ਸੰਗਿੂਿ ਸੁਨਾਿ 299 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਆਿੈਂਜ 

131 ਤਿਨ ਤਾਿਨ ਧਭਿੱ ਖੀਧਵੰਡ 139 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

132 ਤਿਨ ਤਾਿਨ ਚੋਲਾ ਸਾਧਹਬ 141 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

133 ਤਿਨ ਤਾਿਨ ਗੰਡੀਧਵੰਡ 134 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

134 ਤਿਨ ਤਾਿਨ ਖਡੂਿ ਸਾਧਹਬ 164 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 
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135 ਤਿਨ ਤਾਿਨ ਨੌਸਧਹਿਾ 
ਪੰਨ ਆਂ 

177 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

136 ਤਿਨ ਤਾਿਨ ਿਿੱਟੀ 177 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

137 ਤਿਨ ਤਾਿਨ ਤਿਨ ਤਾਿਨ 147 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

138 ਤਿਨ ਤਾਿਨ ਵਲਟੋਹਾ 163 ਜਿੂਿਤ ਤੋਂ 
ਧਜਆਦਾ ਸ਼ੋਧਸ਼ਤ 

ਯੈਲੋ 

ਨੋਟ: ਿੰਜਾਬ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਿੁਲਾਂਕਣ ਧਿਿੋਿਟ 2017 ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ 138 ਿੁਲਾਂਕਣ ਯੂਧਨਟਾਂ (ਬਲਾਕ) ਦਾ 
ਿਨੋਨੀਤ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਸਧਥਤੀ (ਗਰੀਨ, ਯੈਲੋ ਜਾਂ ਆਿੈਂਜ) ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਿੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸਾ ਅਗਲੇ 
ਿੰਨਹੇ  ਤ ੇਿਰਦਿਧਸਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 
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ਅਨੁਲਿੱ ਗ-3 

ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਦ ੇਖਰਚੇ 
ਇਨਹ ਾਂ ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜਦ ੇਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ‘ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਲਈ ਖਿਧਚਆਂ’ 
ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਹਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਿਾ 17 (5) ਦੇ ਤਧਹਤ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਿਨਜਿੂੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ: ਧਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪਧਰਭਾਸਾਵਾਂ 

1.6 ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਦੇ ਖਰਚੇ  

ਇਹ ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਿੀਣਯੋਗ ਅਤੇ ਘਿੇਲੂ ਵਿਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਿ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਦੂਜ ੇ ਸਬਦਾਂ ਧਵਚ, ਇਹ ਡਿਾਫਟ 
ਗਾਈਡਲਾਈਨਜਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਵਿਾਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਧਗਕ ਵਿਤੋਂ ਨੰੂ ਕਵਿ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਧਜਸ ਧਵਚ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਨਿਿਾਣ ਅਤੇ ਬੁਧਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਿਰਾਜੈਕਟ ਸਾਿਲ ਹਨ।  

ਧਕਸੇ ਵੀ ਧਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਥਾਿਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਲਏ ਧਬਨਾਂ ਵਿਾਿਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਧਗਕ ਵਿਤੋਂ ਲਈ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਹ ਿਰਵਾਨਗੀ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇ
ਖਿਧਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਧਨਿਿਾਿਤ ਸਿਤਾਂ ਨੰੂ ਿਿੂਾ ਕਿਨ ਦ ੇਅਿੀਨ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜਧਵਿੱਚ ਵਿਾਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਧਗਕ ਵਿਤੋਂ ਲਈ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ 
ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਲਈ ਇਿੱਕ ਵੋਲਯੂਿੀਧਟਰਕ ਅਿਾਿ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਿਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਿਜੀ 
ਫੀਸਾਂ, ਿਰੋਸੈਧਸੰਗ ਫੀਸਾਂ, ਿਧਜਸਟਰੇਸਨ ਫੀਸਾਂ, ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਿੁਆਵਜ,ੇ ਟਰਾਂਸਿੋਿਟੇਸ਼ਨ ਖਿਧਚਆਂ 
ਸਿੇਤ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਹੋਿ ਖਿਚ,ੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੈਧਡਟ ਆਧਦ ਸਾਿਲ ਹਨ। 
(ਇਸ ਉਿਿੰਤ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇ ਖਿਚ)ੇ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਿਾ 17 (5) ਦ ੇ ਅਨੁਸਾਿ ਅਧਜਹੇ ਸਾਿੇ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇ ਖਿਧਚਆਂ ਲਈ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਿਨਜਿੂੀ ਿੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਕ, ਇਨਹ ਾਂ ਧਵਚਲੇ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਖਿਧਚਆਂ ਸਿੇਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਿੁਿੱ ਚੇ ਿੂਿ ਧਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਡਿਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ'ਤੇ 
ਧਟਿਣੀਆਂ ਦੀ ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਿੱ ਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ ਧਕ ਇਹ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ ਖਿਚੇ 
ਧਸਿਫ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਿਾ 17 (5) ਦ ੇਤਧਹਤ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਿਨਜਿੂੀ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
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1.8 ਕੋਧਵਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ  

