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(i)

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ
ਸਦਨ ਲਿੱ ਚ ਲਮਤੀ 20-02-2019 ਨੂਿੰ ਲੱਗੇ ਸਟਾਰਡ ਪਰਸ਼੍ਨ ਨਿੰ:1844 ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਲਿੱ ਚ ਮਾਨਯੋਗ
ਸਪੀਕਰ ਸਾਲਿਬ ਦੁਆਰਾ ਲਮਤੀ 18-06-2019 ਨੂਿੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼੍ਮੇਸ਼੍ ਲਲਿੰਕ ਨਲਿਰ ਬਣਾਉਣ
ਸਬਿੰ ਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ:1)

ਸਰਦਾਰ ਿਰਲਦਆਲ ਲਸਿੰ ਘ ਕਿੰ ਬੋਜ

ਸਭਾਪਤੀ

2)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਰੀਤ ਲਸਿੰ ਘ ਜੀ.ਪੀ

ਮੈਂਬਰ

3)

ਸਰਦਾਰ ਕਿੰ ਿਰ ਸਿੰ ਧੂ

ਮੈਂਬਰ

4)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਲਸਿੰ ਘ ਨਾਗਰਾ

ਮੈਂਬਰ

5)

ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ

ਮੈਂਬਰ

6)

ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼੍ਰਮਾ

ਮੈਂਬਰ

7)

*ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਲਸਿੰ ਘ

ਮੈਂਬਰ

ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ
1)

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਲਰਿੰ ਦਰ ਪਾਲ

ਸਕੱ ਤਰ

2)

ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਲ ਦੇਿ

ਅਧੀਨ ਸਕੱ ਤਰ

3)

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਲਨਕਾ ਜੌਿਰ

ਸੁਪਰਡਿੰ ਟ

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਲਿਬ ਿਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਿਰਲਦਆਲ ਲਸਿੰ ਘ ਕਿੰ ਬੋਜ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂਿੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਸਭਾਪਤੀ ਿਜੋਂ ਲਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ।

*ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਲਿਬ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਲਸਿੰ ਘ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂਿੰ ਲਮਤੀ 29/07/2019 ਨੂਿੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਬਾਕੀ ਰਲਿਿੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ।

(iii)

ਭੂਵਮਕਾ
ਮੈਂ,"ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼੍ਮੇਸ਼੍ ਲਲਿੰਕ ਨਲਿਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬਿੰ ਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ"
ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ, ਕਮੇਟੀ ਿੱ ਲੋਂ ਲਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼੍ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਧਕਾਰ ਲਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼੍ ਕਰਦਾ
ਿਾਂ ।
2.

ਮੈਂ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਲਦਲੋਂ ਧਿੰ ਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, ਲਜਨਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱ ਧਰ ਤੋਂ

ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂਿੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਲਜਿੰ ਮੇਿਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਿੀ ਨਾਲ ਲਨਭਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੱ ਡਮੁੱ ਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ
ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਿੱ ਚ ਪੂਰਾ ਸਲਿਯੋਗ ਲਦੱ ਤਾ ।
3.

ਲਮਤੀ 20-02-2019 ਨੂਿੰ ਿੋਈ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਿੱ ਚ ਪਰਸ਼੍ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਿਰਲਦਆਲ ਲਸਿੰ ਘ

ਕਿੰ ਬੋਜ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਲਸਿੰ ਘ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਲਦੱ ਤੇ ਲਨਸ਼੍ਾਨ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼੍ਨ ਨਿੰ. 1844
ਜੋ ਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼੍ਮੇਸ਼੍ ਲਲਿੰਕ ਨਲਿਰ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸਬਿੰ ਧੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱ ਲਸਆ ਦਾ ਿੱ ਲ ਕੱ ਢਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੱ ਡੀ ਕਰਕੇ ਲਰਪੋਰਟ ਲਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪਰਸਤਾਿ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਲਿਬ ਦੁਆਰਾ ਲਮਤੀ 18-062019 ਨੂਿੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਦੱ ਤਾ ਲਗਆ ਸੀ ।
4.

ਕਮੇਟੀ ਿਲੋਂ ਕੁੱ ਲ 19 ਮੀਲਟਿੰ ਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਜਨਹਾਂ ਦਾ ਲਿਸਥਾਰ ਲਰਪੋਰਟ ਲਿੱ ਚ ਲਦੱ ਤਾ ਲਗਆ ਿੈ ।

5.

ਕਮੇਟੀ ਿੱ ਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼੍ਮੇਸ਼੍ ਲਲਿੰਕ ਨਲਿਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬਿੰ ਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ

ਲਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇਿੰ ਲਦਆ ਨਾਲ ਲਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰਿੰ ਤ ਕਮੇਟੀ ਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲਰਪੋਰਟ
ਲਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ।
6.

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਮਤੀ 25 ਮਈ, 2021 ਨੂਿੰ ਿੋਈ ਬੈਠਕ ਲਿੱ ਚ ਇਸ ਲਰਪੋਰਟ ਨੂਿੰ ਅਿੰ ਲਤਮ ਰੂਪ ਲਦੱ ਤਾ ।

7.

ਿਰ ਮੀਲਟਿੰ ਗ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦਾ ਸਿੰ ਖੇਪ ਲਰਕਾਰਡ ਪਿੰ ਜਾਬ ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ ਲਿੱ ਚ ਿੱ ਖਰਾ ਰੱ ਲਖਆ

ਲਗਆ ਿੈ ।
8.

ਕਮੇਟੀ ਪਿੰ ਜਾਬ ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱ ਤਰ, ਅਫਸਰਾਂ, ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਲਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ

ਮਾਲਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਦੱ ਤੇ ਗਏ ਸਲਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ।
ਲਮਤੀ ਚਿੰ ਡੀਗੜ੍ਹ :

ਹਰਵਦਆਲ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਬੋਜ
ਸਭਾਪਤੀ ।

(v)

ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ:

ਕਰਮ ਨਿੰ.

ਲਮਤੀ

ਮੀਲਟਿੰ ਗ ਦਾ ਨਾਮ/ਸਥਾਨ

1)

25 ਜੂਨ, 2019

ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ

2)

12 ਜੁਲਾਈ,2019

ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ

3)

29 ਜੁਲਾਈ,2019

ਕੈਨਾਲ ਰੈਸਟ ਿਾਊਸ, ਰੋਪੜ੍

4)

13 ਸਤਿੰ ਬਰ,2019

ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ

5)

27 ਸਤਿੰ ਬਰ, 2019

ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ

6)

1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019

ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ

7)

28 ਜਨਿਰੀ, 2020

ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ

8)

18 ਫਰਿਰੀ, 2020

ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ

9)

11 ਮਾਰਚ, 2020

ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ

10)

16 ਜੂਨ, 2020

ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ

11)

11 ਅਗਸਤ, 2020

ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ

12)

18 ਅਗਸਤ, 2020

ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ

13)

23 ਅਕਤੂਬਰ, 2020

ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ

14)

03 ਨਿਿੰ ਬਰ, 2020

ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ

15)

15 ਦਸਿੰ ਬਰ, 2020

ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ

16)

19 ਜਨਿਰੀ, 2021

ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ

17)

16 ਮਾਰਚ, 2021

ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ

18)

30 ਅਪਰੈਲ,2021

ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ

19)

25 ਮਈ, 2021

ਲਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱ ਤਰੇਤ

(vii)

ਰਿਪੋਿਟ
15ਵੀਂ ਪੰ ਜਾਬ ਵਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਮਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੰ ਵਨਸ਼ਾਨ
ਵਾਲਾ ਪਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1844 ਵਲਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਦਆਲ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਬੋਜ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ.
ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੰ ਘ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਲੰਕ ਨਵਹਰ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ

ਕਮੀ ਸਬੰ ਧੀ ਸੀ । ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਨੁਪਰਕ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਲੰਕ ਨਵਹਰ ਦੇ ਨਾ ਬਣਨ
ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੰ ਪਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਹਿੱ ਲ ਕਿੱ ਢਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟਿੱ ਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ
ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਵਹਬ ਦੁਆਰਾ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਵਕ ਕਮੇਟੀ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱ ਲ ਕਿੱ ਢਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ
ਵਤੰ ਨ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਵਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ।
ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਣ ਕਰਕੇ ਵਰਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਤੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ
ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਜਵੇ ਵਕ ਰਾਜ ਅੰ ਦਰ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਹੜਾ ਕਾਰਨ, ਵਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ
ਸਮਾਗਮ ਕਾਰਨ, ਕੋਵਵਡ-19 ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਵਰੁਿੱ ਧ ਵਕਸਾਨਾਂ -ਖੇਤ ਮਜ਼ਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦੋਲਨ
ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ-ਕਾਰ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ
ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱ ਚ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ
ਵਦਿੱ ਤੀ ।

ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਤੇ ਮਾਣ ਮਵਹਸਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਪਵਵਿੱ ਤਰ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ
ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਚ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱ ਲ ਕਿੱ ਢਣ ਲਈ ਸੋਂਪੀ ਗਈ
ਵਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੰ ਪਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਨਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਕਮੇਟੀ ਮਵਹਸਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਦਾ ਵਵਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਗੰ ਭੀਰ ਵਵਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ
ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਰਪੋਰਟ ਵਵਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ
ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਦਾ ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਵਿਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ ।
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ਰਿਤੀ- 25/06/2019
ਕਿੇਟੀ ਦੇ ਕੰ ਿ-ਕਾਿ ਸਬੰ ਧੀ ਆਿੰ ਰਿਕ ਰਿਚਾਿ ਿਟਾਂਦਿਾ
ਪੰ ਜਾਬ ਵਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਵਵਚ ਗਵਠਤ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਲੰਕ ਨਵਹਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ
ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਮੀਵਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰ
ਸਾਵਹਬਾਨਾਂ ਨੰ "ਜੀ ਆਇਆਂ" ਵਕਹਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰ ਮ-ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਆਰੰ ਵਭਕ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ।

ਨੋਡਲ ਅਫਸਿ ਦੀ ਰਨਯੁਕਤੀ ਸਬੰ ਧੀ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰ ਮ-ਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਵਨਯਮਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਕ ਚੀਫ
ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਕੈਨਾਲ ਨੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼੍ਿੇਸ਼੍ ਕੈਨਾਲ ਪਰਾਜੈਕਟ ਬਾਿੇ ਪੁਿਾਣਾ ਰਿਕਾਿਡ ਿੁਹੱਈਆ ਕਿਿਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ
ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਵਹਰ ਦਾ ਪਰਾਜੈਕਟ 1998 ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਰਪ ਵਵਿੱ ਚ ਡੇਰਾਬਿੱ ਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ
ਪਾਣੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲੀਵਕਆ ਸੀ। ਵਤੰ ਨ ਸਾਲ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ
ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਵਿੱ ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪਵਟਆਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜਹ ਅਤੇ ਫਵਤਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ
ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 3 ਲਿੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੰ 900 ਵਕਊਵਸਕ ਪਾਣੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਵਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਨੌਰ, ਫਵਤਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ, ਡੇਰਾਬਿੱ ਸੀ ਆਵਦ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ
ਵਵਿੱ ਚ ਵਸੰ ਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿੱ ਧਰ ਬਹੁਤ ਡੰ ਘਾ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਕਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਰਵਹ ਗਈ
ਹੈ। ਵਕਸਾਨ ਡੰ ਘੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਿੱ ਿ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਵਹਸਸ ਕੀਤਾ ਵਕ ਸ਼ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਵਲੰਕ
ਨਵਹਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਲੋ ੜ ਹੈ ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ ਨੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਵਸਿਾਰਪਰਵਕ ਵਰਪੋਰਟ ਸਮੇਤ
ਨਕਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਸ਼ਰੀ
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੈਨਾਲ ਲਈ ਵਕੰ ਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੰ ਨੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਰਵਹੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਵਹਰ ਰਾਹੀਂ ਵਕੰ ਨੇ ਵਕਊਵਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਵਕਹੜੇ ਵਕਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵਕੰ ਨੇ
ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰ ਪਾਣੀ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਵੀ ਵਵਸਿਾਰਪਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਮੀਵਟੰ ਗ ਵਵਿੱ ਚ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਰਪੋਰਟ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ
ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ।
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ਰਿਤੀ- 12/07/2019
ਵਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਲੰਕ ਨਵਹਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡਾ ਮੁਿੱ ਦਾ ਉੱਵਠਆ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰੇ
ਹਾਊਸ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਮਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਲਆ ਵਗਆ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ
ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਵਹਸਸ ਕੀਤਾ ਵਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਧਾ ਸਬੰ ਧ ਹੈ ਅਤੇ
ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰ ਤਵ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਲ

ਸਰੋਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲੀਅਤ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹੋਏ । ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਕ ਵਵਭਾਗ ਵਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਚੀਫ
ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪਿੱ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਡਊਟੀ ਲਗਾਏ ਵਜਸ ਨੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰ ਧੀ ਪਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ
ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਵਵਵਜ਼ਟ ਕਰਕੇ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰ ਨੀ ਪਿੱ ਖ, ਆਰਵਿਕ ਪਿੱ ਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋ ਕਲ ਪਰਾਬਲਮਜ਼
ਵਡਸਕਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ
ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਕੰ ਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕੰ ਨੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਮਲ ਵਗਆ
ਸੀ, ਵਕੰ ਵਨਆਂ ਨੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ ਸੀ? ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਤਵਹਤ ਵਕਹੜੇ-ਵਕਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੰ ਪਾਣੀ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਕਿੱ ਿੋਂ ਲੈ ਣਾ ਸੀ ? ਇਸ ਨਵਹਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਕੰ ਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਹਰ ਵਕਿੱ ਿੋਂ ਤਿੱ ਕ ਬਣਨੀ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ
ਕੁਝ ਵਡਸਵਪਊਟਸ ਵੀ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪੈਂਵਡੰ ਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ

ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀ-ਕੀ ਪਰਾਬਲਮਜ਼

ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਹਰ ਨੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਕੰ ਨਾਂ-ਕੁ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਕੰ ਨਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਿੱ ਜ ਜੇ
ਇਹ ਨਵਹਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਕੰ ਨਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਆਵੇਗਾ । ਕੀ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਲਾ ਨਵਹਰੀ ਪਾਣੀ ਵਸੰ ਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣਾ
ਸੀ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹਲਤ ਵੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ।
ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਬੇਵਸਕਲੀ ਜਦੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਪਲਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀ
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੈਨਾਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ ਅਿੱ ਗੇ ਲੋ ਹੰਡ
ਖਿੱ ਡ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੈਨਾਲ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਟੇਕਆਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਵਕਊਵਸਕ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸੀ

ਔਰ ਉਹ ਵਲਫਟ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਬ-ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਸ ਏਰੀਏ ਨੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ
ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1000 ਵਕਊਵਸਕ ਪਾਣੀ ਵਲਫਟ ਪੰ ਪ ਰਾਹੀਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਤੋਂ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਪਾਣਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਵਜਹੜੀ ਕੈਨਾਲ ਵਨਕਲਣੀ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਦਵਰਆ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਲੰਕ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਕੰ ਨਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ? ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵਜਵੇਂ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਤੋਂ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ
ਪਾਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਸਬੰ ਧੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਵਿੱ ਚ ਕੇਸ ਚਿੱ ਲ ਵਰਹਾ ਹੈ।
ਪਰਿੱ ਮੁਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹੀ 28 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਵਜਸ ਉੱਤੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਆਇੰ ਟ ਤੇ

ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਆਇੰ ਟ ਤੋਂ ਲੋ ਹੰਡ ਖਿੱ ਡ ਵਵਿੱ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਹੜੀ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੈਨਾਲ
ਨਵਹਰ ਹੈ, ਉਹ 28 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਲੇ ਆ ਕੇ ਵਨਕਲਣੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਜਵੇ

ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰ ਨੰਗਲ ਚੈਨਲ ਕਵਹ ਵਦੰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
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ਵਫਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲੋ ਹੰਡ ਖਿੱ ਡ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਜਹੜੀ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੈਨਾਲ ਹੈ, it was planned. ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ 28 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਸ ਨੇ branch out ਕਰਨਾ ਸੀ ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਜੇਕਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜਹੜੀ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਹੈ , ਉਸ ਤੋਂ

ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੈਪੇਵਸਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਸਰਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਲਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੀ

ਵਲਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 1000 ਵਕਊਵਸਕ ਪਾਣੀ ਲਈ 700-800 ਸੌ ਫੁਿੱ ਟ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਹਨ ।

ਪਰਿੱ ਮੁਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰ ਤ ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜਹੜੀ

ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਹੈ being an inter-state canal, ਉਸ ਨੰ ਪਰਵਮਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। These are
issues which are involved, ਪਰੰ ਤ ਪਾਣੀ ਵਲਆ ਜ਼ਰਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਇਸ ਨੰ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰ ਮ

ਵਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਹੇਗਾ। ਵਫਰ ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਜਹੜਾ ਇੰ ਟਰਸਟੇਟ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਕੈਨਾਲ ਦਾ

ਮੈਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਵਿੱ ਚ ਪੈਂਵਡੰ ਗ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ independent solution ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਈਪ
ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਜੇਕਰ 28 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵਖਿੱ ਵਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਜਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ

ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਸਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਿੱ ਧਰ ਵਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਵਕਉਂਵਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ

ਨਾਲ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਿੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਈਪ
ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਪਰਿੱ ਮੁਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਅਵਜਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਰਾ ਇਿੱ ਕ ਇਸ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬਿੱ ਸੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਨਕਲਦਾ

ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਰਬਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਿੇ ਕਾਫੀ ਸੈੈੱਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ
ਖਰੜ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 140-145 ਏਕੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਨੰ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗਮਾਡਾ ਨੰ ਕਦੋਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 126 ਏਕੜ ਹੈ ।
ਪਰਿੱ ਮੁਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਹ ਸਾਲ 2016 ਵਵਿੱ ਚ ਗਮਾਡਾ ਨੰ ਵਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਇਹ 140 ਏਕੜ

ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵਜਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ 1390-97 ਸੌ ਏਕੜ ਸੀ ਅਤੇ ਵਜਹੜੀ ਬਾਕੀ

ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਜਵੇਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ

ਵੀ ਹੁਣ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ 46-47 ਸੌ ਏਕੜ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ 33-34 ਸੌ
ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੇਲੈਂਸ 1390 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੀ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਜਦੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐੈੱਲ. ਕੈਨਾਲ ਨੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ

ਸੀ.ਐਮ. ਸਾਵਹਬ ਵਿੱ ਲੋਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੁਕਮ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਵਕ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜਹਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ
ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਕ ਵਜਹੜੇ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਲੰਕ ਨਵਹਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਵਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ
ਵਿੱ ਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੜਹਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱ ਲੋਂ ਚੜਹਾਉਣੀਆਂ ਰਵਹ ਗਈਆਂ । ਚੌਿੇ ਵਦਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱ ਲੋਂ

ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਜਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ
ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰਿੱ ਮੁਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਜਵੇਂ ਗੌਰਵਮੰ ਟ ਵਿੱ ਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਜਮੀਨ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ

ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਵਖਆ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਸਟ ਤੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਰਿਾਤ
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ਇਸ ਦੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਵਰਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਰਡਰਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ
limbo ਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਵਜਿੱ ਿੇ ਵਜਹੜੀ
ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉਿੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਲੀਗਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਸਵਟਿੱ ਲ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਵੀ ਕੰ ਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਜਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ hurdle 140 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਹੜੀ ਗਮਾਡਾ ਨੰ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ
ਵਵਿੱ ਚ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਇਸ਼ ਹੈ।
ਪਰਿੱ ਮੁਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਜੇਕਰ ਗੌਰਵਮੰ ਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੰ ਰੀਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕਉਂਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵੀ ਸਟੇਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ , ਗੌਰਵਮੰ ਟ ਮਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਵਕ ਵਜਹੜਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਪਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ 28 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ ਉਤੇ ਪਾਈਪ ਪਾ
ਕੇ ਇਸ ਨੰ ਵਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਜਿੱ ਿੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਆ ਵਗਆ, ਉਿੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਵਕ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਉਹ ਤਾਂ ਵਫਰ ਸਾਰਾ remodel ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਵਜਹੜੀਆਂ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ 2-2 ਸੌ ਫੁਿੱ ਟ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਉਿੇ 10 ਕੁ ਫੁਿੱ ਟ
ਚੌੜੀ ਪਾਈਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਕੁ ਫੁਿੱ ਟ dia ਦਾ ਪਾਈਪ ਵਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਜਹੜੀ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਜਗਹਾ
ਐਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਜਹੜੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਇਸ ਲੈਂ ਡ ਦਾ 5-7 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਵਪਆ ਆਉਣਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨਾਲ ਜਗਹਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰਿੱ ਮੁਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਮੈਕਸੀਮਮ 10 ਕੁ ਫੁਿੱ ਟ dia ਦਾ ਪਾਈਪ ਪਵੇਗਾ । ਿੋੜਹਾ ਵਜਹਾ
ਐਕਸਪੈਂਵਸਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਜਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੈ, it is quite expensive. ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਵਸਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰ ਤ ਵਜਹੜੀ
ਕੰ ਸਟਰਿੱ ਕਸ਼ਨ ਕੌ ਸਟ ਹੈ, it will be may be 5 to 6 times that of normal canal ਵਫਰ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੈ ਵਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ
ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਰ ਹੈ ਵਕ ਵਜਿੱ ਿੇ-ਵਜਿੱ ਿੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੜਕਾਂ ਵਨਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਿੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਗਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਚਿੱ ਲਦੀਆਂ ਰਵਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੋੜਹੇ ਵਜਹੇ ਮੋੜ ਹੀ ਵਿੱ ਧ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿੱ ਢਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਪਾਈਪ ਵਨਕਲ
ਜਾਏਗੀ। ਅਸੰ ਭਵ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰ ਤ ਇਿੱ ਕ ਗਿੱ ਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵਕ ਵਜਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ , ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ
ਵਤੰ ਨ ਲਿੱਖ ਏਕੜ ਹੈ, following in eight blocks, ਇਹ ਵਕਿੱ ਿੇ-ਵਕਿੱ ਿੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। 140 hectare
which roughly converts to 3.25 lakh acre ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਬਰੌਡਲੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ
ਨੰ ਰੀਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ then it can be thought a fresh thing ਵਕ ਵਕਹੜੇ ਵਲੰਕਸ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ।
ਅੰ ਵਮਰਤਸਰ ਵਵਖੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਘੋਖ ਕੇ ਦੇਵਖਆ ਹੈ, ਪਵਹਲਾਂ ਇੰ ਨੀ ਗਵਹਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੋਖ ਸਕੇ । ਜੇਕਰ ਕਾਫੀ
ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਕ ਅਿੱ ਠ ਬਲਾਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੈਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਮਲਣਾ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਿੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ 160
Deepbore Tubewells ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ and they are all falling in Dark Zone. ਵਜਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੋ ਹੰਡ ਖਿੱ ਡ ਵਵਿੱ ਚ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਖਆਲ ਹੈ ਵਕ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦਵਰਆ ਤੋਂ ਵਖਿੱ ਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਕਮੇਟੀ ਮਵਹਸਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸਾਵਰਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ
ਫੁਿੱ ਟ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਚਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਜਹੜਾ 750 ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਵਣਆ
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ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਵਟਆਲਾ ਅਤੇ ਫਵਤਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਚਲਾ ਵਗਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ
ਹੈ । ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਵਭਾਗ ਦੇ

