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ਮ ਿੱ ਿ ਬੰਦ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ 'ਚ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨਵ ਸਾਧਨ ਵਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਬੰਧੀ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਅਵ ੰਨ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਨੰੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਅਕ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਵਸਵਤਿਤ ਪਹ ੰ ਚ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਅੰਦੋਲਨ 
ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਰੂਪ ਰੇਿਾ ਤੈਅ ਕਰਨ।   
ਸਵਿੱਛਤਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਹਤਰ ਸਵਹਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦ ਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ (ਅੰਗਰੇਜੀ 'ਚ ਵਜਸਨੰੂ ਵਪਅਰ ਪਿੈਸ਼ਰ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ), 
ਤਾਂ ਵਕ ਉਹ ਆਪ ਨੰੂ 'ਸਵਿੱਛ ਕੈਂਪਸਾਂ' 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ  ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ ਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਇਲਾਵਕਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਵਵਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਅਕ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ 'ਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਤਮ ਪੜਚੋਲ 
ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਸਵਿੱ ਛਤਾ 'ਚ ਉੱਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੰੂ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।   
ਸਾਲ 2017 'ਚ, ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਦੇ ਕ ਝ ਬ ਵਨਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ,  ਾਵ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਪਿਾਨਾ ਅਨ ਪਾਤ, 

ਜਲ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ ਿੱ ਧਤਾ, ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸਵਿੱਛਤਾ, ਕਚਰੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਕਨੀਕ 
ਅਪਣਾਉਣਾ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹਵਰਆਲੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣਾ ਆਵਦ। ਹ ਣ ਇਿੱ ਕ ਅਵਜਹਾ ਹੋਰ ਸਾਰ ੂਤ ਅਤੇ ਕ ਆਲਟੀ ਆਧਾਵਰਤ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੀ 
ਰੂਪ ਰੇਿਾ (ਇਵੈਵਲਊਏਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ) ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਹਵਰਤ ਕੈਂਪਸ, ਜਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ, 

ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਹੋਰ ਪਵਹਲੂ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸਾਂ 'ਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ 'ਤੇ ਵਸਿੱ ਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਕ ਉਹ ਹ ਣ ਆਪਣੇ ਦੈਵਨਕ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ, ਚੰਗੇ ਸੰਤ ਲਨ ਦੇ ਵਵਵ ੰਨ 
ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਨ ਰੂਪ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਥਰਤਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਬਹਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। 
ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਓਪਰੇਬਲ ਪਿਵਕਵਰਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ ਮੈਨੂਅਲ) ਇੰਸਟੀਵਚਊਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਗਜ 
ਪਿੱਤਰ ਹੈ, ਵਜਸਨੰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਦਰਜੇਬੰਦੀ 2019 ਇਹਨਾਂ ਹੀ 
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿਵਤਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।   

 



ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ 

  MGNCRE 

   

 
 4 

ਮ ਿੱ ਿਬੰਧ 

 
 ਮ ਿੱ ਿਬੰਧ 05 

 ਧੰਨਵਾਦੀ 07 

 ਜਾਣ ਪਛਾਣ 09 

 ਸਾਫ਼ ਕੈਂਪਸ ਵਕਉਂ 11 

 ਇਹ ਸ  ਕੋਣ ਕਰੇਗਾ? 12 

 ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਇਸ ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 13 

 ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? 14 

 ਗਰੀਨ ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਲਈ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ 15 

 ਜੋਤ ਤੋਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਚਿੱ ਲੋ 17 

 ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸ  ਵਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 18 

 ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 22 

 ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਨਾ 24 

 ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ 25 

 ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ 36 

 ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਅਰੋਗਤਾ 37 

 ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਪਿਬੰਧ 39 

 ਜਲ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 45 

 ਹਵਰਆਲੀ 53 

 ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 55 

 ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ 64 

 ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਵਦਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣਾ 66 

 ਸਵਿੱਛ  ਾਰਤ ਇਿੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜ 69 

 ਸਵਿੱਛ ਕੈਂਪਸ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ 70 

 ਕੇਸ ਸਟਿੱਡੀਜ 128 



ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ 

  MGNCRE 

   