ਕੋਧਵਡ -19 ਿਹਾਂਿਾਿੀ ਦੇ ਕਾਿਨ ਿਾਜ ਦੀ ਆਿਧਥਕਤਾ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਿੁਸਧਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਿਨਾ ਿ ੈ
ਧਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਧਚਤ ਿੰਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹਨਾਂ ਡਿਾਫ਼ਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜਧਵਚ ਸਾਿੇ 
ਗਿਾਊਂਡ ਵਾਟਿ ਚਾਿਧਜਜ ਦ ੇਖਿਧਚਆਂ ਨੰੂ 31 ਿਾਿਚ, 2021 ਤਿੱਕ 20% ਘਟਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। 

1.9 ਪਧਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ  

ਇਨਹ ਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜਧਵਿੱਚ ਵਿਤੇ ਗਏ ਸਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਐਕਟ ਧਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਅਥਾਿਟੀ ਦ ੇਧਨਯਿਾਂ 
ਧਵਿੱ ਚ ਿਧਿਭਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦ ੇਉਹੀ ਅਿਥ ਹੋਣਗੇ ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਇਸ ਧਵਿੱ ਚ ਿਧਿਭਾਧਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:  

…  

ੲ) 'ਗਿਾਊਂਡ ਵਾਟਿ ਚਾਿਧਜਜ' ਦਾ ਅਿਥ ਉਹ ਸਾਿੇ ਖਿਚ ੇਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਿਾਿਾ 17 
(5) ਦ ੇਅਿੀਨ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਿਨਜੂਿੀ ਨਾਲ ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਧਨਿਿਾਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਕਸ ੇਵੀ ਗਤੀਧਵਿੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਅਧਜਹੇ ਖਿਧਚਆਂ ਧਵਚ, ਧਕਸੇ ਵੀ ਨਾਿ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਚ ੇਸਾਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਿਿੰਤੂ ਹੇਠ ਦਿਜ 
ਤਿੱਕ ਸੀਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ : 

i. ਸਵੀਧਕਰਤ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਿਿਤੀ ਹੇਠਲੇ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਦੀ ਫ਼ੀਸ; 

ii. ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਸਿੋਤ ਤੋਂ ਧਕਸੇ ਵੀ ਜਗਹਾ ਤੇ ਭੰਡਾਿਨ, ਖਿਤ ਜਾਂ ਵਿਤੋਂ ਲਈ ਚੈਨਲਾਂ, 
ਜਲ-ਿਾਣੀ, ਿਾਈਿ ਲਾਈਨਾਂ, ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ (ਟੈਂਕਿਾਂ) ਦੁਆਿਾ ਧਲਜਾਣ ਲਈ ਖਿਚਾ; 

iii. ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇ ਨਵੇਂ ਸਿੋਤਾਂ ਦੇ ਧਵਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਕਸੇ ਵੀ ਗਤੀਧਵਿੀਆਂ ਲਈ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਸੋਿ ਜਾਂ ਸਿੋਤ ਫੀਸ 

iv. ਜਿੀਨੀ ਿਾਣੀ ਧਨਕਾਸ ਿੁਆਵਜਾ ਜਾਂ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਧਬਨਾਂ ਇਜਾਜਤ ਜਾਂ 
ਿਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਿਾਤਿਾ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਦੀ ਫੀਸ 

v. ਧਕਸੇ ਿਰਵਾਨਗੀ, ਜਾਣਕਾਿੀ, ਵਾਿਸੀ ਜਾਂ ਿਧਜਸਟਿੇਸ਼ਨ ਸਿੇਤ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ ਧਨਕਾਸ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਤ ਧਕਸੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਿਧਜਸਟਰੇਸਨ ਫੀਸਾਂ, ਅਿਜੀਆ ਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਧਦ ਸਿੇਤ ਵਿੱਖੋ ਵਿੱਖਿੀਆਂ 
ਫੀਸਾਂ, ਜਾਂ; 
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vi. ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਧਡਫਾਲਟਸ ਆਧਦ ਲਈ ਗੈਿ-ਿਾਲਣਾ ਖਿਚ;ੇ ਅਤ ੇ

vii. ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਕਾੱਢਣ ਦ ੇਸਬੰਿ ਧਵਿੱ ਚ ਿਾਣੀ ਵਿਤੋਂਕਾਿ ਦੁਆਿਾ ਿਾਣੀ ਬਚਾਅ ਕਾਿਜਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ 
ਕਿੈਧਡਟ 