ਂ ਸਦਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਪਰਾਜੈਕਟ ਵਤਆਰ ਕਰੋ । ਇਹ ਕੰ ਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਜਹੜੀ
ਐਕਸਪੀਰੀਐਸ
ਨਰਮਦਾ ਅਤੇ ਵਸਪਰਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਿੇ ਉਚੀ-ਨੀਵੀਂ ਜਗਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਹੀ ਵਲਆ ਜਾ ਵਰਹਾ
ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਸਵਟੰ ਗ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਕਿੱ ਢ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟਿੱ ਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਬਵਲਊਵਪਰੰ ਟ
ਵਤਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ 28 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ ਉਤੇ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਖਿੱ ਵਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਵਫਰ ਅਿੱ ਗੇ ਵੀ ਰੀਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਵਜਹੜੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਂ ਡ ਗਮਾਡਾ ਨੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ
ਦਾ 45 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਵਪਆ ਹਾਲੇ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱ ਲੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਜਹੜੀ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰ ਪੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਹਾਂ ਦੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਚਿੱ ਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਨਵਹਰੀ ਮਵਹਕਮੇ ਨੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ
ਪੇਮੈਂਟ 3-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ 250 ਏਕੜ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਹਸਾਬ ਲਗਾਓ
ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਉਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ।
ਪਰਿੱ ਮੁਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਹ ਗਿੱ ਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੇਟੇਜ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਜੰ ਨੀ ਇਹ ਲੈਂ ਡ ਹੈ , ਜੇਕਰ
ਕਵਹ ਲਈਏ ਵਕ ਸਵਾ ਸੌ ਏਕੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ 140 ਏਕੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਵਪਆ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਜਹੜੀ ਟੋਟਲ ਕੋਸਵਟੰ ਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ
ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰ ਨੀ ਵਮਨੀਮਮ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਜੋਲੀ ਪਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਾਈਪ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ
ਵਜਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਕਤੇ ਵਿੱ ਧ ਲਿੱਵਗਆ।ਉਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ।ਉਹ ਵੀ
22-24 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ, ਇੰ ਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਈਪ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 7-8 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਵਜਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਕੀ ਉਸ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵੀ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਧਰੋਂ-ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰਕੇ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਿੱ ਮੁਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸੈਂਟਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ । ਵਪਿੱ ਛੇ ਵਜਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ
ਵਸੰ ਚਾਈ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਸਕਿੱ ਤਰ ਵਮਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਵਹੰ ਦੇ ਵਕ ਸਾਡੇ ਮਵਹਕਮੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਹੀ 8
ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਵਚੋਂ ਵੀ ਗੰ ਗਾ ਪਰਾਜੈਕਟ ਤੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਨਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਿੱ ਲ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ
ਪਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੰ ਚਾਈ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਮੁਿੱ ਖ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਹੀ ਫੰ ਡਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਰਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ।
ਲੈਂ ਡ ਦਾ ਇਸ਼ ਹੈ, ਇੰ ਜੀਨੀਅਵਰੰ ਗ ਇਸ਼ਜ਼ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਫਜ਼ੀਵਬਲਟੀ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਖਰਚਾ
ਵਕੰ ਨਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਲੀਗਲ ਇਸ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਰਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਵਦੰ ਦੇ ਹਾਂ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਇਸ ਨਵਹਰ ਨੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱ ਲ ਕਿੱ ਢੋ , ਲੋ ਕ ਵਹਤ ਵਵਚ ਸਰਕਾਰ ਫੰ ਡਜ਼ ਦਾ
ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਬਣਾਓ ਵਕ ਮਕਸਦ ਹਿੱ ਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿੱ ਲੋ ਵਕ ਇਹ ਨਵਹਰ ਹਰ
ਹਾਲਤ ਵਵਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਵਰਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਾਜ਼ੀਵਟਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਵਹਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ।
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ਇਹ ਲੋ ਕ ਵਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਹੈ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਇਹ ਪਰਾਜੈਕਟ
ਵਰਪੋਰਟ ਵਕੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਵਵਚ ਦੇ ਵਦਓਗੇ।
ਪਰਿੱ ਮੁਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਵਚ ਇਸ ਦਾ ਬਲ ਵਪਰੰ ਟ ਵਤਆਰ ਕਰ ਵਦਆਂਗੇ । ਮੁਿੱ ਖ
ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਵਵਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਹੈ।ਵਜਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਸ਼ਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਹਿੱ ਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ।
ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਿੱ ਗ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਵਪਆ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਤੰ ਨਚਾਰ ਕਰੋੜ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਵਹਕਮੇ ਨੰ ਵਮਲਣਾ ਹੈ । ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ
ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਿੱ ਮੁਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਅਸੀਂ ਗਮਾਡਾ ਨੰ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਲੋ ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ
ਪੈਸਾ ਵਦਓ ਜਾਂ ਵਜਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਨੰ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਦਓ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਤੇ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੰ ਡੀਵਲੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ
ਜੇ ਇਹ ਕੈਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵਲੰਕ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਫਰ ਇਹ ਕੈਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ।
ਪਰਿੱ ਮੁਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਇਸ ਨੰ ਡੀਵਲੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਵਲੰਕ
ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਲੇ ਅ-ਆਉਟ ਵਦਖਾਇਆ ।
(ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿੱ ਮੁਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਲੰਕ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ(ਅਨੁਲਗ ੳ ਵਵਚ ਦਰਸਾਈ
ਵਰਪੋਰਟ ਵਵਚ ਹੈ) ਵਦਖਾਉਂਵਦਆਂ ਹੋਇਆ ਵਕ ਵਕਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਕਿੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਲਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਆਵਦ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਤਕਨੀਕੀ ਪਵਹਲਆਂ ਬਾਰੇ ਵਵਸਿਾਰ ਪਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ।)
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਰਾਜੈਕਟ ਵਰਪੋਰਟ ਵਤਆਰ ਕਰ ਲਓ । ਵਫਰ ਅਸੀਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਜੋ
ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਕਸੇ ਮੀਵਟੰ ਗ ਵਵਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।
ਪਰਿੱ ਮੁਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1450 ਏਕੜ
ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੈਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਯ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਿੱ ਪਰ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋ ਅਰ ਕੈਨਾਲ
ਨੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਿੱ ਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਨੰ ਵਰਵਾਇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੰ ਘਿੱ ਟੋ -ਘਿੱ ਟ 2000 ਏਕੜ
ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵਹਰ ਨੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਅੰ ਡਰ-ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ
ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਵਹਸਸ ਕੀਤਾ ਵਕ ਵਵਭਾਗ ਨੰ ਕੁਿੱ ਝ ਹਲਵਕਆਂ ਵਵਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵਮਲ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਨਵਹਰ ਬਣਨ ਨਾਲ
ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਵਾ ਵਤੰ ਨ ਲਿੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰ ਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵਹਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ
ਇਲਾਕਾ ਰਾਜਸਿਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਪਰਿੱ ਮੁਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰ ਵੀ ਪਰਾਜੈਕਟ ਵਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰ ਰੈਜ਼ੋਵਲਊਸ਼ਨ ਪੁਆ ਕੇ ਭੇਜ ਵਦੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਵਚ ਕੰ ਟਰੀਵਬਊਟ ਕਰਨ ਨੰ ਵਤਆਰ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੰ ਇਨਕਲਡ
ਕਰ ਲਵੋ।
ਪਰਿੱ ਮੁਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ।
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ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਜੈਕਟ ਪਾਜ਼ੀਵਟਵਲੀ
ਬਣਾ ਵਦਉ । ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵਵਵਜ਼ਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਵਫਕਸ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰ
ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਜਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਾਲ ਵਲੰਕ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ, ਤਾਂ ਵਫਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਕੀ
ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ।ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰ ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਉਂਜੋ ਉਹ
ਸਾਡੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉੱਿੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਇਸ ਨੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਤੇ ਲੀਗਲੀ ਚੈੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੰ ਚੈੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੁਝ
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯ.ਬੀ.ਸੀ. (ਅਿੱ ਪਰ ਬਰਾਂਚ ਕੈਨਾਲ) ਅਤੇ ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.
(ਲੋ ਅਰ ਬਰਾਂਚ ਕੈਨਾਲ), ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੈਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ।
ਪਵਹਲਾਂ ਉਹ ਬਣ ਵਗਆ, ਉਸ ਉਪਰੰ ਤ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੰ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ। ਵਫਰ
1998 ਵਵਿੱ ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪੰ ਜਾਬ ਨੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵਦਉ, ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ
28 ਅਤੇ 80 ਨੰਬਰ ਬੁਰਜੀ ਤੋਂ ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਸੀ। ਵਫਰ ਦਸਰੇ ਪਰਪੋਜ਼ਲ ਵਵਿੱ ਚ ਬਵਣਆ ਵਕ ਅਸੀਂ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਲਈ ਰੋਪੜ ਤੋਂ
ਹੀ ਪਾਣੀ ਚੁਿੱ ਕ ਲੈ ਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਾਜੈਕਟ 1998 ਵਵਿੱ ਚ ਬਵਣਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਵਿੱ ਚ ਬਵਣਆ । ਵਫਰ
ਦੁਬਾਰਾ 2006 ਵਵਿੱ ਚ ਬਵਣਆ ਵਜਹੜਾ ਵਕ ਹੁਣ ਸਬਵਮਿੱ ਟਡ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਰੋਪੜ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੌ ਸਟ
ਵਵਿੱ ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਿੱ ਧੋ-ਅਿੱ ਧ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਬਲਕੁਲ ਅਿੱ ਧੋਅਿੱ ਧ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਨਰਮਦਾ ਅਤੇ ਵਸਪਰਾ 2 ਨਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਰ ਸਟਿੱ ਡੀ ਕਰੋ । ਇਹ ਵੀ ਦੇਵਖਆ ਜਾਵੇ
ਵਕ ਇਨਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੰ ਕੁਨਕਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਰਚਾ ਵਕੰ ਨਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਕੰ ਨੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੈੈੱਕ
ਕਰੋ ਵਕ ਵਕੰ ਨਾਂ ਵਕਊਵਸਕ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਟਡੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੱ ਖ ਵਵਚਾਰ ਕੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਵਤਆਰ ਕਰੋਂ ।
ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਰ ਸਟਿੱ ਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕ ਵਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਕੰ ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਉਿੋਂ ਦੇ ਵਸੰ ਚਾਈ ਵਵਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਵਡਟੇਲ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਸਿੱ ਧ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈ ਵਲ ਵਕੰ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਵਕਸ
ਤਰਹਾਂ ਸੇਵ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸਟਿੱ ਡੀ ਕਰ ਲਓ ।
ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਨਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਅਸੀਂ ਗੌਰਵਮੰ ਟ ਟ ਗੌਰਵਮੰ ਟ ਤਾਲਮੇਲ
ਕਰਕੇ, ਉਿੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀ ਵਡਟੇਲ ਹਾਵਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਲਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵਲਫਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਚਾ
ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ।
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ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਇਹ ਵੀ ਸਟਿੱ ਡੀ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਵਕ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਵਜਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਣੇ ਹਨ,
ਉਹ ਵਕੰ ਨੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਵਟਵ ਏਜੰ ਡਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਲਓ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਪਰਪੋਜ਼ਲਜ਼ ਵਤਆਰ ਕਰ ਲਓ । ਵਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ ਨਰਮਦਾ, ਵਸਪਰਾ ਨਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟਿੱ ਡੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱ ਲੋਂ
ਇਨਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਵਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਸਾਰੀ
ਸਟਿੱ ਡੀ ਕਰ ਲੈ ਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਵਤਆਰ ਕਰ ਲੈ ਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਰੋਪੜ ਵਵਖੇ ਲੋ ਕਲ ਅਵਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਜਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਵਿੱ ਲੋਂ
ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਸਿੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਜ਼ਰਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਵਟੰ ਗ

ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਰੋਪੜ ਵਵਖੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਰਿਤੀ- 29/07/2019
ਸ਼ੁਰ ਵਵਿੱ ਚ, CP/PS/WR ਸਮੇਤ CE/Canals ਅਤੇ CE/Kandi Area Development ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਲੰਕ
ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਦਿੱ ਤਾ, ਵਜਸ ਨੰ ਸ਼ੁਰਆਤ ਵਵਿੱ ਚ ਪਵਟਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਵਤਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਜ਼ਵਲਹਆ ਦੇ
ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਸੰ ਚਾਈ ਲਈ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ । ਪਰਸਤਾਵਵਤ ਪਰੋਜੈਕਟ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਦਖਾਇਆ।
ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਪਰਸਤਾਵਵਤ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਫੇ -ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਡੰ ਘਾਈ
ਨਾਲ ਵੀ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਸਤਾਵਵਤ ਪਰੋਜੈਕਟ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਝਾਅ/ਕਦਮਾਂ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀ । ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਮੁਿੱ ਦੇ ਤੇ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਵਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇਸ
ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਵਪਿੱ ਛੇ ਇਹ ਵੀ ਵਵਚਾਰ ਹੈ ਵਕ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਜਵਲਹਆਂ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੰ ਲੋ ੜੀਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਮਲ ਸਕੇ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਇਸ
ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਹਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰ ਤਜਾਰ ਕੀਤਾ । ਜਦੋ ਤੋਂ
ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਵਲੰਕ ਕੈਨਾਲ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਕਸਾਨਾ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾ ਦੀ ਵਸੰ ਚਾਈ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਭਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਵਰਹਾ ਹੈ,
ਜੋ ਵਕ ਘਿੱ ਟ ਵਰਹਾ ਹੈ । ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਵਰਆਣਾ ਨੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿੱ ਿ ਵਮਲਾਉਣ
ਵਕਉਂਵਕ ਹਵਰਆਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਲੰਕ ਕੈਨਾਲ ਪਰੋਜੈਕਟ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਿਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨੰ
ਮੁੜ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਮੀਵਟੰ ਗ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਲੰਕ ਕੈਨਾਲ ਨੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਾਲ ਵਲੰਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ
ਪਰਸਤਾਵ ਰਿੱ ਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਕਾਨੰ ਨੀ ਲੜਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਉਲਵਝਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ
ਤੌਰ ਤੇ ਵਤੰ ਨ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਰਿਾਤ:1. ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਵਹਬ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ (ਏ.ਐਸ.ਐਚ.ਸੀ) ਦੀ ਟੇਲ ਤੋਂ 900 ਵਕਊਵਸਕ ਨੰ ਖੁਿੱ ਲੇ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ
ਰੋਪੜ ਤਿੱ ਕ ਵਲਜਾਣਾ, ਜੋ ਵਕ ਲਗਭਗ 28 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ ਹੈ ;
2. ਏ.ਐਸ.ਐਚ.ਸੀ ਦੀ ਟੇਲ ਤੋਂ 900 ਵਕਊਵਸਕ ਨੰ ਭਮੀਗਤ ਪਾਇਪ ਰਾਹੀਂ ਰੋਪੜ ਤਿੱ ਕ ਵਲਜਾਣਾ ਜੋ ਵਕ ਲਗਭਗ
28 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ ਹੈ;
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3. ਇਸ ਦੀ ਸਮਿੱ ਰਿਾ ਨੰ 900 ਵਕਊਵਸਕ ਤਿੱ ਕ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱ ਵਢਆ ਜਾਵੇ ।
ਅੰ ਤ ਵਵਿੱ ਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਵਭਾਗ ਨੰ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਵਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨਨੀ, ਵਵਿੱ ਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ
ਪਵਹਲਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਵਟੰ ਗ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਵਵਹਾਵਰਕ ਪਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ । ਵਵਭਾਗ ਨੰ
ਮੁਢਲੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ।