 
 5 

ਮ ਿੱ ਿਬੰਧ 

ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਕ ਦਰਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਵ, ਪਸ਼,ੂ ਬੂਟ ੇ; ਸਮ ਿੱ ਚਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਫ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪਿਫ ਿੱ ਲਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਿੱ ਿ ਦ ਆਰਾ ਵਸਰਜੀ ਦ ਨੀਆ 'ਚ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਹੀ ਇਿੱ ਕੋ ਇਿੱ ਕ ਗ਼ਲਤ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਕ ਦਰਤੀ 
ਦ ਨੀਆ 'ਚ, ਇਿੱਕ ਪਿਾਣੀ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਦੂਜ ੇਦਾ ਸਰੋਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਇਿੱਕ ਮਲਬਾ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਿਬੰਧ ਦ ੇਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦ ੇਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਪ ਨਰ ਸ ਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਵਕਸਮਤੀ 
ਨਾਲ, ਆਧ ਵਨਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕ ਦਰਤੀ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕ ਦਰਤ ਝਿੱਟ ਪਟ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਿੱ ਿ ਦ ਆਰਾ ਵਸਰਜਤ ਮਲੈ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਮਨ ਿੱ ਿ ਦ ਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸਫ਼ਾਈ ਚਿੱ ਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦ ਰਵਰਤੋਂ ਦ ੇਚਿੱਲਵਦਆ ਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ ਰਦਸ਼ਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਫਰ  ਾਵੇਂ ਉਹ ਜਲ ਬਾਡੀਆ,ਂ ਜੰਗਲ, ਿੇਡ ਦੇ ਮਦੈਾਨ, ਪਾਰਕ, ਸਮ ੰ ਦਰੀ ਤਿੱ ਟ, ਨਦੀ ਤਿੱ ਟ ਜਾਂ ਸਾਡ ੇਕੈਂਪਸ ਦਾ ਥਾਂ ਹੋਵ।ੇ ਵਜਿੱ ਥੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ,  ਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮ ਦਾਇਕ 
ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਵਅਕਤੀਗਤ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਵਜੰਮਵੇਾਰੀ ਨੰੂ ਰਸਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵਨਯਮਬਿੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰ  'ਚ ਇਿੱ ਕ 
ਨੇਮਾਵਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ 
ਹਰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਿੱ ਕ ਉਪ-ਫਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉਪ-ਫਲ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਰਵਹੰਦੇ ਵਨਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਵਧੀ ਵਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ 
ਇਹਨਾਂ ਉਪ-ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਨੰੂ ਸੰ ਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਵਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਿੱ ਕ ਉਸਦੀ ਵਜੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹ ੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਵਰਵਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿੱ ਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਚ ਵਧ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਊਚ ਜਾਂ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦ ੇਪੈਕਟ ਵਰਗੇ ਛਟੋੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦ ੇਮਾਮਵਲਆਂ 'ਚ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਇਿੱ ਥੇ 
ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖ਼ ਦ, ਉਤਪਾਦ ਦ ੇਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਦ ੇਵਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਜਮਵੇਾਰ ਹੈ। 
ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ 

 ਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ 24/7/365 ਦ ੇਲਈ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਸਮ ਦਾਇ ਅਤੇ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂ'ਚ ਇਸ  ਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦ ੇਲਈ "ਸਵਿੱਛ  ਾਰਤ" ਯੋਜਨਾ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ 'ਚ ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ, ਫਰਨੀਚਰੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ, ਇਮਾਰਤੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ, ਿ ਰਾਕੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ, ਵਕਚਨੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ, ਪਿਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-
ਿੰੂਹਦ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਵਰਗੀ ਵਿੱ ਿਰੀ ਅਤ ੇਜਵਟਲ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਇਿੱ ਕ ਛਟੋਾ ਸਮ ਦਾਇ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਵਪੰਡ ਹੈ। ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 
ਕੈਂਪਸਾਂ 'ਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥ ੇਵਸਿੱ ਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਵ ਆਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਤਿੱ ਵ 
ਹੈ। ਅਨ  ਵ ਅਤੇ ਅਵ ਆਸ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਆਦਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਚਾਲਨ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ 'ਤ ੇਇਿੱ ਕ ਨੇਮਾਵਲੀ 
ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਚਾਲਨ ਪਿਵਕਵਰਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ) ਨੇਮਾਵਲੀ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜੰਮਵੇਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਪਿਬੰਧ ਦੀਆਂ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਸੰਕੇਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਿੱਛ ਕੈਂਪਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ 
ਐਸ.ਓ.ਪੀ ਨੇਮਾਵਲੀ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਨਰੰਤਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਅਵ ਆਸ ਦ ੇਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਵਜੰਮਵੇਾਰੀ ਲੈਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹ ੰ ਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ  ਉਸਦੀ ਇਿੱ ਕ ਆਦਤ ਬਣ,ੇ ਅਵਜਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਅਤ ੇਗ ਆਢਂੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਵਹਾਰਕ ਉਮੀਦਾਂ, ਫਲਸਰੂਪ 
ਆਕਾਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤ ੇਦਰ ਸਤ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਸਵਿੱਛ ਕੈਂਪਸ ਪਵਹਲ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮ ਦਾਇਕ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਸਗੋਂ 6,55,000 ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਵਪੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਵਜਨਕ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 
ਵਜਆਦਾਤਰ ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਅਤ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਵਪੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਵਫਰ ਇਹ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਗ ਆਂਢ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਪਿ ਾਵਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪਵਰਸ਼ਦ (MGNCRE) ਦ ਆਰਾ ਮਾਨਵ ਸਾਧਨ ਵਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ,  ਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਵਵ ਾਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਵਿੱਛ ਐਸ. ਓ. ਪੀ. ਨੇਮਾਵਲੀ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਡਾ. ਡਬਵਲਊ. ਜੀ. ਪਿਸੰਨਾ ਕ ਮਾਰ 

ਪਿਧਾਨ, ਐਮ. ਜੀ. ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਈ. 
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 ਧੰਨਵਾਦੀ 
     

 
 
 

ਅਗਵਾਈ 

ਇਹ ਨੇਮਾਵਲੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਵਟੰਗ ਪਿੋਸੀਜਰ (ਐਸਓਪੀ) ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਿਸਵਥਤੀਆ ਂਦੇ ਅਨ ਰੂਪ ਪੂਰੇ  ਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ (HEI) ਦ ਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸਫ਼ਲ ਵਨਰਬਾਹ ਦੇ ਲਈ ਵਡਜਾਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਮਾਵਲੀ ਸ਼ਿੀ ਆਰ. ਸ ਬਰਾਮਣੀਅਮ, IAS, ਸਕਿੱ ਤਰ, ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ, 