ਅਧਿਆਇ 3 ਤੋਂ: ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਲਈ ਖਰਚੇ 

3.2 ਖਰਧਚਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 

ਹਿੇਕ ਿਾਣੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੰੂ ਹੇਠ ਧਦਿੱ ਤੇ ਖਿਧਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਅਤੇ ਅਥਾਿਟੀ ਦੁਆਿਾ ਧਦਿੱ ਤੀ 
ਗਈ ਿਰਵਾਨਗੀ ਧਵਿੱ ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਤਾਂ, ਧਜਸ ਧਵਚ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ 
ਵਚਨਬਿੱਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਜੰਿੇਵਾਿੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਿੂਿਤੀ  ਤੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ 
ਿਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਾਰਣੀ 1: ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ  ਦੇ ਖਰਚੇ (ਕੁਿੱ ਲ) 

ਲੜੀ ਨੰ. ਖੇਤਿ ਦੀ ਸਰੇਣੀ * ਵਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਤਿਾ 
 <10 

ਐਿ3/ਧਦਨ 
10-100 
ਐਿ3/ਧਦਨ 

>100 
ਐਿ3/ਧਦਨ ਖਿਚ ੇਿੁਿਇਆਂ ਧਵਚ/ ਐਿ 3 

1 ਆਿੈਂਜ 8 18 22 
2 ਯੈਲੋ 6 14 18 
3 ਗਰੀਨ 4 10 14 

* ਵੇਿਵੇ ਅਨੁਲਿੱ ਗ  2 ਧਵਚ ਹਨ ਅਤੇ ਿੂਿੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੇ ਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
 

ਧਵਆਧਖਆ: ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਧਨਕਾਸ ਲਈ ਸਲੈਬ ਦੀਆਂ ਦਿਾਂ। 

ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਖਿਚ ੇਵੋਲਯੂਿੀਧਟਰਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤ ੇਅਸਲ ਖਿਤ 'ਤ ੇਅਿਾਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਿੁਢਲੀ ਿਾਤਿਾ 
(ਿਰਤੀ ਧਦਨ 10 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀਟਿ ਤਿੱਕ) ਉਿਿੋਕਤ ਖਿਧਚਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਧਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਲਾਗ ੂ
ਦਿ ਤ ੇਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਬਧਲੰਗ ਅਵਿੀ (ਿਹੀਨੇ) ਦੌਿਾਨ ਧਨਕਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਿੂ ਿਾਤਿਾ 
ਉਕਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਧਵਚ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਿਾਂ 'ਤ ੇਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਹਿ ਇਕਾਈ ਦੁਆਿਾ ਖਿਤ ਕੀਤੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਿਰਤੀਸਤ ਦ ੇਤੌਿ ਤ ੇਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦਾ 
ਟੀਚਾ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਹੋਵੇਗਾ: 
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ਸਾਰਣੀ 2 : ਵਾਟਰ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟੀਚੇ  

ਲੜੀ ਨੰ. 

ਖੇਤਿ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਦੀ ਿਾਤਿਾ 
 <10 ਕਕਊ. ਮੀ. 

/ਧਦਨ 
10-100 ਕਕਊ. 
ਮੀ./ਧਦਨ 

>100 ਕਕਊ. 
ਮੀ./ਧਦਨ 

ਖਿਚ ੇਿੁਿਇਆਂ ਧਵਚ/ ਐਿ 3 
1 ਆਿੈਂਜ 200% 300% 400% 
2 ਯੈਲੋ 150% 200% 300% 
3 ਗਰੀਨ 100% 150% 200% 

 

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਟਰ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰੈਧਡਟ ਨੰੂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਧਵਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਟੀਚੇ 
ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਿੀਨ, ਯੂਧਨਟ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ 2.00 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਧਕਯੂਧਬਕ 
ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨਗੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅਸਲ ਧਵਿੱ ਚ ਬਚਾਏ ਗਏ ਿਾਣੀ ਦੀ ਿਾਤਿਾ ਧਸਿਫ 
ਿੌਸਿ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦ ੇਅੰਤ ਧਵਿੱ ਚ ਿਾਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਧਨਟ ਨੰੂ ਕਰੈਧਡਟ ਧਸਿਫ ਉਦੋਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਜਦੋਂ ਸੁਿਿੱ ਧਖਅਤ ਿਾਣੀ ਦੀ ਿਾਤਿਾ ਜਾਂ ਿਾਿ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਿੂਿਾ ਹੋ ਧਗਆ ਹੋਵੇ। 

ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਸਾਿਣੀ ਧਵਚ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਕਰੈਧਡਟ ਦਿਸਾਈ ਗਈ ਹ ੈ ਜੋ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਜੋਨ ਧਵਚ 
ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਉਿਲਿੱ ਬਿ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਜੋਨ ਧਵਚ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟੀਚਾ ਿਰਾਿਤ ਕਿ 
ਲੈਂਦਾ ਹ:ੈ 

ਸਾਰਣੀ-3: ਵਾਟਰ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰੈਨਡਟ 

ਲੜੀ ਨੰ. 