ਰਿਤੀ- 13/09/2019
ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਵਮਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਨੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ
ਸਟਿੱ ਡੀ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਤੰ ਨ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਵਜਸ ਨਾਲ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰ ਚ
ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਪਜ਼ ਪਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਵਚ ਬਰਾਡਲੀ ਸਮਰੀ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਜਹੜੀ ਉਰੀਜੀਨਲ ਸਕੀਮ ਹੈ,
ਵਜਿੇ ਲੋ ਹੰਡ ਖਿੱ ਡ ਚੈਨਲ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ So what they have proposed ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਵਕਊਵਸਕ ਦੀ
ਚੈਨਲ ਉਿੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਰੇਲਲ ਕਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਵਜਿੋਂ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੈਨਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਿੇ ਉਸ ਵਵਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਵਦਿੱ ਤਾ
ਜਾਵੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਆਪਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਦਸਰੀ ਇਨਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਕ
ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਜੰ ਨੀ ਵੀ ਕਾਸਟ ਵਮਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੇ ਵਕਨ ਜੇ ਕਾਸਟ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 200
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਵਚ ਇਲੈ ਕਟਰੀਵਸਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 30-40 ਕਰੋੜ ਰੁਵਪਆ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱ ਧ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਵਜਹੜਾ ਮੌਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਵਪਆ for
the engineering part ਐਗਜੀਵਕਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਜਹੜੀ ਲੈਂ ਡ ਐਕਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਪਵਹਲੀ ਲੈਂ ਡ
ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਵਜਹੜਾ ਮੇਨ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਐਗਜੀਵਕਊਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਵਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਫਰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ
ਹੋਇਆ । ਸੋ, ਵਰਚਅਲੀ ਸਾਰੀ ਲੈਂ ਡ ਐਕਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਲੀਗਲੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਵਕ ਵਜਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੌਰਵਮੰ ਟ ਨੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰ
ਏ.ਜੀ. ਤੋਂ ਿਾਰੋਅਲੀ ਐਗਜਾਵਮਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਵਜਹੜਾ ਲੈਂ ਡ ਐਕਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰ ਪੋਨੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ
ਪਰਾਜੈਕਟ ਵਵਿੱ ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ 3000 ਏਕੜ ਲੈਂ ਡ ਐਕਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਰੇ ਨਟਵਰਕ ਲਈ ਇਨਵਾਲਵਡ ਹੈ । ਵਜਸ ਵਵਚੋਂ
ਇਨਹਾਂ ਨੇ ਰਫਲੀ 400 ਏਕੜ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਵਜਹੜੀ ਉਿੋਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੈਰੇਲਲ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਸ ਦਾ
ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਿੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪੋਰਸ਼ਨ fillings ਕਰਕੇ slopes ਕਰਕੇ ਵਫਰ ਉਸ ਨੰ
200 ਫੁਿੱ ਟ ਚੌੜੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਜਹੜੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ 50 ਫੁਿੱ ਟ ਚੌੜੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਵਕ ਵਜੰ ਨੀਆਂ ਵੀ
slopes ਹਨ ਉਹ ਅਕਾਮੋਡੇਟ ਹੋ ਜਾਣ । ਉਸ 28 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ ਲੈਂ ਿ ਦੀ ਜੋ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 1000 ਏਕੜ
ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2600 ਏਕੜ ਅਿੱ ਗੇ ਦੀ ਹੈ । ਸੋ, ਇਨਹਾਂ ਨੇ 3000 ਏਕੜ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵਕ ਜੇ 25
ਲਿੱਖ ਰੁਵਪਆ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਵੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 50 ਲਿੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰ ਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਉੱਿੇ 50 ਲਿੱਖ ਰੁਵਪਆ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇ ਵਕਨ ਨੀਚੇ ਖਰੜ, ਮੋਹਾਲੀ
ਵਿੱ ਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱ ਧ ਜਾਵੇਗੀ ਵਕਉਂਵਕ ਖਰੜ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਵਿੱ ਚ ਤਾਂ ਏਨੀ ਕੀਮਤ ਨੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ।
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ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਨਹਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਕਿੱ ਵਢਆ ਹੈ । ਉਤੋਂ ਵਜਿੇ ਖਿੱ ਡਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਨ
ਉਿੇ ਰੇਟ ਘਿੱ ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਿੱ ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱ ਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਵਹਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਕਿੱ ਢੀ ਹੈ ਲੇ ਵਕਨ ਜਦੋਂ ਪਰਾਸੈਸ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ। ਸੋ, ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਵਪਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 1800 ਕਰੋੜ
ਇੰ ਜੀਨੀਅਵਰੰ ਗ ਪਾਰਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ 3500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।
double ਹੈ, impossible ਵਾਲੀ ਗਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਤੰ ਨ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਇਿੱ ਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰ 700-800
ਵਕਊਵਸਕ ਦੀ ਕੁਵਮਿੱ ਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਡਜ਼ਾਇਵਨੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਛਣ ਤੇ ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੀਗਲੀ ਸਾਨੰ ਇਸ
ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਵਮਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਕ ਵਜਹੜੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਅਵੇਲੇਵਬਲਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਵਿੱ ਚੋਂ
ਹੀ ਲੈ ਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵਦਿੱ ਕਤ ਵਾਲੀ ਗਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਨੰ ਟਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਟੋਟਲ ਪਾਣੀ ਵਜੰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਕੰ ਨਾਂ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।
ਲੋ ਹੰਡ ਖਿੱ ਡ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਰੋਪੜ ਹੈੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤਿੱ ਕ ਭਾਖੜਾ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ।
ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਟੋਟਲ 700 ਵਕਊਵਸਕ ਪਾਣੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ
ਇੰ ਟਰ-ਸਟੇਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਹਵਰਆਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿੱ ਲ ਵਰਹਾ ਹੈ । ਭਾਖੜਾ ਵਵਿੱ ਚ ਕੈਪੇਵਸਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ
ਲਈ ਲੀਗਲ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੀਆਂ । ਕਈ ਵਾਰ ਗਿੱ ਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸਾਨੰ ਇਿੱ ਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਕਊਵਸਕ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ
ਦੇ ਵਦਓ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਵਵਿੱ ਚ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰ ਤ ਹੁਣ ਸਵਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵਕ
ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. full capacity ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਕੀ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ 700 ਵਕਊਵਸਕ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੁਿੱਖ
ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪਰੰ ਤ ਉਸ ਦੀ ਕੈਪੇਵਸਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਰ ਪਾ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਕੀ ਕੈਪੇਵਸਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵਧਾਉਣੀ
ਪਵੇਗੀ । ਉਸ ਨੰ ਵਧਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਵਕੰ ਨਾਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀ ਲੀਗਲ ਵਦਿੱ ਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਾਸਟ ਇਨਵਾਲਵ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ । ਮੁਿੱ ਖ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਵਿੱ ਚ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਦੀ ਕੈਪੇਵਸਟੀ
2000 ਵਕਊਵਸਕ ਤੋਂ ਉਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿੱ ਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰੰ ਤ ਇਹ ਵਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਸਾਈਡ
ਕਰਾਸ ਚੈਨਲ ਰੀਵਰਸ ਵਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪੇਵਸਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਈ ਿਾਵਾਂ ਤੇ ਖਿੱ ਡਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰ ਤ ਵਜਹੜੀ
ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਕਿੱ ਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਿਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰ ਕਰੀਟ ਸਟਰਿੱ ਕਚਰਜ਼ ਵਜਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਵਪਲਰਜ਼ ਦੀ
ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ, ਇਿੱ ਕ ਨਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਚਿੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕਈ ਿਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਬ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱ ਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਵਜਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਟਰਿੱ ਕਚਰਜ਼ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਲਮੀਟੇਸ਼ਨਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਛਣ ਤੇ ਪਰਮੁਿੱਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਭਾਖੜਾ ਕੈਨਾਲ full capacity ਤੇ ਚਿੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੇਵਸਟੀ 12.50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਕਊਵਸਕ ਹੈ ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਵਜਹੜਾ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚਾ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱ ਵਸਆ ਹੈ,
ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ 28 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ ਤਿੱ ਕ ਪਾਣੀ ਵਲਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਸੋ, ਟੋਟਲ 3500 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਚੈਨਲਜ਼
ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਜਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ
ਹੈ, ਉਹ ਵਸਰਫ running cost and Energy ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ
ਵੀ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਵਕਹੜਾ ਵਸਸਟਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਸਸਟਮ ਵਵਿੱ ਚ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਲਈ
ਪਰਤੀ ਸਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਵਪਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਇਸ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਨੜ, ਡੇਰਾਬਿੱ ਸੀ,
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਇਸ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਬਜਟ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵਫਰ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਨਾਰਮਲੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 5-7 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਇੰ ਟਰੈੈੱਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੋ ਨ
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਵਜਹੜੀ ਵਤੰ ਨ ਲਿੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਰੈਵੇਵਨਊ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 200, 500 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਤੀ ਸਾਲ
ਦੇਣ ਨੰ ਵਤਆਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੈਨੇਵਫਟ ਹੋਵੇਗਾ । ਟੋਟਲ
ਐਨਰਜੀ ਕਾਿੱਸਟ ਵਕੰ ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਟੋਟਲ ਵਤੰ ਨ ਲਿੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਤੇ 28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਾਿੱਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਛਣ ਤੇ ਪਰਮੁਿੱਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਜੰ ਨਾ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ
ਵਮਊਂਸੀਪੈਵਲਟੀਜ਼ ਨੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 10-15 ਕਰੋੜ ਰੁਵਪਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਵਜਹੜਾ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ , ਉਸ ਦੇ
ਕੀ ਚਾਰਵਜਜ਼ ਹਨ। ਮੁਿੱ ਖ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ 100 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਟਰ ਸੈੈੱਸ ਚਾਰਵਜਜ਼ ਹਨ
ਪਰੰ ਤ ਵਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵਕ ਇਹੀ ਗਿੱ ਲ ਹੈ ਵਕ ਨਾਰਮਲੀ ਵਕਸਾਨ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜ ਪੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ
1000 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਵਾਟਰ ਸੈੈੱਸ ਲਗਾ ਵੀ ਵਦੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਹੀ ਇਸ਼ ਬਣ
ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਿੋੜਹਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਜਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵਟਊਬਵੈੈੱਲਜ਼ sinking ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਪੰ ਜ ਸਿੱ ਤ
ਵਟਊਬਵੈੈੱਲ ਖਰੜ ਵਵਿੱ ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਿਤੀ ਬਹੁਤ worst ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ
ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਜੈਕਟ ਵਰਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
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ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਜਹੜੀ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਡਟੇਲਡ ਪਰਾਜੈਕਟ ਵਰਪੋਰਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ
ਵਾਸਤੇ 1% ਖਰਚਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਵਲ
ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਕਈ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ
ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਸਾਨੰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਪਛੋਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜ
ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਡਟੇਲਡ ਪਰਾਜੈਕਟ ਵਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਤਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਨੰ ਵਡਜਾਇਨ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਵਕੰ ਨੇ ਿਾਂ ਤੇ ਵਲਫਟ
ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਿੱ ਕ ਿਾਂ ਤੇ ਵਲਫਟ ਰਿੱ ਖਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਵਤੰ ਨ ਜਗਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂਵਕ ਅਲਿੱਗ-ਅਲਿੱਗ ਜਗਹਾ ਦੇ ਉਪਰ
ਪਾਣੀ ਵਲਫਟ ਕਰੀਏ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਕ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਵਸਸਟਮ ਫੇਲਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ
ਵਡਟੇਲਡ ਵਰਪੋਰਟ ਵਤਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ DPR ਵਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਕ ਇਹ ਕੈਨਾਲ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਣੀ ਹੈ, ਵਕੰ ਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਵਕੰ ਨਾਂ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਵਕੰ ਨਾਂ
ਇੰ ਜੀਨੀਅਵਰੰ ਗ ਪਾਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕਸਾਨ ਕੋਲੋਂ
ਇਿੱ ਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਸਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮਵਹਸਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸਾਨ ਏਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਤਾਂ
ਦੇਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰੀ ਵਰਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਸਬਵਮਟ ਕਰ ਵਦਉ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ।
ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਪੋਰਟ ਇਿੱ ਕ ਹਫਤੇ ਵਵਚ ਬਣਾ ਵਦਆਂਗੇ।

ਇਸ ਦੇ

ਬੇਵਸਕ ਕੰ ਮ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਰਪੋਰਟ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਤੰ ਨ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਵਜਨਹਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਈਪ ਵਸਸਟਮ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਏਨੀ ਵਿੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਜਹੜੀ ਲੈਂ ਡ
ਐਕਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਰਪੋਜਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਈਪ ਵਸਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈ ਕਟਰੀਵਸਟੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪਵੇਗੀ ।
ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਹ ਵਸਪਰਾ ਵਾਲਾ ਪਰਾਜੈਕਟ ਸੀ, ਇਹ ਵਰਪੋਰਟ ਉਸ ਦੇ
ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ
ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ । ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹੀ ਬਣ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ ਓਪਨ ਕੈਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ
ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਵਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਵਕੰ ਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਇਹ ਵਬਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ
ਵਵਿੱ ਚ ਿੋੜਹਾ ਗੈਪ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਜਹੜੀ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਹੈ, ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ
ਂ ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੰ ਉਸ ਤੋਂ beyond ਲੈ ਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਪਵਹਲਾਂ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਹੈ ਵਫਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਹੈ,
ਐਟ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਚਲਣਾ ਹੈ ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਵਕੰ ਨੀ ਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ
ਵਕ ਇਹ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਜਗਹਾ (place to place)ਵਡਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਕਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਵਕਤੇ ਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਤਾਂ
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ਵਡਟੇਲ ਸਟਿੱ ਡੀ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਨੰ ਵਕਿੋਂ ਵਕਿੋਂ, ਵਕਹੜੇ ਵਕਹੜੇ ਏਰੀਏ ਵਵਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੁਿੱਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ
ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਹ ਪਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਿੱ ਛਾ ਹੈ ਲੇ ਵਕਨ ਵਵਿੱ ਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਪਰਾਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਕੀ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ projects ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ
world bank ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਵਵਚ ਕੋਈ ਪਰਾਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ
ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਵਵਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ।
ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਸਕਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਹ ਪਵਹਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਵਮਸ਼ਨ ਤੋਂ
ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਕੋਈ ਵੀ 100 ਵਕਊਵਸਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦਾ ਪਰਾਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ
ਕਵਮਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਵਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਕੁਵਮਿੱ ਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵਕ ਇਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਵਸਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਕੀ ਗੌਰਵਮੰ ਟ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ ਉਸ ਨੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਾਲ ਵਲੰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਦੇਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਪਰਾਜੈਕਟ
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੈਨਾਲ ਨੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਲਿੱਗ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਕ
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.ਨਾਲ ਵਲੰਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਵਵਭਾਗ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਡਟੇਲਡ ਵਰਪੋਰਟ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਫਰ
ਅਿੱ ਗੇ ਕੋਈ ਵਡਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ । ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਵਕ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੰ ਟਰੀਵਬਊਸ਼ਨ
ਵਵਚਾਵਰਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਵਲਊਸ਼ਨ ਪੁਆ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੋ, ਇਸ ਵਰਪੋਰਟ ਨੰ