ਐਮ.ਐਚ. ਆਰ. ਡੀ. ਦ ਆਰਾ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਉੱਤਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਿੀ ਵੀ. ਐਲ. ਵੀ. ਐਸ. ਐਸ. ਸ ਿੱ ਬਾ ਰਾਓ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ, ਐਮ. ਐਚ. ਆਰ. ਡੀ. ਦੀ ਅਥਿੱ ਕ ਰ ਚੀ, 
ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 

ਸਲਾਹ 

25 26 ਜੂਨ, 2018 ਨੰੂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪਵਰਸ਼ਦ (MGNCRE) ਦ ਆਰਾ ਆਯੋਵਜਤ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਪਿਚੰਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਹੋਏ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦ ੇਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱ ਸ ੇ
ਦੇ ਬਤੌਰ ਪਿਸਾਵਰਤ ਅਤੇ ਤਾਰਕਕ ਇਿੱ ਕ ਮਸੌਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ।  ਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਯਨੂੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯਨੂੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਦ ੇ
ਪਿਮ ਿੱ ਿ ਵਵ ਾਗ ਮੈਂਬਰ, ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰਿੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਜੋ ਹਵਰਆਵਲ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨ 'ਚ 
ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਨ। 

ਸਲਾਹ ਦਲ 

ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡ ੂਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪਵਰਸ਼ਦ, ਹਵਰਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦ ੇਡਾ. ਵਦਨੇਸ਼ ਚਵਹਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਯਨੂੀਵਰਵਸਟੀ ਆਫ ਤਾਵਮਲਨਾਡ ੂਦੀ ਡਾ. ਆਰ ਪਰਵਮਲਾ, 
ਬਨਾਰਸ ਵਹੰਦੂ ਵਵ. ਵਵ. ਦੇ ਪਿੋ. ਪੀ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਯਨੂੀਵਰਵਸਟੀ, ਅਰ ਣਾਚਲ ਪਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾ. ਵਵਵੇਕ ਵਸੰਘ, ਸੈਂਟਰਲ ਯਨੂੀਵਰਵਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੇਰਲ ਦੇ ਡਾ. ਇਫ਼ਵਤਖ਼ਾਰ ਅਵਹਮਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਇੰਸਟੀਵਟਊਟ ਆਫ਼ ਟਕੈਨਾਲੋਜੀ ਅਗਰਤਲਾ ਦੇ ਸ਼ਿੀ ਅਨ ਪਮ ਪਾਲ, ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਦ ਰਗਾਪ ਰ ਦੇ ਐਸ. ਕੇ. ਰਾਏ, ਡਾ. ਹੀਰੋਕ ਚੌਧਰੀ, ਐਨਆਈਟੀ ਰਾਇਪ ਰ ਛਿੱ ਤੀਸਗਡ਼੍ਹ ਦ ੇਡਾ. ਗੋਵਰਧਨ  ਿੱ ਟ, ਐਸ. 
ਵੀ. ਐਨ. ਆਈ. ਟੀ. ਸੂਰਤ ਦੇ ਪਿੋ. ਏ. ਜੇ. ਸਾਹਾ, ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਪ ਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਡਾ.ਅੰਮਵਰਤਾ ਵ ੜ,ੇ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਤਲੰੇਗਾਨਾ ਦੇ ਡਾ. ਪੀ. ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਵਟਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 
ਰ ੜਕੀ ਦੀ ਡਾ. ਸਵਮਤਾ ਝਾ, ਅਤ ੇਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਵਟਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ   ਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਾ. ਸਨੇਹਾਸ਼ੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਹੋਏ ਵਵਚਾਰਾਂ ਦ ੇਸਾਰਥਕ ਆਦਾਨ ਪਿਦਾਨ ਦ ੇ
ਲਈ ਅਵਹਸਾਨਮੰਦ ਹੈ। 

“" ਆਨੋ  ਦਰਾ: ਕਿਤਵ ੋਯੰਤ ੂਵਵਸ਼ਵਤ: (ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਦਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਵਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇਵ।ੋ” 
-1.89.1, ਵਰਗਵੇਦ 
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ਅੰਦਰਨੂੀ ਟੀਮ 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵੇਰਵਵਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਚੋਂ ਇਸ ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਐਸ. ਓ. ਪੀ. ਨੇਮਾਵਲੀ ਦੀ ਸ ਧਾਈ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ 'ਚ ਐਮ. ਜੀ. ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਈ. ਵਵ ਾਗ ਅਤੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਰਹੇ 
ਮ ਰਲੀ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ, ਅਰਚਨਾ ਵਾਰਨ, ਪਦਮਾ ਜੇ, ਅਰਚਨਾ ਸੋਂਤੀ, ਅਨਸ ਆ ਵੀ, ਡਾ. ਕੇ. ਐਨ. ਰੇਿਾ, ਡਾ. ਡੀ. ਐਨ. ਦਾਸ਼, ਸਹਾਇਕ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ, ਮੇਜਰ ਵਸ਼ਵ ਵਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀ. ਵਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰੀਆ ਂ
ਜੀ ਹਨ।  



ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ 

  MGNCRE 

   

 
 9 

 ਜਾਣ ਪਛਾਣ 

 

 