ਖੇਤਿ ਦੀ ਸਰੇਣੀ * ਵਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਤਿਾ 
 <10 ਕਕਊ. 

ਮੀ./ਧਦਨ 
10-100 ਕਕਊ. 
ਮੀ./ਧਦਨ 

>100 ਕਕਊ. 
ਮੀ./ਧਦਨ 

ਖਿਚ ੇਿੁਿਇਆਂ ਧਵਚ/ ਐਿ 3 
1 ਆਿੈਂਜ 4 6 8 
2 ਯੈਲੋ 3 4 6 
3 ਗਰੀਨ 2 3 4 
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ਇਸ ਅਨੁਸਾਿ, ਜੇ ਗਰੀਨ ਬਲਾਕ ਧਵਚ ਇਕ ਯੂਧਨਟ ਧਜਹੜੀ ਿਰਤੀ ਧਦਨ 10 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀਟਿ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 
ਖਿਤ ਕਿਦੀ ਹੈ, ਆਿਣੇ ਿਾਣੀ ਦ ੇਬਚਾਅ ਦੇ ਟੀਧਚਆਂ (100%) ਨੰੂ ਿਰਾਿਤ ਕਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ 
ਖਿਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਰੇਕ ਘਣ ਿੀਟਿ ਲਈ 2.00 ਿੁਿਏ ਕਰੇਧਡਟ ਿਰਾਿਤ ਹਏੋਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ 
ਧਨਿੋਲ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦਾ ਚਾਿਜ 4-2 = 2 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ੇਤਿਹਾਂ, ਜੇ ਇਕ ਆਿੈਂਜ ਬਲਾਕ ਧਵਚ ਇਕਾਈ ਜੋ ਿਰਤੀ ਧਦਨ 100 ਧਕਊਧਬਕ ਿੀਟਿ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਖਿਤ 
ਕਿਦੀ ਹੈ, ਆਿਣੇ ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ (400%) ਿਰਾਿਤ ਕਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਧਕਊਧਬਕ 
ਿੀਟਿ / ਧਦਨ ਤੋਂ ਉਿਿ ਿਾਣੀ ਦੀ ਿਾਤਿਾ ਲਈ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਚਾਿਜ 22-8 = 14 ਹੋਵੇਗਾ। 

ਯੂਧਨਟਾਂ ਦੁਆਿਾ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਲਾਗ ੂਕੀਤੇ ਗਏ ਿਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦ ੇਉਿਾਵਾਂ ਦਾ ਿੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਿੁਲਾਂਕਣ 
ਅਥਾਿਟੀ ਜਾਂ ਸਿਕਾਿ ਦਆੁਿਾ ਧਨਿਿਾਿਤ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

3.8   ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ 

ਧਕਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਸਿਲਾਈ, ਸਿਲਾਈ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਿਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਿ ਦੁਆਿਾ 
ਹੇਠ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਚਾਿਧਜਜ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖਿਚਾ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ ਖਿਧਚਆਂ 
ਦੀ ਿਿਵਾਹ ਕੀਤ ੇਧਬਨਾਂ, ਿਾਣੀ ਦੀ ਧਨਕਾਸੀ ਦ ੇਢਾਂਚ ੇਦੇ ਿਾਲਕ ਜਾਂ ਆਿਿੇਟਿ ਦੁਆਿਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ 
ਹਨ। ਹਾਲਾਂਧਕ, ਿਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕਿ ਦੁਆਿਾ ਧਕਸ ੇ ਵੀ ਡੂੰ ਘਾਈ 'ਤ ੇ ਬਿੈਕਟ ਜਾਂ ਖਾਿੇ ਭੂਿੀਗਤ ਿਾਣੀ 
ਵਾਲੀਆਂ ਿੋਕਟਾਂ ਧਵਚ ਿੀਣ ਵਾਲੇ ਿਾਣੀ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਸਾਰਣੀ 5: ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਦੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਖਰਚੇ 

ਲੜੀ ਨੰ ਖੇਤਰ ਖਰਚੇ ਰੁਪਏ/ ਧਕਊ. ਮੀ. 