ਸਾਰੇ ਪਿੱ ਖਾਂ ਤੋਂ

ਵਵਸਿਾਰਪਰਵਕ ਵਵਚਾਰ ਕੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਵਵਚ ਬੜਾ ਵਰਸਕ ਹੈ । ਵਕਉਂਵਕ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਜੇਕਰ ਬਣ
ਗਈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਗੌਰਵਮੰ ਟ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ ਇਸ ਨੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਤੇ ਵਲੰਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵਕਉਂਵਕ
ਜੇਕਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਫਰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਵਪਆ ਵਜਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ
ਵਕਤੇ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੀ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ।
ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਜਹੜੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਬਣੇਗੀ, ਉਹ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਵਿੱ ਚ
ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਵਜਹੜਾ 3500 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਲੈਂ ਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਇਸ ਨੰ ਲੋਂ ਗ ਟਰਮ ਲਈ ਦੇਵਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੀ ਪਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਵਲ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ
ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਵਿੱ ਚ ਤਾਂ ਵਟਊਬਵੈੈੱਲ ਤੇ ਨਵਹਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪੁਆਇੰ ਟ ਆਫ
ਵਵਊ ਨਾਲ ਦੇਵਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੀ ਪਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਨੰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ
ਲਿੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਹੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੀ ਵਸਿੱ ਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਕਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਵਵਿੱ ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ 1300 ਫੁਿੱ ਟ ਤੇ
ਜਾ ਕੇ ਵਮਵਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਵਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰ ਭੀਰ ਬਣ
ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵੀ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ ਦੀ
ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤਿੱ ਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੰ 5-7 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਇੰ ਟਰੈੈੱਸਟ ਤੇ ਲੋ ਨ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਵਭਾਗ
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ਸਾਰੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਮਤੀ 25/09/2019 ਤਿੱ ਕ ਵਤਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ਜ਼, ਲੀਗਲ ਇਸ਼ਜ਼
ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਡਟੇਲਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਇਸ ਵਰਪੋਰਟ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਜ਼ਰਰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਕ ਵਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਤੀ
ਏਕੜ ਰੈਵੇਵਨਊ ਜ਼ਰਰ ਵਲਆ ਜਾਵੇ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਵਮਲੇ ਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਵੈਜੀਏਬਲ
ਗਰੋਇੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਵਕਸਾਨ ਡਾਈਵਰਸੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ
ਲਈ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ਰੀ ਐਨ.ਕੇ.
ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੀਵਟੰ ਗ ਵਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਵਸਆ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਵਕਉਂਵਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਕੌਂ ਸਲ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਵਸਆ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਵਮਊਂਸਪਲ ਕੌਂ ਸਲ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵੀ ਰੈਜ਼ਵਲਊਸ਼ਨ ਪੁਆ ਕੇ
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਵਮਲੇ ਗੀ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਵੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਵਿੱ ਚ ਜ਼ਰਰ ਮੈਨਸ਼ਨ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਕਉਂਵਕ ਜਦੋਂ ਵਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵਡਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਨੜ
ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਜਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਰਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰੰ ਤ ਵਜਹੜੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ
ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਹੜੇ ਰੈਂਪ ਹਨ, ਉਹ
ਪਰਾਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਵਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਬਜਟ ਖਤਮ ਹੋ ਵਗਆ ਸੀ, ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਕੰ ਮ ਅਧਰੇ ਹੀ ਰਵਹ
ਗਏ ਸਨ। ਲੇ ਵਕਨ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਇੰ ਨਕੰ ਪਲੀਟ ਕੰ ਮ ਪਰੇ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰਿਤੀ- 27/09/2019
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਵਸਿਾਰ ਪਰਵਕ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ । ਚੀਫ਼
ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸਾਲ 2006 ਵਵਿੱ ਚ 857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ ਸੀ ਜੋ ਵਕ
ਇਨਕਲਵਡੰ ਗ ਲੈਂ ਡ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈਂ ਡ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਿੋੜਹੀ ਬਹੁਤ ਲੈਂ ਡ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨੰ
ਰਵਹ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰ ਧੀ ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਹਿੱ ਤ ਹੁਣ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਵਕ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ legally hitch ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਵਭਾਗੀ ਪਰਤੀਵਨਧੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ hitch
ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰੰ ਤ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਾਲ ਵਲੰਕਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਵਜਹਾ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ।
ਵਕਉਂਵਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਾਰ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਵਚ ਹਿੱ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ
ਇਿੋਂ ਭੇਵਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਾਲ ਵਲੰਕ ਕਰਨਗੇ । ਵਕਉਂਵਕ ਜੇਕਰ ਕੋ ਈ ਵੀ ਪਰਾਜੈਕਟ 100 ਵਕਊਵਸਕ
ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਕਉਂਵਕ ਪਾਣੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਵਭਾਗੀ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਚੈੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈ ਣ ਵਕ ਕੀ 100 ਵਕਊਵਸਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦਾ ਪਰਾਜੈਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਵਮਸ਼ਨ
ਨੰ ਭੇਜਣਾ ਵਰਕਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨਡੇਟਰੀ ਹੈ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉਤੇ
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100-125 ਵਕਊਵਸਕ ਦੀ ਕੈਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪਰਵਲ ਵੀ ਸੀ.ਡਬਲਯ.ਸੀ. ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।
ਵਵਭਾਗੀ ਪਰਤੀਵਨਧੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੈੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਣਗੇ ਵਕਉਂਵਕ ਜੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੰ ਵਡੰ ਗ
ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੌਰਵਮੰ ਟ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ ਤੋਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈ ਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਵਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰ ਧੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਵਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ
ਅਤੇ ਵਵਭਾਗੀ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਇਸ ਮੀਵਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰ ਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ।

ਰਿਤੀ- 01/10/2019
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਵਟੰ ਗ ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਵਭਾਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰ ਧੀ
ਵਵਸਿਾਰਪਰਵਕ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ
ਸਪੀਕਰ ਸਾਵਹਬ ਨਾਲ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ
ਤਵਹ ਵਦਲੋਂ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਵਦਆਂ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਵਟੰ ਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਵਖੇ ਮੌਕੇ ਤੇ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਨਰੀਖਣ ਬਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਵਧਆਨ ਵਵਚ ਵਲਆਂਦਾ ਵਕ
ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਸੰ ਨ 2000 ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇ ਵਕਨ 2006 ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਗਿੱ ਲ ਵਵਚਕਾਰ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿੱ ਧਰ ਬਹੁਤ ਡੰ ਘਾ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਵਹਬ, ਮੋਵਰੰ ਡਾ, ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬਸੀ,
ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਿੱ ਸੀ-ਪਠਾਣਾ, ਘਨੌਰ ਆਵਦ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਵਤਅੰ ਤ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਹਾਂ
ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਲੰਕ ਨਵਹਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿੱ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਕੈਨਾਲ
ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰ ਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਵਭਾਗ ਨੇ
ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਰੀਵਲਮਨਰੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਤਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਸੌਂਪ ਵਦਿੱ ਤੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ
ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਲਆਂਦਾ ਵਕ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਪਰੀ ਪਰਾਜੈਕਟ ਵਰਪੋਰਟ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਭਾਗ ਨੰ 2
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰ ਡ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਵਹਬ ਨੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵਕ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਨੰ ਵਸਰੇ
ਚੜਹਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਸਟਰੌਂਗਲੀ ਵਰਕੁਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰ ਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ
ਆਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਵਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਹ ਪਰਾਜੈਕਟ ਵਾਇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੰ ਕਾਫੀ
ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਟਊਬਵੈੈੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਵਚਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਵਚਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਮੀਵਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹ ਪਰਾਜੈਕਟ
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਲੋ ਹੰਡ ਖਿੱ ਡ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤਿੱ ਕ ਇਿੱ ਕ ਅਲਿੱ ਗ ਚੈਨਲ
ਕਿੱ ਵਢਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 4 ਵਿੱ ਖ—ਵਿੱ ਖ ਸਟਿੱ ਡੀਜ਼ ਵਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ
ਹਨ।
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ਇਸ ਉਪਰੰ ਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੀਵਲਮਨਰੀ ਵਰਪੋਰਟ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪੀ
ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਵਹਬ ਨੰ ਸੌਂਪ ਵਦਿੱ ਤੀ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਵਦਵਾਇਆ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰ ਬਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁਿੱ ਖ
ਮੰ ਤਰੀ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਰਿਤੀ- 28/01/2020
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਵਭਾਗ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਕ ਸ਼ਰੀ
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਲੰਕ ਨਵਹਰ ਪਰਾਜੇਕਟ ਨੰ ਵਸਰੇ ਚੜਹਾਉਣ ਲਈ ਵਡਟੇਲ ਪਲੈ ਵਨੰਗ ਦੀ ਪੈਰਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਰਪੋਰਟ 15 ਵਦਨਾਂ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਨੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾਵੜਹਆ ਜਾ
ਸਕੇ ।

ਰਿਤੀ- 11/03/2020
ਵਵਭਾਗੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸਾਲ 2001 ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਪਰਾਜੈਕਟ ਨੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਾਲੋ
ਡੀਵਲੰਕ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਡਬਵਲਊ.ਸੀ. (ਸੈਂਟਰ ਵਾਟਰ ਕਵਮਸ਼ਨ) ਨੰ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2006 ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਪਰੋਜੇਕਟ ਦੀ
ਕਾਸਟ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਵਭਾਗੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਆਂਦਾ ਵਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਵਹਰ ਦੀ technical feasibility
and proper survey ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਵਵਸ਼ਵਾਸ
ਵਦਵਾਇਆ ਵਕ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵਫਜੀਵਬਲਟੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਆਵਦ ਪਰਾ ਕੰ ਮ ਡੇਡੀਕੇਵਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਵਭਾਗੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਆਂਦਾ ਵਕ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੀ technical feasibility
and proper survey ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇ.ਈ. ਅਤੇ ਡਰਾਇੰ ਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਇਹ ਵੀ
ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਵਭਾਗ ਕੋਲ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵਕ ਇਸ
ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨੰ dedicated staff ਵਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਮਿੱ ਿੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੀ
ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵਫਜੀਵਬਲਟੀ ਤੇ ਸਰਵੇ ਆਵਦ ਦਾ ਪਰਾ ਕੰ ਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਵਭਾਗੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵਕ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰ ਧੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਵਮਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ
ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਪਛੋਕੜ ਤੇ ਲੇ ਟੈਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਨੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਹਨ ਲਈ
ਭਵਵਿੱ ਖ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵਦਿੱ ਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਉਤੇ ਵਵਭਾਗੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੰ
ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਵਦਵਾਇਆ ਵਕ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਅਗਲੀ ਮੀਵਟੰ ਗ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਣੰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ।
ਵਵਭਾਗੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਆਂਦਾ ਵਕ ਸ਼ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਗੋਇਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੰ ਸਲਟੈਂਟ
(ਵਰਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ) ਅਵਜਹੇ ਪਰਾਜੈਕਟ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਾਵਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ
ਕਮੇਟੀ ਉਵਚਤ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਵਟੰ ਗ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਵਚਾਰ ਦੇਣ
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ਲਈ ਬੁਲਾ ਵਲਆ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕਰਵਦਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ
ਮੀਵਟੰ ਗ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਗੋਇਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੰ ਸਲਟੈਂਟ (ਵਰਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ) ਨੰ ਬੁਲਾ ਵਲਆ ਜਾਵੇ।