ਇਕ ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਮਾਰਗ 

 ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ 'ਚ ਇਿੱ ਕ ਹਵਰਆ- ਵਰਆ ਕੈਂਪਸ ਹੋਣਾ ਹ ਣ ਵਸਰਫ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਵਗਆ ਹੈ। ਹ ਣ ਤਾਂ ਇਹ  ਾਰਤ ਅਤੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਿੱ ਕ ਸਪਸ਼ਟ 
ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਦਨ ਪਿਤੀ ਵਦਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਇਿੱਕ ਹਰੇ- ਰੇ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਬੰਧਨ ਦ ੇਲੋਕਾਚਾਰ 
ਨੰੂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤ ੇਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆ ਂਵਵਿੱਚ ਵਸਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਵਸਿਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਵਜੰਦਗੀ ਦਾ ਅਵਨਿੱਿੜਵਾਂ ਵਹਿੱ ਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 
 
 

ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੇ ਘਸ਼ੋਣਾ ਪਿੱ ਤਰ ਦ ੇਮ ਤਾਬਕ "ਇਿੱ ਕ ਹਵਰਆ- ਵਰਆ ਕੈਂਪਸ ਸਰਵੋਤਮ 
 ੂਮੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲਾਵਨੰਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪਿਬੰਧ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਊਰਜਾ 
ਸਮਰਿੱਥਾ 'ਚ ਸ ਧਾਰ ਵਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗ ਣਵਿੱ ਤਾ ਵਧਾਉਣ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ, ਰਵਹਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਨਵਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰਲੀਆਂ 
ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਜਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਹੋ ਸਕੇ ਗਰੀਨ ਵਬਲਵਡੰਗ ਦੀਆ ਂਧਾਰਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂ
ਹਨ। " 

ਗਰੀਨ ਪਵਹਲ 

ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਸਥਾ (HEI) ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆ ਂਦ ੇਲਈ  ਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਮਾਨਵ ਸਾਧਨ ਵਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (M.H.R.D) 'ਚ ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਵਵ ਾਗ ਦ ਆਰਾ ਵਚਤਵੀ ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਪਵਹਲ, 

ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਦਾ ਵਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇ- ਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤ ੇਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਪਿਤੀਵਬੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦ ੇਲਈ ਵਜੰਮਵੇਾਰ ਰਵਿੱਈਏ, ਆਦਤਾਂ ਅਤ ੇ ਵਦਿੜ 
ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਵਵਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਵਫਰ  ਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਂਪਸ ਜਾਂ ਵਵਆਪਕ ਸਮਾਜ। 
  

"ਧਰਤੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਨ ਿੱ ਿ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 
-ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ 
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 ਟੀਮ 

ਵਮਸਾਲਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਦ ਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਸਰਵਤੋਮ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਅਵ ਆਸ ਦੇ ਥੜੋਹ ਵਚਰੇ ਅਵਧਐਨਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦ ਿਾਉਣ ਲਈ ਵਚਿੱਤਰਾਤਵਮਕ 
ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਵ ਆਸਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਫ਼ਾਈ ਪਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਰੋਗਤਾ, ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਪਿਬੰਧਨ, ਜਲ ਪਿਬੰਧਨ, ਹਵਰਆਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ 
ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ। ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਦੀਆਂ ਦਵੋੇਂ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨ ਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਕ ਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ 25 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਵਧਐਨਾਂ ਦੇ ਰਾਏ-
ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤ ੇਰਵਹਨ ਮਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 
 

MGNCRE ਨੇ ਇਸ ਪਵਹਲ ਵਹਿੱ ਤ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱ ਕ ਕੋਰ ਵਰਕ ਗਰ ਿੱ ਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਮ ਿੱ ਿ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀਆ ਂਦ ੇਸੰਗਿਵਹ ਨੰੂ 
ਵਚੰਨਹ ਤ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਰੂਰਤ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤੇ HEIs ਅਤੇ ਯਨੂੀਵਰਵਸਟੀਆ ਂਦ ਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

"ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਨੰੂ ਇਹ 
ਆਪਣ ੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ 
ਵਵਰਾਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ 
ਵਮਵਲਆ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ 
ਆਪਵਣਆ ਂ ਬਿੱ ਵਚਆ ਂ ਤੋਂ 
ਉਧਾਰ ਵਲਆ ਹੈ। " 
 

- ਇਿੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ 
ਕਹਾਵਤ 

 

 
Swachh Campus 

Development 

 

 

 

Environment 

Sustainable  

 

 
Viable                Technology  

         Socio-Economic  
 

 

 

Bearable                        Equitable 
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 ਸਾਫ਼ ਕੈਂਪਸ ਵਕਉਂ 

ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਵਥਰ ਵਵਕਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿ ਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹ ਤ ਕ ਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਮਜਬਤੂ ਸਮ ਦਾਇ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡ ੇਪੋਰਟਲ ਤ ੇਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ  ਲਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਜਦੋਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਰਸਰਚ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਦੇ ਆਪਣ ੇਵਵਆਪਕ ਵਮਸ਼ਨਾਂ 
'ਚ ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਈਏ। 
 

 

ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਯਤਨ 

 

ਵਵਸ਼ਾਲ ਸਵਿੱ ਛ  ਾਰਤ ਵਮਸ਼ਨ ਦ ੇਤਵਹਤ "ਸਵਿੱ ਛ" ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਗਰੀਨ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਸੰਯ ਕਤ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਇਹ ੋ
ਵਜਹੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ ਘੜ ਯਤਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ 
ਅਨੇਕ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬਵਵਆਪੀ ਟੀਚਾ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਹੈ, ਵਫਰ  ਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ 
ਕਦਮ ਹਰ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। 
 

ਦ ਨੀਆ  ਰ 'ਚ 
 

ਦ ਨੀਆ  ਰ 'ਚ ਹੋਰ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰ ਝਾਨ ਪਿਚਵਲਤ ਹੈ, ਜਲ  ੰਡਾਰਨ 
ਕਰੋ, ਜੀਵ-ਵਵਵ ੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਨੰੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨ ਕੂਲ, ਹਵਰਆ- ਵਰਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਕਾਊ ਬਣਾਓ। 
 ਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕਲੋ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਬਹ ਤ ਕ ਝ ਹੈ।  
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 ਇਹ ਸ  ਕਣੋ ਕਰਗੇਾ? 