1 ਆਰੈਂਜ ਖੇਤਰ 22 

2 ਯੈਲੋ ਖੇਤਰ 18 

3 ਗਰੀਨ ਖੇਤਰ 14 

ਿੇਟ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦ ੇਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਲਾਗ ੂਹੋਣਗੇ 
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ਧਵਆਧਖਆ: ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਿਧਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਨ ਹਿ ਿਹੀਨੇ ਿਧਹਲਾਂ 
ਿਧਜਸਟਿਡ ਿਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਿ ਵਾਹਨ ਦ ੇਿਾਲਕ ਜਾਂ ਆਿਰੇਟਿ ਦੁਆਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਅਗਾਊਂ ਫੀਸ 
ਿਹੀਨੇ ਦ ੇ10 ਵੇਂ ਧਦਨ ਤਿੱਕ ਸਵੈ-ਿੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਿਾਿਨਾ ਦੇ ਅਿਾਿ 
ਤ ੇ ਧਕ ਿਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਿ ਹਿ ਯਾਤਿਾ ਲਈ ਆਿਣੀ ਿੂਿੀ ਸਿਿਿੱਥਾ ਿਿੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਿਹੀਨਾਵਾਿ ਅਗਾਊਂ 
ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਜੀ ਿੀ ਐਸ ਕੋਆਿਡੀਨੇਟ ਡਾਟੇ ਦੁਆਿਾ ਦਿਜ ਕੀਤੇ ਿਾਣੀ ਦ ੇਟੈਂਕਿ ਦੁਆਿਾ ਅਸਲ 
ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਿੇਧਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਧਹਸਾਬ ਨਾਲ ਧਹਸਾਬ ਬਕਾਇਆ ਿਕਿ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਿਹੀਨੇਵਾਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦ ੇਨਾਲ ਜਿਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ 60 ਧਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਿ, ਜੋ 
ਵੀ ਿਧਹਲਾਂ ਹੈ। 

3.10  ਿਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱ ਢਣਾ 

ਹਿ ਡੂੰ ਘਾਈ 'ਤ ੇਖਾਿ / ਖਾਿੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਿੋਕੇਟ ਧਵਚ ਬਿੈਕਧਟਸ / ਖਾਿੇ ਜਿੀਨੀ ਿਾਣੀ ਦੀ  
ਧਨਕਾਸੀ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕੀਤੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਧਨਕਾਸ ਦ ੇ25% ਖਿਧਚਆਂ ਦੀ ਿਰਵਾਨਗੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਇਕਾਈ  ਖਾਿੇ ਿਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਿੇ / ਖਾਿੇ ਿਾਣੀ ਦ ੇਧਨਕਾਸ ਕਾਿਨ ਚੰਗੀ 
ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੇ ਿਾਣੀ ਧਵਚ ਿਲਣ ਦ ੇਜੋਖਿ ਦ ੇਿੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹਾਈਡਰੋਲੋਧਜਕਲ ਧਿਿੋਿਟ ਿੇਸ਼ 
ਕਿੇਗੀ। ਯੂਧਨਟ ਆਿਣੀ ਵਾਤਾਵਿਣ ਸੰਬੰਿੀ ਿਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਇਕ ਕਾਿੱਿੀ ਵੀ ਜਿਹਾਂ ਕਿਵਾਏਗੀ, ਧਜਸ ਤਿਹਾਂ 
ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਗਤੀਸੀਲ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇਸਿੋਤਾਂ ਦ ੇਨਵੀਨਤਿ ਿਲੁਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ, ਸਿਕਾਿ ਦੁਆਿਾ ਹਿ ਇਿੱਕ 
ਿੁਲਾਂਕਣ ਇਕਾਈ ਧਵਿੱ ਚ ਿੋਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਿਾਵਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਧਜਸ ਧਵਿੱ ਚ ਹਿ ਡੂੰ ਘਾਈ ਤੇ 
ਗੰਦਾ / ਖਾਿਾ ਜਿੀਨੀ ਿਾਣੀ ਹੈ।  

ਜੇ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਵਾਤਾਵਿਣ ਿਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਥਾਿਟੀ ਗੰਦੇ ਿਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆ ਂਦੇ 
ਧਨਕਾਸ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਿੁੜ ਵਿਤੋਂ ਅਤ ੇਿਰਵਾਹ ਦ ੇਸੰਬੰਿ ਧਵਚ ਸਿਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਜੋ ਜਲ 
ਸਿੋਤਾਂ, ਜਲ ਨਧਹਿਾਂ, ਸਤਹ ਦ ੇਿਾਣੀ ਅਤੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ ਸਿੋਤਾਂ ਦੀ ਿਿੱ ਧਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
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ਅਧਿਆਏ 4 ਤੋਂ:ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 

4.1  ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ 

ਅਿਜੀਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੇਠ ਦਿੱਸ ੇਅਨੁਸਾਿ ਕਿਨ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਹੈ: 

ਸਾਰਣੀ 6: ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ 

ਲੜੀ 
ਨੰ 

ਅਿਜੀ ਦੀ ਧਕਸਿ ਜਿੀਨੀ ਿਾਣੀ ਧਨਕਾਲਣ ਦੀ ਿਾਤਿਾ 

  <10 

 ਧਕਊ. 
ਮੀ./ਧਦਨ  

10-100  

ਧਕਊ. ਮੀ. / 
ਧਦਨ 

100-1000  

ਧਕਊ. ਮੀ / 
ਧਦਨ 

>1000 

ਧਕਊ. ਮੀ./ਧਦਨ 

    ਫੀਸ (ਿੁਿਏ ਧਵਚ) 

