
ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ…………………. 

ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ, 

  ਿਜ਼ਲ�ਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, 

  ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ, 

  ਿਜ਼ਲ�ਾ………………………………… 

 

  ਪੱਤਰ ਨੰ:…………….   ਿਮਤੀ:…………………. 

 

ਿਵਸ਼ਾ:-  ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਠ� ਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਿਬਨ� -ਪੱਤਰ। 

 

ਸ�ੀਮਾਨ/ ਸ�ੀਮਤੀ ਜੀ, 

  ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ 

ਵੱਲ� ਿਪੰਡ.......................... ਿਵੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਿਮਸ਼ਨ (ਗ�ਾਮੀਣ) ਫੇਜ਼-2 ਤਿਹਤ ਠ� ਸ ਕੂੜ ੇ ਦੇ 

ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਵ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਬਨ� -ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ 

ਿਲਖੇ ਲੋੜ�ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੰੂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜ�ਦੇ 

ਹਨ ਜੀ । 

1) ਠ� ਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ । 

2) ਠ� ਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਿਵਵਰਣ । 

3) ਠ� ਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਅਤ ੇਨਕਸ਼ਾ । 

 

   ਸਰਪੰਚ 

   (ਮੋਹਰ ਸਮੇਤ ਹਸਤਾਖ਼ਰ)



ਠ� ਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਿਵਵਰਣ 

1) ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲ� ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ………………… ਠ� ਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ…………….. 

ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਥਕਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

I. ਿਵਥਕਾਰ………………… 

II. ਲੰਬਕਾਰ………………… 

2) ਠ� ਸ ਕੂੜ ੇਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

3) ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਥ� �ਪਰ ਠ� ਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ� ਹੈ।  

 
 
 

ਪੰਚਾਇਤ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ              ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ                       ਸਰਪੰਚ 

(ਕੋਰਮ ਅਨੁਸਾਰ) 

 

--------------------------------------------- 

--------------------------------------------- 

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਠ� ਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਮਤਾ 

ਅੱਜ ਿਮਤੀ............................... ਨੰੂ ਿਪੰਡ...................................... 

ਬਲਾਕ...................................... ਿਜ਼ਲ�ਾ....................................... ਿਵੱਚ ਗ�ਾਮ ਸਭਾ 

ਦੀ ਬੈਠਕ ਹਈੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਸਰਪੰਚ ਸ�ੀ/ਸ�ੀਮਤੀ..................................... ਨ�  

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਿਮਸ਼ਨ (ਗ�ਾਮੀਣ) ਫੇਜ਼-2 ਿਵੱਚ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਨੂੰ  ਓ.ਡੀ.ਐ�ਫ ਪਲੱਸ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇ

ਉਦਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਿਹਲੂ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਰਵ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕੰਮ� ਨੂੰ  

ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

1) ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਠ� ਸ ਕੂੜੇ (Solid Waste Management) ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਬੰਧ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

2) ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ �ਤੇ ਿਗੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕੇ ਕੂੜੇ ਨੰੂ ਵੱਖ-ੋਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦ ੋ

ਕੂੜੇਦਾਨ (ਿਗੱਲੇ ਕੂੜੇ ਲਈ ਹਰਾ ਕੂੜਦੇਾਨ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕੇ ਕੂੜੇ ਲਈ ਨੀਲਾ ਕੜੂੇਦਾਨ) ਲਗਾਉਣ ਦ ੇ

ਯਤਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

3) ਘਰ�-ਘਰੀ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

4) ਿਗੱਲੇ ਕੂੜੇ (ਗਲਣਯੋਗ) ਨੰੂ ਜੈਿਵਕ ਿਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ�ਾਮ 

ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲ� ਿਪੰਡ ਪੱਧਰ �ਤੇ ਖਾਦ ਖੱਿਡਆਂ (ਕੰਪੋਸਟ ਿਪੱਟ�) ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

5) ਸੁੱ ਕ ੇ ਕੂੜ ੇ (ਨਾ ਗਲਣਯਗੋ) ਨੰੂ ਿਪੰਡ ਪੱਧਰ �ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ 

ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਪਲ�ਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

6) ਿਪੰਡ ਪੱਧਰ �ਤੇ ਖਾਦ ਖੱਿਡਆਂ (ਕੰਪਸੋਟ ਿਪੱਟ�) ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕ ੇਕੂੜ ੇ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 

ਹੋਵੇਗੀ। 

7) ਠ� ਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਲਈ 70% ਫੰਡ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਿਮਸ਼ਨ (ਗ�ਾਮੀਣ) ਫੇਜ਼-2 ਦੇ ਫੰਡ� ਿਵੱਚ� 

ਖਰਚ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱ ਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 30% ਿਹੱਸਾ ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲ� 15ਵ� ਿਵੱਤ 



ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਡ ਗ��ਟ ਿਵੱਚ� ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਖਰਚੇ ਲਈ 

ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਫੰਡ� ਦੀ ਵਰਤ� ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

8) ਖਾਦ ਖੱਿਡਆ ਂ(ਕੰਪੋਸਟ ਿਪੱਟ�) ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਗ�ਾਮ 

ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

9) ਠ� ਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਿਬਨ� -ਪੱਤਰ ਦ ੇ ਨਾਲ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਲਾਕ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ 

ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਨੰੂ ਜਮ�ਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।   

 

ਪੰਚਾਇਤ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ          ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ                       ਸਰਪੰਚ 

(ਕੋਰਮ ਅਨੁਸਾਰ) 

 

--------------------------------------------- 

--------------------------------------------- 

--------------------------------------------- 

 

 