ਰਿਤੀ- 16/06/2020
ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਜਾਣੰ ਕਰਵਾਇਆ ਵਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਵਹਰ ਦੇ ਪਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ
ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ 3200—3300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਵਤੰ ਨ
ਲਿੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰ ਪਾਣੀ ਵਮਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਕ ਅਗਰ ਇਸ ਨੰ ਇਕਨਾਮੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਕਸਾਨਾਂ
ਉਤੇ ਲਗਭਗ ਇਿੱ ਕ ਏਕੜ ਵਪਛੇ 1000 ਰੁਵਪਆ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਕ ਇਸ ਨਵਹਰ
ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਪਾਣੀ ਵਮਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ
ਇਨਕਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਉਸ ਵਵਚੋਂ ਲਗਭਗ 1/3 ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ।
ਕਮੇਟੀ ਮਵਹਸਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਵਚ ਅਗਰ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪਰਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਕਸਾਨ 500 ਰੁ. ਹਾੜੀ ਅਤੇ 500 ਰੁ. ਸਾਉਣੀ
ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਵੇਲੇ 1000 ਰੁਵਪਆ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਮੁਿੱਖ ਸਕਿੱ ਤਰ ਨੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵਕ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰ ਧੀ ਪਰੀ ਪਰਪੋਜਲਜ਼ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ
ਵਵਿੱ ਚ ਦੋ ਵਤੰ ਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਰਿੱ ਖ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਕ ਵਕਹੜੇ ਵਕਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਨੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਨੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹੜੇ ਵਕਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋ ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲੋ ਨ ਨੰ ਵਕਸ ਰਪ ਵਵਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਪੋਜਲਜ਼ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਪਰਮੁਿੱਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਵਦਵਾਇਆ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਪੋਜਲਾਂ ਵਤਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ
ਵਵਿੱ ਚ ਦੋ ਵਤੰ ਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਰਿੱ ਖ ਲੈ ਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਵਹਆ ਵਕ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰ ਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਫਾਰਸਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਵਰਪੋਰਟ
ਜਲਦ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਰਿਤੀ- 11/08/2020
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਿੱ ਛਣ ਤੇ ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਲੰਕ ਨਵਹਰ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇ ਸਬੰ ਧੀ ਵਡਟੇਲ ਵਰਪੋਰਟ ਲਗਭਿੱ ਗ ਵਤਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ , ਵਜਸ ਵਵਚ ਨਵਹਰ
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਭੁਗੋਵਲਕ, ਇੰ ਜੀਨੀਅਵਰੰ ਗ, ਲੀਗਲ, ਵਵਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਵਹਣ ਕਰਨ ਆਵਦ ਸਾਰੇ ਤਿੱ ਿਾਂ ਨੰ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਵਭਾਗ ਨੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵਕ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਵਟੰ ਗ ਵਵਿੱ ਚ
ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਵਚ ਇਹ ਵਰਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਸੌਂਪਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਵਟੰ ਗ ਵਵਚ ਇਸ
ਵਰਪੋਰਟ ਨੰ ਵਡਸਕਸ ਕਰ ਸਕੇ।
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ਰਿਤੀ- 19/01/2021
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਵਰਪੋਰਟ (Preliminary Report) ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀ । ਵਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਦਿੱ ਤੀ Preliminary Report ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬਤੋਰ ਅਨੁਲਗ "ੳ" ਨਿੱਿੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਉਪਰੰ ਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਕ ਇਸ ਵਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵਵਸਿਾਰ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੰ ਚਾਈ
ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਵਟੰ ਗ ਵਵਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਫੀ ਮੀਵਟੰ ਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਇਸ ਵਸਟੇ ਤੇ ਪੁਜੀ ਵਕ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਵਡਟੇਲਡ ਪਰਾਜੈਕਟ
ਵਰਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਹਰ ਜ਼ਰਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸਬੰ ਧਤ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ backbone ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਵਲ 1200 ਫੁਿੱ ਟ ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ
ਵਟਊਬਵੈੈੱਲ ਦਾ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਮ ਵਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਿਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ।
ਵਵਭਾਗੀ ਨੁਮਾਇੰ ਵਦਆਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਹਾਲੇ ਤਿੱ ਕ ਵਡਟੇਲਡ ਪਰਾਜੈਕਟ ਵਰਪੋਰਟ ਵਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤਿੱ ਕ ਰਫ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਜਸ ਮੁਤਾਵਬਕ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਤੇ 3376
ਕਰੋੜ ਰੁਵਪਆ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਲੈਂ ਡ ਕੰ ਪੋਨੈਂਟ ਨੰ 50 ਲਿੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ
ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਵਡਸਵਪਊਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰ ਧੀ ਕੇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਵਮਸ਼ਨ ਕੋਲ
ਜ਼ਰਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਦ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਡਟੇਲਡ ਵਰਪੋਰਟ ਵਤਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਵਕਉਂਵਕ
tentative cost ਨੰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਵਭਾਗੀ ਨੁਮਾਇੰ ਵਦਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਰਕੁਐਸਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ last meeting ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਤਾਂ ਜੋ ਕੰ ਸਲਟੈਂਟਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਡਟੇਲਡ ਪਰਾਜੈਕਟ ਵਰਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰੰ ਤ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ
ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦ ਵੀ ਗੌਰਵਮੰ ਟ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਇੰ ਟੀਮੇਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਫੰ ਡਜ਼ ਕਦੋਂ
ਤਿੱ ਕ ਵਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਵਵਭਾਗੀ ਨੁਮਾਇੰ ਵਦਆਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਹ ਕੈਨਾਲ ਵਜਸ ਏਰੀਏ ਵਵਚੋਂ ਵਨਕਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਜਹਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਵਜਿੱ ਿੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਨਵਹਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡਾ ਹੰ ਭਲਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦਾ
ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਅਰਬੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਲੈਂ ਡ ਆਲਰੇਡੀ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਇੰ ਡਸਟਰੀਜ਼
ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕੁਆਇਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਵਪਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਸਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵਕ ਢਾਈ ਕਰੋੜ
ਰੁਵਪਆ ਵਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਵਵਤ ਵਵਭਾਗ, ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਟੇਕਅਿੱ ਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ
ਨੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਰਸਫਾਿਸ਼੍ਾਂ
1) ਉਪਿੋਕਤ ਅਨੁ ਸਾਿ ਰਿਸਥਾਿਪੂਿਿਕ ਰਿਚਾਿ ਿਟਾਂਦਿ ਕਿਨ ਉਪਿੰ ਤ
ਕਿੇਟੀ ਇਸ ਰਸZਟੇ ਤੇ ਪੁZਜੀ ਹੈ ਰਕ ਲੋ ਕ ਰਹਤ ਰਿਚ ਨਰਹਿ ਦੀ ਉਸਾਿੀ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਿਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਹੋਿੇਗੀ,
ਰਟਊਬਿੈੈੱਲ ਘੱ ਟ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਧਿਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਿੀਚਾਿਜ ਹੋਿੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿੇਟੀ ਸਿਕਾਿ ਨੂੰ ਪੁਿਜ਼ੋਿ ਰਸਫਾਿਸ਼੍ ਕਿਦੀ ਹੈ ਰਕ ਸ਼੍ਰੀ
ਦਸ਼੍ਿੇਸ਼੍ ਰਲੰਕ ਨਰਹਿ ਦੀ ਉਸਾਿੀ ਲਈ ਸਿਕਾਿ ਤੁਿੰਤ ਕਾਿਿਾਈ ਅਿਲ
ਰਿਚ ਰਲਆਏ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਕਦਿ ਤੁਿੰਤ ਉਠਾਏ।
2) ਕਿੇਟੀ ਇਹ ਿੀ ਰਸਫਾਿਸ਼੍ ਕਿਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਿਤ ਰਿਿਾਗ ਿੱ ਲੋਂ ਇਸ ਨਰਹਿ
ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਫੰ ਡਜ਼ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਪਰਬੰਧ ਕਿਕੇ ਰਿਿਾਗ ਨੂੰ
ਫੰ ਡਜ਼ ਤੁਿੰਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
3) ਕਿੇਟੀ ਰਿਤ ਰਿਿਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਿੀ ਰਸਫਾਿਸ਼੍ ਕਿਦੀ ਹੈ ਰਕ ਜਲ ਸਿੋਤ
ਰਿਿਾਗ ਨੂੰ ਰਡਟੇਲਡ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਿਟ ਰਤਆਿ ਕਿਨ ਲਈ 2.5 ਕਿੋੜ ਿੁ.
ਤੁਿੰਤ ਿਨਜ਼ੂਿ ਕਿਕੇ ਫੰ ਡ ਿੁੱ ਹਈਆ ਕਿਿਾਏ ikD ਤਾਂ ਜੋ ਡੀ.ਪੀ.ਆਿ
ਰਤਆਿ ਕਿਨ ਉਪਿੰ ਤ ਰਿਿਾਗ ਨਰਹਿ ਦੀ ਉਸਾਿੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਿੀ
ਕਾਿਿਾਈ ਕਿ ਸਕੇ ।
4) ਕਿੇਟੀ ਸਿਕਾਿ ਨੂੰ ਇਹ ਿੀ ਰਸਫਾਰਿਸ਼੍ ਕਿਦੀ ਹੈ ਰਕ ਸਾਿੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਨੁ ਕਤੇ ਰਿਸਥਾਿਪੂਿਿਕ ਘੋਖੇ ਜਾਣ, ਅਗਿ ਰਕਸੇ ਰਕਸਿ ਦੀ ਕੋਈ
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਰੜੱ ਕਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਿਸਲਾ ਐਡਿੋਕੇਟ ਜਨਿਲ, ਪੰ ਜਾਬ ਨਾਲ
ਰਿਚਾਿ ਕੇ ਸਾਿਰਥਕ ਹੱ ਲ ਲੱਰਿਆ ਜਾਿੇ।
5) ਕਿੇਟੀ ਿੁੱ ਖ ਸਕੱ ਤਿ ਪੰ ਜਾਬ ਸਿਕਾਿ ਨੂੰ ਿੀ ਰਸਫਾਿਸ਼੍ ਕਿਦੀ ਹੈ ਰਕ ਲੋ ਕ
ਰਹੱ ਤ ਨੂੰ ਿੁੱ ਖ ਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਸਫਾਿਸ਼੍ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਾਂਬੱ ਧ ਅਤੇ
ਸਕਾਿਾਤਿਕ (positive) ਿੂਪ ਰਿੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਲਈ ਜਲ ਸਿੋਤ ਰਿਿਾਗ
ਨੂੰ ਪਾਬੰ ਦ ਕਿਨ।
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Sri Dasmesh Canal Project
Salient Features

Remarks

1 Tentative Cost of Sri Dasmesh
Irrigation Project
2 Cost break-up of Rs. 3376 crore
(a) Cost of land
(b) Works cost

Rs.3376 Crores

Rs.1540.5 Crores
Rs.1835.5 Crores

(Tentative)
(Tentative)

3 Total length of Channels/ Distys/
Minors
4 No. of Carrier channels i.e. Sri
Dasmesh Canal Carrier Channel ( 028 KM)
5 No. of Main Canal i.e. Sri Dasmesh
Main Canal (18 Kms)
6 No. of Branch Canals from Sri
Dasmesh Main Canal. (Sri Dasmesh
Upper Branch & Lower Branch
canal)
7 No. of Disty./ Minors from Sri
Dasmesh Main Canal/ Upper
Branch/ Lower canal
8 Gross Command Area( G.C.A)
9 Culturable Command Area
(C.C.A)
10 Total discharge from Lohand Khud
i.e. Tail Race of Anandpur Sahib
Hydel Channel
11 Initial Lift (static)
12 Yearly tentative running cost of
Initial Lift
13 Power Requirement for initial lift
of 900 cs.