1 ਤਾਜਾ ਿਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਿਣ 2,000 5,000 2,0000 1,00,000 

2 ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਆਈ ਡੀ ਧਵਚ 
ਤਬਦੀਲੀ 

1,000 2,000 5,000 10,000 

3 ਨਾਿ ਧਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ 1,000 2,000 5,000 10,000 

4 ਿਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਵਾਿਾ 1,000 2,000 5,000 10,000 

5 ਡੁਿਲੀਕੇਟ ਅਨੁਿਤੀ 1,000 2,000 5,000 10,000 

6 ਿਰਵਾਨਗੀ ਧਵਚ ਕੋਿੀਜੰਡਿ 1,000 2,000 5,000 10,000 

7 ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੁਿਾਿ 1,000 2,000 5,000 10,000 

8 ਿਿੱਦ ਕਿਨਾ ਜਾਂ  ਏਕੀਧਕਰਤ ਕਿਨ ਦੀ 
ਅਨੁਮਤੀ 

1,000 2,000 5,,000 10000 
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9 ਡਿੀਧਲੰਗ ਧਿਗ ਦੀ ਿਧਜਸਟਰੇਸਨ 25,000 

10 ਿਾਣੀ ਦ ੇਟੈਂਕਿ ਦੀ ਿਧਜਸਟਰੇਸਨ 10,000 

11 ਧਨਕਾਸੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਧਟਊਬਵੈੈੱਲ ਦੀ 
ਿਧਜਸਟਰੇਸਨ 

1,000 2,000 10,000 25,000 

12 ਖਿੜਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜਨਾਲ 
ਸਬੰਿਤ ਧਟਿੱ ਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਾਜ 

500 

ਧਵਆਧਖਆ: ਇਿੱਕ ਡਿੀਧਲੰਗ ਧਿਗ ਜਾਂ ਿਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਿ ਧਿਗ ਜਾਂ ਟੈਂਕਿ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਿਿੋਕਤ 
ਸਾਿਣੀ ਧਵਿੱ ਚ ਲੜ੍ੀ  ਨੰਬਿ 2 ਤੋਂ 8 ਧਵਿੱ ਚ ਦਿਜ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿ 
ਇਿੱਕ ਧਿਗ ਜਾਂ ਟੈਂਕਿ ਲਈ 10 ਤੋਂ 100 ਘਣ ਿੀਟਿ ਿਰਤੀ ਧਦਨ ਦੇ ਧਵਚਕਾਿ ਕਿੱਢੇ ਗਏ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ 
ਦੀ ਿਾਤਿਾ ਲਈ ਧਨਿਿਾਿਤ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨਾ ਿਏਗਾ। 

ਅਧਿਆਏ 6 ਤੋਂ: ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਖਰਚੇ 

6.1 ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਖਰਚੇ 

ਕੋਈ ਵੀ ਿਾਣੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ , ਧਜਸਨੰੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਿਾਿਾਵਾਂ ਤਧਹਤ ਅਥਾਿਟੀ ਦ ੇਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਜਾਂ 
ਆਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ  ਇਜਾਜਤ ਲੈਣੀ ਿੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਬਨਾਂ ਜਾਇਜ 
ਿਰਵਾਨਗੀ ਦ ੇਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਕਿੱ ਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਿਾਂ ਿਿਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕਿੱਢੇ ਿਾਣੀ ਦੀ ਿਾਤਿਾ ਲਈ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦਾ ਵਾਿ ੁ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਧਜੰਿੇਵਾਿ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਭੂਿੀਗਤ ਿਾਣੀ ਿੁਆਵਜਾ 
ਖਿਧਚਆਂ(ਜੀਸੀਜੀ) ਵਜੋਂ ਜਾਧਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ ਅਧਜਹੇ ਅਣਅਧਿਕਾਿਤ ਧਨਕਾਸੀ ਲਈ 
ਲਏ ਗਏ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਿੁਆਵਜੇ ਦ ੇ ਖਿਧਚਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੇਠ ਸਿੀਕਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏਗੀ: 

ਜੀਸੀਸੀ = ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਦੀ ਧਨਕਾਸੀ ਪਰਤੀ ਧਦਨ  x ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 
ਦਰ(ਜੀਸੀਆਰ) x ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ ਧਜਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਪਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 
ਧਬਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਧਜਿੱ ਥੇ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਧਨਕਾਸੀ ਧਕਊ. ਿੀਟਿ / ਧਦਨ ਧਵਿੱ ਚ ਹੈ ਅਤ ੇਜੀਸੀਆਿ ਿੁਿਏ / ਧਕਊ. 
ਿੀਟਿ ਧਵਿੱ ਚ ਹੈ 
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ਹੇਠ ਧਲਧਖਆਂ ਅਨੁਸਾਿ ਿਰਤੀ ਧਕਉਧਬਕ ਿੀਟਿ ਧਵਿੱ ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਿਤ  ਧਨਕਾਸੀ ਲਈ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ 
ਿੁਆਵਜ ੇਦੀਆਂ ਦਿਾਂ 