 

ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਨੇੜ ੇਤੜੇੇ ਹਰ ਵਕਸ ੇਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ….. … ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਸ ੇਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਨਸ਼ਚਤ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਾਡ ੇ
 ਾਈਚਾਵਰਆਂ ਉੱਤੇ ਲੰਮ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿ ਾਵ ਪਾਉਣ ਅਤ ੇਸਾਡ ੇਕੈਂਪਸਾਂ ਨੰੂ ਵਚਰਕਾਲੀਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਥੋੜਹਾ-ਬਹ ਤ ਵਹਿੱ ਸਾ ਪਾਉਣ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿੋਜੀ, ਬੌਵਧਕ ਪੰੂਜੀ ਅਤੇ ਸਮਰਵਪਤ ਅਸਧਾਰਨ 
ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਵਸ਼ਾਲ  ੰਡਾਰ ਹੈ। 
 

 

ਇਿੱਕ ਚਤੌਰਫਾ ਪਵਹਲ 
 

ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਇਨੀਸ਼ੇਵਟਵ ਇਿੱਕ ਸਰਬ  ਾਰਤੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਵਮਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ,  ਾਰਤ 'ਚ 822 

ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 47 ਕੇਂਦਰੀ ਯਨੂੀਵਰਵਸਟੀਆ,ਂ 370 ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆ,ਂ 123 ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆ ਅਤ ੇ
282 ਵਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆ ਂਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 23 ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ, 31 ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ, 23 ਆਈ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ, 7 

ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ, 7 ਏਮਸ, 7 ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ.ਈ.ਆਰ, 3 ਐਸ.ਪੀ.ਏ ਅਤੇ 25 ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿੱਤਵ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਇਲਾਜ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਹਨ, ਜੋ  ਾਰਤੀ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਸਰਚ ਕੌਸਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ) ਦ ਆਰਾ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਅਤੇ ਪਿਬੰਵਧਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯਨੂੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵਵਸ਼ਾਲ ਕੈਂਪਸ ਹਨ ਅਤ ੇਵਿੱ ਡੀ ਸੰਵਿਆ 'ਚ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਹਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼  ਰ ਦੀਆ ਂਹਜਾਰਾਂ ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਪਵਹਲ ਇਹਨਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਲਾਗ ੂਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 
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ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤ ੇਯਨੂੀਵਰਵਸਟੀਆ ਂਇਸ ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ  
 

ਆਪਣ ੇਤਮਾਮ ਅੰਦਰਨੂੀ ਮਾਮਵਲਆਂ 'ਚ ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (HEI) ਨੰੂ ਵਵਸ਼ਾਲ ਖ਼ ਦਮ ਖ਼ਵਤਆਰੀ ਵਮਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਦਨ ਪਿਤੀਵਦਨ ਦ ੇ
ਉਹਨਾਂ ਵਜਆਦਾਤਰ ਵਨਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅਵ ਿੱ ਜ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਨਯਮ ਕਾਇਦ ੇਹੋਰ ਨਾਗਵਰਕਾਂ, ਵਕਿੱ ਵਤਆ,ਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢ ਕਵੀ 
ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦ ੇ ਤਵਹਤ ਲਾਗੂ ਹ ੰ ਦ ੇ ਹਨ। ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇ ਅੰਵਤਮ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਇਸ 
ਚਾਂਸਲਰ/ਮ ਿੀ ਦ ੇਰੂਪ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਨੰੂ ਵਮਲੇ ਇਹ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਧਕਾਰ, ' ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ' ਪਵਹਲ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸਪਵਰੰਗ ਬੋਰਡ ਹੈ। 
ਹ ਣ ਜਦੋਂ ਸਾਵਰਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਸਵਿੱਛ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਬਠੈ ਚ ਿੱ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਅਵਧਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇ
ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ HEIs ਦ ਆਰਾ ਅਥਿੱ ਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਸਾਡਾ ਸਵਹਜ ਸ  ਾਅ ਬਣ ਜਾਏ। 
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ਸਾਰੀਆ ਂਹੀ ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਯਨੂੀਵਰਵਸਟੀਆ ਂਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ?  