424 KM

(Tentative)

1 No.

1 No.

2 No.

46 Nos.
401250 Acres

(Tentative)

321000 Acres

(Tentative)

900 Cusecs (0.47MAF)

±25 mtr.
Rs. 36 crore
±9.4 MW per hour
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(Tentative)

Remarks

14 Types of scheme

Irrigation Project
(Lift-cum-Gravity Flow)

15 Tentative Lengths
(a) Sri Dasmesh Carrier Channel
(b) Sri Dasmesh Main Canal
(c) Sri Dasmesh Branch Lower
(d) Sri Dasmesh Branch Upper
(e) Distys and Minors

≈ 28 Km
≈ 18 Km
≈ 35 Km
≈ 35 Km
≈ 308 Km

16 Tentative Total Land to be
Acquired
17 Benefit to Cost Ratio (Tentative)

≈3081 Acres

18 Blocks to be irrigated:

8 No

Ropar, Sialba Majri, Chamkaur
Sahib, Kharar,Bassi Pathana,
Rajpura, Ghanaur and Dera Bassi

19 Districts to be irrigated

4 No

Ropar, Fatehgarh Sahib, S.A.S.
Nagar and Patiala

1.10:1
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NOTE REGARDING SRI DASMESH IRRIGATION PROJECT

Introduction

The Punjab state comprises watersheds of four major rivers i.e. Ravi, Beas,
Sutlej and Ghaggar. The state has Kandi sub mountainous belt stretching from
Dera Bassi to Pathankot.
Sri Dasmesh Canal Irrigation Project was envisaged and planned to provide
irrigation facilities to the areas of Ropar, Sialba Majri, Chamkaur Sahib,
Kharar,Bassi Pathana, Rajpura, Ghanaur and Dera Bassi blocks of
Ropar ,Fatehgarh Sahib, S.A.S. Nagar and Patiala districts of Punjab. This area
lies mainly on left side of Bhakra Main Line Canal, Rajpura Distributary and
Narwana Branch and forms a part of kandi sub mountainous belt of Punjab. At
present, no canal irrigation facility exists in these areas. The area has remained
dependent on private/government tube wells but due to unregulated and
over-exploitation of ground water, increasing demand of water for irrigation,
drinking and industrial use, these areas have witnessed a sharp decline in
ground water levels. Punjab Agricultural University Ludhiana has assessed total
demand of Punjab state as 50 MAF. As per the latest study conducted by
Water Resources Department, Punjab and CGWB, Government of India, the
total rechargeable quantity of underground water has been assessed as 17.49
MAF whereas underground water extracted is estimated as 28.99 MAF. There
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is, therefore, 11.50 MAF annual over-exploitation of underground water. Due
to overexploitation of underground water there has been a sharp decline of
underground water in nearly 85% area of Punjab. Out of 138 blocks, 109 blocks
have turned into 'dark zone' in the last three decades i.e. their withdrawal of
water is more than 100%. The water needs have, therefore, to be
compensated by use of surface waters.
Background

As a result of 1981 agreement between Punjab, Haryana and Rajasthan, the
notification dated 24.03.1976 of the Government of India for allocation of
surplus Ravi - Beas waters was revised and in the said agreement , provision
was made for construction of SYL Canal to carry water allocated to Haryana.
SYL Part III which originally envisaged to irrigate 3,21,000 acres of aforesaid
area in Punjab through 495 Kms long network of channels/distributaries /
minors by utilizing 900 cusecs of Sutlej waters out of Punjab's share, was made
a part of SYL project. The SYL Part III provided for 11 no. schemes of
distribution network of canal distributaries in above mentioned areas. The
distribution network mainly consisted of two main channels namely Upper
Branch Canal (UBC) and Lower Branch Canal (LBC) off taking from RD 26.780
KM and 79.740 KM of SYL Canal respectively. A total of 5378.667 acres of land
was acquired for SYL canal project in Punjab. A sum of Rs.82 crores has already
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been spent for the construction of distributaries/channels of SYL Part-III
project by Punjab Government.
Sri Dasmesh Canal Irrigation Project

The SYL Canal Project, right from its start in 1982, has remained under the
shadow of militancy. In 1988 about 30 workers deployed on construction of
SYL Canal were shot dead near village Majat, resulting in large scale exodus of
migrant labour deployed on the project. Due to assassination of Chief Engineer
and Superintending Engineer of the project in July 1990 by the militants, the
work on SYL Canal Project including SYL Part-III came to a grinding halt.
In view of uncertainty of construction of SYL Canal, Punjab Government
decided that an alternate arrangement may be made for irrigating area of SYL
Part-III, which was earlier approved by CWC vide letter no. 2/43/83/PPC/1566
dated 02.12.1987 and the requirement and availability of water was
communicated by Secretary to the Government of Punjab, Department of
Irrigation & Power vide letter no. 1/96/84/IPPJ(1) dated 31.12.1990 to the
Secretary, Ministry of Water Resources, Government of India, New Delhi. The
proposed alternate arrangement gave rise to Sri Dasmesh Canal Project.
On 08/12/2000, a meeting was held under the chairmanship of Hon'ble
Minister of Water Resources, Govt. of India at Delhi. Hon'ble Finance Minister
of

Punjab,

Secretary/Water

Resources,
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Govt.

of

India,

Principal

Secretary/Irrigation and Power, Govt. of Punjab, Chief Engineers of C.W.C. and
SYL Canal (Const.) participated in the meeting. It was decided to amend the
whole project report delinking it from SYL Canal. Accordingly, a project report
of Sri Dasmesh Irrigation Project, Punjab (January 2001) was submitted to CWC.
As per this project report, it was proposed to construct a carrier channel of
1000 cusecs capacity, having length of 28 Kms off taking from tail race of
Anandpur Sahib Hydel Channel (ASHC) at Lohand Khud to Ropar to feed Sri
Dasmesh Irrigation Project independently at a total cost of Rs. 647 Crores. The
Project report was revised and submitted in 2006 with revised cost of Rs. 857
Crores.
Project Description

Sri Dasmesh Carrier Channel will off take from tail end of Anandpur Sahib
Hydel Channel (ASHC) at Lohand Khud feeding the area to be irrigated under
Sri Dasmesh Irrigation Project. This canal will run parallel to the existing Nangal
Hydel Channel (NHC). Total length of this carrier channel will be ± 28 km i.e.
from Lohand Khud to Balancing Reservoir of Sri Dasmesh Irrigation Project. At
balancing reservoir point, ± 25 mtr. lift is required to lift 900 cusec of water to
be put in Sri Dasmesh Main Canal (±18 Kms long) for the purpose of irrigating
the maximum areas of this project by gravity. A total area of 3,21,000 acres
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was proposed to be irrigated by this irrigation project. The project submitted
to CWC in the year 2006 is however, pending for approval till date.
Present Land Status

A total of 5378.667 acres of land was acquired for SYL. Out of land acquired for
SYL, land measuring 113.90 Acres, 12.08 Acres and 15.23 Acres (Total 141.21
Acres) was transferred to GMADA, Bio Technology Park and Industries &
Commerce Department, Punjab, respectively, by Punjab Govt. in the years
2013 to 2016. Further, Punjab Government vide its notification No. 11/95/14PJ(4)/876486 dated 16/11/2016 de-notified the whole land acquired under SYL
project including SYL Part-III (Now Dasmesh Canal project), based on which a
total of 4627 acres of denotified land has been transferred to the original
owners. Rest of the denotified land was not transferred to original owners due
to legal disputes.
Proposal of the committee for start of Sri Dasmesh Canal Project
(A) Technical Aspects

For re-initiation of Sri Dasmesh Canal Irrigation project, the foremost priority is
to conduct a fresh field survey because of change of land use in respect of the
farm lands included for irrigation in the proposed project. The change in land
use is mainly attributed to urbanization in the proposed project area. After
determining the revised CCA due to urbanization and fresh demand of

cultivators, a fresh field survey for alignments of distribution network
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distributaries/minors along with their discharge capacities as per revised CCA will
have to be worked out.
As per design and alignment of 28 Kms long Dasmesh Carrier channel and the
distribution network involved, fresh land will have to be acquired as per
existing Land Acquisition Act as the entire land earlier acquired for SYL Part-III
has since been denotified as mentioned above vide Pb. Govt. notification No.
11/95/14-PJ(4)/876486 Dated 16/11/2016.
At certain places, the canal runs opposite to the natural slope, therefore water
is required to be lifted from different levels. Therefore cost of lifting water will
have to be added to the operational charges of the canal every year.
It appears that an amount of rupees 2.42 crores ( see Annexure 'A') may be
required for preparing a fresh Detailed Project Report (DPR) after fresh survey,
field investigation and fixing alignment etc.
(B) Financial Aspects:
The rough tentative cost of the project is likely to be rupees 3400 crores
approximately, out of which approx. 1540 crore pertains to cost of acquisition
of land at current rates. @ 6% interest rate it translates to Rs. 20 crore month
instalment or Rs.243 cr annually.
A part of the total amount required for this project can be arranged from
World Bank/NABARD and Punjab Local Bodies department (as the water
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required for drinking purpose for these regions will be made available to public
by Punjab Local Bodies department).
The yearly running cost for operation and maintenance of the lifts can be
suitably charged from the farmers, may be to the tune of 1000 rupees per acre.
(C) Legal Aspects:
The DPR will need clearance from CWC especially on the issue of availability of
water, inter-state implications and CWC’s stance that the areas proposed to be
irrigated from Sri Dasmesh Irrigation Project forms a part of earlier sanctioned
project i.e. SYL canal project (Part-III). The matter regarding SYL Project is
presently under consideration of committee constituted by Govt. of India,
Punjab Govt. & Haryana Govt as per the orders of Hon'ble Supreme Court of
India.
Chief Engineer/Canals, Water Resources Department, Punjab has informed
that 700 Cs of water for Dasmesh Canal Project can be made available against
the allocated share of the state in Sutlej waters at the tail of APSHC i.e. Lohand
Khad, upstream of Ropar Headworks. This aspect also needs to be examined in
detail.
P.S.:- In the absence of detailed survey, the salient features and basic cost have been adopted
from the project report submitted to CWC in the year 2006 and the cost is
updated/escalated to present levels.
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Annexure 'A'
Tentaive Estimate for Survey of Alignment of Sri Dasmesh Irrigation Project
Rate/ unit

Amount
(Rs.)

Serial No.

Description of item

Quantity

Unit

1

Alignment Survey of Main canal length only(28+18+35+35=116 km)

116

Km.

25,000.00

2,900,000.00

2

Fixed Boundary Pillar ( in approximate length of 424 Km.)

3000

No.

1,050.00

3,150,000.00

3

Mile Stone for Bench-Mark ( in an approximate length of 424 Km.)

450

No.

2,000.00

900,000.00

4

Computer complete in set with scanner cum printer

6

No.

90,000.00

540,000.00

5

Printer cum Scanner A3

1

No.

90,000.00

90,000.00

6

Ammonia copier machine

1

No.

135,000.00

135,000.00

7

Photostat Machine

1

No.

100,000.00

100,000.00

8

Laptop with Internet Facility

6

No.

75,000.00

450,000.00

9

Bolero Jeep on road along with insurance and taxes.

3

No.

1,200,000.00

3,600,000.00

10

Stationery Etc.for all purpose throughout the duration of work(Drawing sheets
rolls,Tracing paper rolls,amonia paper rolls,A4&FS paper rim etc.)

1

Lumpsum

1,500,000.00

1,500,000.00

11

Air-Condition 1.5 ton

5

No.

50,000.00

250,000.00

12

Rent for Divison Office building

12

months

100,000.00

1,200,000.00

13

Rent for Site Camp Office (1 No.)

12

months

40,000.00

480,000.00

14

Running and maintenance cost for divison office and camp office which include water
and electricity charges and other unforseen charges.

12

months

50,000.00

600,000.00

15

Running and maintenance cost of vehicles Which include fuel charges(@500 Litre per
vehicle per month) and Other unforeseen charges (5000 Rs per vehicle/Month)

1

Lumpsum

1,380,000.00

1,380,000.00

16

3 no.Drivers on contract basis (15000 * 3 =45000 Rs)

12

Months

45,000.00

540,000.00

50,000.00

150,000.00

Lumpsum

500,000.00

500,000.00

1

Lumpsum

150,000.00

150,000.00

Auto Level (4 n o.)+ Survey instruments( Ranging Rods, staff, Measurement tapes, Pegs
etc.)

1

Lumpsum

200,000.00

200,000.00

21

Digital Thedolite

2

No.

150,000.00

300,000.00

22

Daily wages Labour for survey and other works (25 no. x 1 Months x 10000 RS=
250000)

12

months

250,000.00

3,000,000.00

23

Wakie Talkies sets

20

No.

5,000.00

100,000.00

24

Tent+Gum boot,Rain coat,Umbrella etc…

1

Lumpsum

500,000.00

500,000.00

25

Water Arrangement

1

Lumpsum

500,000.00

500,000.00

26

Misc. expenditure

1

Lumpsum

1,000,000.00

1,000,000.00

17

Software Auto-Cad ( Licenced)

3

No.

18

Office Furniture Which includes tables, chairs, Drawing tables, Computer tables,
Almirahs Etc.

1

19

Training Cost for Operation of Total station.

20

Grand Total

24,215,000.00