ਸਾਰਣੀ 7: ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 

ਲੜੀ 
ਨੰ 

ਖੇਤਰ ਦੀ 
ਸ਼ਰੇਣੀ 

< 10 ਧਕਊ. 
ਮੀ/ਧਦਨ  

10 -100 ਧਕਊ. 
ਮੀ/ਧਦਨ 

> 100 ਧਕਊ. 
ਮੀ/ਧਦਨ 

1  ਆਿੈਂਜ  16  36  44  

2  ਯੈਲੋ  12  28  36  

3  ਗਰੀਨ  8  20  28  

 

6.3  ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਖਰਚੇ 

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਕੁਝ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਗੈਿ-ਿਾਲਣਾ ਦੇ ਖਿਚ ੇਹੇਠ ਧਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹਨ 
ਸਾਿਣੀ 8     ਗੈਿ-ਿਾਲਣਾ ਖਿਚੇ 

ਲੜੀ 
ਨੰ 

ਵਸਤਾਂ ਖਿਚੇ ਿੁਿਏ ਧਵਚ 

100 ਧਕਉ. ਮੀ / ਧਦਨ ਤੋਂ 
ਘਿੱ ਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਯੂਧਨਟ 

100 ਧਕਉ. ਮੀ / ਧਦਨ ਤੋਂ 
ਵਿੱ ਿ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਯੂਧਨਟ 

1  ਢੁਕਵੇਂ ਵਾਟਿ ਿੀਟਿ, ਜਾਂ ਖਿਾਬ ਵਾਟਿ ਿੀਟਿ 
ਦੀ ਸਥਾਿਨਾ ਨਾ ਕਿਨਾ 

ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ 200,000 

2  ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ ਧਨਕਾਸ ਜਾਂ ਿਿਤੀ ਹੇਠਾ ਿਾਣੀ 
ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਧਚਆਂ ਦਾ ਗੈਿ-ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ 
ਅਣਅਧਿਕਾਿਤ ਧਨਿਿਾਣ 

7.1 ਹਿ ਕਾਿਜਸੀਲ ਢਾਂਚਾ 

50,000 

25,000 

200,000 

100,000 
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7.2  ਹਿੇਕ  ਖਿਾਬ / ਛਾੱ ਕਡਆ ਢਾਂਚਾ 

3  ਿਾਣੀ ਿੀਚਾਿਜ/ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ 
ਢਾਂਧਚਆਂ/ਉਿਾਵਾਂ ਦਾ ਗੈਿ-ਧਨਿਿਾਣ ਜਾਂ ਅਯੋਗ 
ਸਿਿਿੱਥਾ। 

100,000 500,000 

4  ਿੀਚਾਿਜ ਢਾਂਧਚਆਂ / ਵਾਟਿ ਕੰਨਜਿਵੇਸ਼ਨ ਦ ੇ
ਢਾਂਧਚਆਂ / ਉਿਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਿਨਾ 

20,000 100,000 

5  ਜਿੀਨ ਧਵਿੱ ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਿਤ ਿਾਣੀ 
ਿਾੱਕਣਾ/ਭੇਜਣਾ। 
ਨੋਟ: ਿਾਣੀ ਖ਼ਿਤਕਾਿ, ਸਿਿਿੱਥ ਅਥਾਿਟੀ 
ਦੁਆਿਾ ਲੋੜੀਂਦੇ  ਜਲਮਈ ਉਪਚਾਰ  ਕਿਨ ਲਈ 
ਵਿੱਖਿੇ ਤੌਿ 'ਤ ੇਧਜੰਿੇਵਾਿ ਹੋਣਗੇ। 

500,000 2,000,000 

6  ਲੌਗ ਬੁਿੱ ਕ ਦਾ ਿਰਬੰਿਨ ਜਾਂ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ 
ਧਨਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਸਿੇਂ ਧਸਿ ਜਿਹਾਂ ਨਾ 
ਕਿਨਾ। ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਤੇ ਧਿਿੋਿਧਟੰਗ ਨਾਲ 
ਸਬੰਿਤ ਹੋਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ। 

10,000 50,000 

7  ਵਾਟਿ ਆਧਡਟ ਧਿਿੋਿਟ ਨੰੂ ਸਿੇਂ ਧਸਿ ਜਿਹਾਂ ਨਾ 
ਕਿਨਾ 

25,000 100,000 

8  ਅਣਅਧਿਕਾਿਤ ਜਾਂ ਅਣ-ਿਧਜਸਟਿਡ ਡਰੀਧਲੰਗ 
ਧਿਗ (ਿਰਤੀ ਢਾਂਚਾ) ਦੁਆਿਾ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦ ੇ
ਧਨਕਾਸ ਦ ੇਢਾਂਚੇ ਦਾ ਧਨਿਿਾਣ ਜਾਂ ਖੁਦਾਈ। 

50,000 200,000 

9  ਹਿੇਕ ਜਲ ਸਿਲਾਈ ਦ ੇ ਟੈਂਕਿ ਦੀ ਿਧਜਸਟਰੇਸਨ 
ਨਾ ਹੋਣਾ। 

50,000 

10  ਹਿ ਇਿੱਕ  ਡਰੀਕਲੰਗ ਧਿਗ ਦੀ ਿਧਜਸਟਿੇਸ਼ਨ ਨਾ 
ਹੋਣਾ। 

200,000 
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11  ਧਿਗ ਿਧਜਸਟਿਡ ਹੋਣਾ  ਿਿ  ਕਬਨਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 
ਜੀਿੀਐਸ ਤੋਂ ਹੋਣਾ। 

10,000 

12  ਿਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਿ ਿਧਜਸਟਿਡ ਹੋਣਾ  ਿਿ  ਕਬਨਾਂ 
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜੀਿੀਐਸ ਤੋਂ ਹੋਣਾ। 

5,000 

13  ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਾਅਦਾ ਦਾਖਲ 
ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਿਨ ਧਵਿੱ ਚ 
ਅਸਫਲ 

25,000 100,000 

14  ਧਨਿਿਾਿਤ ਧਿਤੀ 'ਤ ੇਫੀਸ, ਗੈਿ-ਿਾਲਣਾ ਖਿਚੇ, 
ਿੁਆਵਜਾ ਖਿਧਚਆਂ ਆਧਦ ਸਿੇਤ ਧਕਸੇ ਵੀ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੇ ਖਿਧਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ 
ਕਿਨਾ; ਹਿ ਿਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਿੀ ਦੇ ਕੁਝ ਧਹਿੱ ਸ ੇ
ਲਈ (ਸਾਲਾਨਾ ਧਿਸਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ) 

ਬਕਾਇਆ ਿਕਿ ਦਾ 1.5% ਬਕਾਇਆ ਿਕਿ ਦਾ 
1.5% 

ਧਵਆਧਖਆ 1: ਅਥਾਿਟੀ ਦੀਆਂ ਿਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਤਾਂ ਧਵਚੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਕਿਨ ਲਈ ਜਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਦੁਆਿਾ ਧਕਸੇ ਕੰਿ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦ ੇਿਾਿਲੇ ਧਵਚ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿ 
ਗੈਿ-ਿਾਲਣਾ ਖਰਚ ੇਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ  ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਇਨਹ ਾਂ  ਸਾਿੇ ਖਿਧਚਆਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਿਕਿ 
ਅਦਾ ਕਿਨ ਲਈ ਧਜੰਿੇਵਾਿ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਧਵਆਧਖਆ 2: ਇਹ ਦੋਸ ਧਕਸੇ ਵੀ ਧਸਵਲ ਜਾਂ ਅਿਿਾਧਿਕ ਕਾਿਵਾਈ ਲਈ ਿਿੱ ਖਿਾਤ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਹਨ ਜੋ 
ਅਥਾਿਟੀ, ਐਕਟ ਅਤੇ ਧਨਯਿਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਿਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਸੁਿੂ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਧਵਆਧਖਆ 3: ਜੇ ਿਾਣੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਧਕਸ ੇਵੀ ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦਾ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਕਸੇ ਵੀ ਅਵਿੀ 
ਦ ੇਦੌਿਾਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਦਆੁਿਾ ਧਕਸੇ ਕੰਿ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਾਿਨ ਿਾਧਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ  ਜਾਂ 
ਗਲਤ  ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਿਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਦੀ ਖਿਤ  ਨੰੂ ਅਣਅਧਿਕਾਿਤ ਿੰਧਨਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਦੀ ਅਧਜਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਿਤ ਧਨਕਾਸੀ ਲਈ ਧਨਿਿਾਿਤ ਿਕਿ ਲਈ 
ਗਿਾਂਊਡਵਾਟਿ ਿੁਆਵਜ ੇਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਿੇਗਾ। ਇਹ ਧਕਸੇ ਵੀ ਗੈਿ-ਿਾਲਣਾ ਫੀਸ ਜਾਂ ਿਿੱ ਖਿਾਤ ਤੋਂ 
ਧਬਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ  ਹੋਵੇਗਾ। 



67 
 

ਨੋਟ: ਅਥਾਿਟੀ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤ ੇਇਸ ਦ ੇਧਦਸਾਵਾਂ, ਿਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸਿਤਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਿ ਧਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ 
ਦਿਸਾਉਣ ਲਈ ਗੈਿ-ਿਾਲਣਾ ਖਿਧਚਆਂ ਦੀ ਸਾਿਣੀ ਧਵਿੱ ਚ ਸੋਿ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਿ-ਿਾਲਣਾ ਖਿਧਚਆਂ 
ਦੀਆਂ ਦਿਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਤ ੇਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

 

 

 
 
 