 
 

i) ਵਵਵਦਆਰਥੀ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤ ੇਕੈਂਪਸ ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦ ੇਵਵਿੱ ਚ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹਵਰਆ- ਵਰਆ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ 
ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ। 

ii) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜਰੂ ਸ਼ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਵਰਆ- ਵਰਆ ਬਣਾਉਣ 
ਦੀਆ ਂਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਅੰਦਾਜੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਿਾ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਕੰਮ ਨੰੂ ਸ ਵਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ। 

iii) ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਮੌਜੂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਿਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਨਰੀਿਣ ਕਰਨਾ। 
iv) ਕੈਂਪਸ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰਾ- ਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਰਵਹਨ ਮਾਈ ਕਰਨਾ। 
v) ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਰਵਤੋਮ ਸਵਿੱ ਛ ਅਵ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਧਐਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਲ ਵਿੱ ਜੋਂ 

ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। 
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ਗਰੀਨ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ  

 
 
 

 ਮ ਿੱ ਿ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਇਿੱ ਕ ਕੋਰ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ " ਸਵਿੱਛ ਕੋਰ ਟੀਮ " ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। 
 

 ਇਹ ਟੀਮ ਤਿੱ ਥ ਿੋਜ, ਪਲਾਵਨੰਗ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਕਾਰਵਡੰਗ ਕਰਨ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਵਹਲਆੂਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਸੰਬੰਵਧਤ ਪਿਸ਼ਾਸਵਨਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਵਵਦਆਰਥੀ 
ਟੀਮ ਅਤ ੇਫੈਕਲਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

 ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਇਿੱਛ ਕ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਿੇਮੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਵ ਾਗਾਂ 'ਚ ਸਵਿੱ ਛ ਅਵ ਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜੰਮੇਵਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹ ਣ ਤੋਂ 'ਸਵਿੱ ਛ ਵਵ ਾਗ' ਦੇ ਨਾਂ 
ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਟੀਮ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਵ ਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਥੇ 'ਸਵਿੱ ਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੋਰ ਅਵ ਆਨ ਟੀਮ ਦਾ 
ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੋਏਗੀ। 
 

 ਸਵਿੱ ਛ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਵਿੱ ਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ, ਸਵਿੱ ਛ ਵਨਰੀਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। 
 

 ਸਵਿੱ ਛ ਵਨਰੀਿਕ, ਸਵਿੱ ਛ ਅਵ ਆਨ 'ਚ ਰ ਚੀ ਰਿੱ ਿਣ ਵਾਲੀ ਸਵਿੱ ਛ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਟੀਮ ਨੰੂ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਿੱਛ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਟੀਮ 'ਚ ਲੇਿਾ ਵਵ ਾਗ, ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਿੱਿ ਰਿਾਅ ਵਡਵੀਜਨ ਦ ੇ
ਨ ਮਾਇੰਦਾ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਨਯ ਕਤ ਹੋਣਗੇ। 
 

 ਸਾਰਾ ਪਿੋਗਰਾਮ ਇਿੱ ਕ ਪਦ ਵਨਯ ਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਿੱ ਲੇਗਾ ਜੋ ਪਵਰਵਰਤਨ ਵਲਆਉਣ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ,ਂ ਵਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। 
 

 ਗ ਆਂਢੀ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਨਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਪਿਗਤੀ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਧਆਨ ਨਾਲ 
ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਵਿਐਨ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

 

ਿਾਤਾਿਰਨ ਵਿਆਨ ਪਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਸਫਾਰਸਾਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ 

ਸਿੱਛਤਾ ਵਿਆਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦਆੁਰਾ ਸਾਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆ 

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਰਸਾਸਵਨਕ ਪੱਿਰ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਿਾਾਂਹ ਭੇਜੋ 

ਅਵਭਆਸ ਲਈ ਵਮਆਰੀ 

ਪਰਵਕਵਰਆ। 

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ 

ਅੂੰਦਾਜਾ ਅਤ ੇਮੁਲਾਾਂਕਣ। 

ਫੀਡਬੈਕ। 

ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹਨੁਰ ਅਤੇ ਮੱੁਲ। 

ਵਚਰਕਾਲੀਨ ਭਵਿੱਖ। 

ਛਮਾਹੀ/ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਛਤਾ 

ਲੇਖਾਪੜਤਾਲ। 

ਸਟਡੀ ਕੈਂਪਸ/ਸਥਾਨਕ ਪਿੱਰ 'ਤੇ ਸਾਫ 

ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੱੁਵਦਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪਣਾਉਣਾ ਰਵਹੂੰਦ-

ਖ ੂੰਹਦ ਦੇ ਪਰਬੂੰਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ 

ਸਮੁਦਾਇ ਨ ੂੰ  ਅਪਣਾਉਣਾ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਲੋਕ ਸੂੰਚਾਰ। ਕੂੰਵਪਊਟਰ ਅਤ ੇਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕਸ। 

ਆਰਟਸ। 

ਕਾਨ ੂੰ ਨ। 

ਵਿਵਿਆਨ। 

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 

ਕਲਾ। 

ਇੂੰਜੀਨੀਅਵਰੂੰਿ 

ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

। 

ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਦ ੇਅਵ ਆਨ 'ਚ ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਵਮਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
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ਜਤੋ ਤੋਂ ਜਤੋ ਜਗਾਉਂਦ ੇਚਿੱ ਲੋ  

 

 
 
 
 
 

ਸਵਿੱ ਛ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ 
 

' ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਪਵਹਲ ' ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮ ਿੀ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਹਰ ਵਕਸ ੇ
ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਪਿੇਵਰਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਵ ਾਗਾਂ ਨੰੂ ਵਨਰਦੇਵਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸ ਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਵਵ ਾਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਸਵਨਕ, ਗੈਰ 
ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤ ੇਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਵਦਿੱ ਤ ੇਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸ ਝਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਵਬੰਨ: ਪਾਲਣਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਿੱ ਕ ਪਿੇਵਰਤ ਨੇਤਾ ਹੀ ਵਕਸ ੇਵਵਵਸਥਾ 'ਚ ਵਵਆਪਕ ਪਵਰਵਰਤਨ ਵਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਕਸ ੇਵੀ ਅਵ ਆਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪਿੱਥਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਪਵਹਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਟੇੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  



ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ 

  MGNCRE 

   

 
 18 

ਸਾਨੰੂ ਇਸਦੀ ਸ਼ ਰਆੂਤ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ  

 

ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਅਤ ੇਵਪਿੰ ਸੀਪਲ ਡੀਨ ਅਤ ੇਵਵ ਾਗ ਦਾ ਮ ਿੀ 
1. ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਵਟਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿੇਵਰਤ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ 

ਅਕਾਦਵਮਕ ਵਮਸ਼ਨ ਦੇ ਵਬਆਨ 'ਚ ਇਿੱਕ ਿੰਡ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰੋ। ਇਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕ ਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ : "ਵਵਵਦਆਰਥੀ, ਗਿੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੇ, ਇਿੱਕ ਪਿੋੜਤਾ-ਵਨਪ ੰ ਨ  ਵਵਿੱ ਿ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਗਆਨ, ਹ ਨਰ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦ ੇਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ" ਜਾਂ ਵਫਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਮਲਦੇ 
ਜ ਲਦੇ ਕ ਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ। 

1. ਕੋਰਸ 'ਚ ਪਿਸੰਵਗਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤ ੇਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਵਨਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਪਵਹਲੂਆ ਂਨੰੂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰੋ। ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰ ੇਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਓ 
ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦ ੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਕੈਂਪਸ ਵਵਆਪੀ " ਇਕੋ-
ਓਲੰਵਪਕਸ " ਮ ਕਾਬਲੇ। 

2. ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪਿੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਮਾਹਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵਨਯ ਕਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ। 

2. ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵਵ ਾਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ 

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਸਾਬਕਾ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾਨੀਆ,ਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 
ਦਾਨੀਆ,ਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆ,ਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਮ ਦਾਇਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱ ਡ ੇ
ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ 
ਪਿਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

3. ਉੱਚ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਵਿੱ ਤੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤ ੇ
ਉੱਚ ਵਨਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

3. ਵਨਯ ਕਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦ ੇਮ ਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ 
ਵਵਿੱ ਤੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਵਨਵੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਪਵਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ 
ਰਿੱ ਿੋ। 

4. ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਬੈਠਕ ਬ ਲਾਓ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ' ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ' ਬਣਾਉਣ 
ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਅਵ ਆਨ ਬਾਰ ੇਇਿੱਛਤ ਪਿਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤ ੇਨਤੀਵਜਆ ਂਦ ੇਬਾਰ ੇਦਿੱ ਸੋ। ਕੰਮ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਵਆਵਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਰੇਕ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਦੀਆਂ  ੂਵਮਕਾਵਾਂ ਅਤ ੇ
ਵਜੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਗਰੈ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸਟਾਫ਼ ਦ ੇਰਵਜਸਟਰਾਰ/ਮ ਿੀ 
ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ' ਸਵਿੱਛ ਕੈਂਪਸ ' ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਲਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸਚੂੀ ਦੇਵ।ੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਦਸ਼ਾਮਾਨ ਪਿੋਗਰਾਮ ਆਯੋਵਜਤ ਕਰੋ। ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ 
ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਵਹਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵਿੱਛ ਕੈਂਪਸ ਪਵਹਲ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਡੀਨ ਫਕੈਲਟੀ : 
ਸੰਬੰਵਧਤ ਫੈਕਲਟੀ ਨੰੂ ਜਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਪਿਦਾਨ ਕਰੋ: 

 ਸਵਿੱ ਛ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਵਕਾਸ ਪਵਹਲੂਆਂ ਅਤੇ ਵਦਿਸ਼ਟੀਕਣੋਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਸੰਵਮਲਤ ਕਰਨਾ 
 ਫੈਕਲਟੀ ਵਸਿਲਾਈ ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਵਵਕਸਤ ਅਤ ੇਜਾਰੀ ਕਰੋ 

 ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰ ੇਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਵਜਤ ਕਰੋ 

 ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਵਵਧੀਆਂ 'ਚ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਅਤੇ ਨ ਮਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰੋ। 

ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਮਾਮਵਲਆ ਂਦ ੇਡੀਨ : 
 ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ 'ਚ ਪਵਹਲੀ ਅਵਧੀ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਲਈ ਓਰੀਐਨਟੇਸ਼ਨ (orientation) ਪਿੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਲਾਗ ੂਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਕਾਊਂਸਵਲੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। 
 ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਲਈ ਵਕਹੜ ੇਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੰੂ ਵਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱ ਸ।ੋ 

ਫਕੈਲਟੀ ਮੈਂਬਰ (ਪਿਫੋਸੈਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪਿਫੋਸੈਰ, ਸਹਾਇਕ ਪਿਫੋੈਸਰ ਅਤ ੇਸਹਾਇਕ ਫਕੈਲਟੀ) 
"ਸਵਿੱ ਛ ਫੈਕਲਟੀ ' ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਕਆੋਰਡੀਨੇਟਰ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਿੱ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ” 

ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਕਆੋਰਡੀਨੇਟਰ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਵਨਯ ਕਤ ਅਵਧਕਾਰੀ 
1. ਸਵਿੱਛ ਟੀਮ ਸਾਰ ੇਹੀ ਵਵ ਾਗਾਂ ਦੀ ਮ ਿੀ ਹੋਏਗੀ 
2. ' ਸਵਿੱਛ ਕੈਂਪਸ ਪਵਹਲ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਹਲਆੂਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ 
3. ਸਵਿੱਛ ਪਵਹਲ 'ਚ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰ ੋ

4. ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ੋ

5. ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਵਨਰੀਿਣ ਕਰ ੋ

6. ' ਸਵਿੱਛ ਕੈਂਪਸ ਪਵਹਲ' ਦੇ ਸ ਚਾਰ ੂਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਪਿਵੇਰਤ ਕਰੋ। 
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 ਵਨ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਪਿਬੰਧਕ 

 ਜਲ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ, ਵੇਸਟ ਪਿਬੰਧਨ, ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਹਵਰਆਲੀ ਵਜਹੇ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਦ ੇਪਵਹਲਆੂਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 ਜੋਨ ਕਮਰਾ/ਕੈਂਟੀਨ ਪਿਬੰਧਕ 

ਰਸੋਈ, ਿ ਰਾਕੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਪਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਸੋਧ ਸਵਹਯਗੋੀ 
 - ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਸਰਚ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦ ੇਅਨ ਕੂਲ ਅਵ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆ ਂਨੰੂ 

ਪੇਸ਼ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 - ਹੋਰ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਅਵ ਆਸਾਂ ਅਤ ੇਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ। 

ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਵਨਵਾਸੀ 
ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਇਸ ਪਵਹਲ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰੋ। 
ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆ ਂ

 ਆਪਣ ੇਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਉਵਚਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਿੱ ਛ ਬਿਾਂਵਡੰਗ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 ਵਸਿੱ ਵਿਅਤ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ  ਰਤੀ 'ਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਉਦਯਗੋਾਂ ਦੇ ਸਵਿੱ ਛ ਪਿਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ। 
ਗੈਰ ਲਾ ਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 

 ਸਥਾਨਕ ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ, ਪਿਸੰਵਗਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਵ ਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਸਿੱ ਦਾ ਵਦਓ। 
ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰ ਿੱ ਪਾਂ ਨੰੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਸਵਿੱਛ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ 
ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰੋ। 

 ਉਹ ਸਵਿੱਛਤਾ, ਜਲ ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ, ਜਲ  ੰਡਾਰਨ, ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਿੇਤਰ ਦਾ ਜਮੀਨੀ ਅਨ  ਵ ਲੈ ਕੇ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਢ ਕਵੇਂ ਰ ਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਰਆਵਲ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।   

ਸਵਿੱਛ ਫਕੈਲਟੀ ਮੈਂਬਰ 

1. ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਵਿੱ ਛ 
ਅਵ ਆਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ। 

2. ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਸਮ ਦਾਇ 'ਚ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਹੋਣ ਦ ੇ
ਲਈ ਰ ਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। 

3. ਅਵ ਆਨ ਨੰੂ ਪਿ ਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ 'ਚ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। 

4. ' ਸਵਿੱ ਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ ' ਦ ਆਰਾ ਕੀਤ ੇ
ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਨਰੀਿਣ ਕਰਨਾ। 

5. ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਵਚਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕੈਂਪਸ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱ ਿੋ। 

6. ' ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਪਵਹਲ' ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ 
ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰੋ। 
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ਸਵਿੱਛ ਸੰਗਠਨ 

■  ਗਿੀਨ ਵਬਲਵਡੰਗ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪਾਵਲਕਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਵਵਗਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੇਂਦਰ 
(C.S.E) ਅਤੇ ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤ ੇਜਲ ਕੌਸਲ (C.E.E.W) ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ/ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਲਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

■  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ ਆਰਾ ਕ ਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 'ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
  

ਸਵਿੱਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ 
 

1. ਸ਼ਨਾਿਤੀ ਨੌਂ  ਪਵਹਲੂਆਂ 'ਤ ੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ 
ਸਰਵੇਿਣ/ਲੇਿਾਪੜਤਾਲ ਨੰੂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ। 

2. ਉਹਨਾਂ ਪਵਹਲੂਆਂ 'ਤ ੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹੋਈਆ ਂ ਵਨਯਮਤ 
ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦ ੇਪਿ ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ। 

3. ਅਵਜਹੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦ ੇਵਵਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਚ ਣ ੋਵਜਸ ਨਾਲ 
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਨ ਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। 

4. ਸਵਿੱਛ ਫੈਕਲਟੀ ਦ ੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਲਾਂ ਨੰੂ 
ਵਨਯ ਕਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। 

5. ਉਹਨਾਂ ਵਵਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦ ੇ ਲਈ ਵਨਯ ਕਤ 
ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਰਾਜੀ ਕਰੋ। 

6. ' ਪਵਹਲ' ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਿ ਅਤੇ ਵਵਰੋਧ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ 
ਵਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। 

7. ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਤਰੀਕ ੇ ਿੋਜੋ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 
ਇਖ਼ਵਤਆਰੀ ਹਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। 
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ਹਰੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤ ੇਏਜੰਸੀਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਸਾਂਝਦੇਾਰੀ ਕਰਨਾ  

 ਕੈਂਪਸ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸ ਪਨੇ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਮਜਬਤੂ 
ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕ ਝ ਗਠਬੰਧਨ ਜੋ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

1. ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ  ਾਲੀਆ ਂਏਜਸੰੀਆ ਂ: ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡਇਗ ਏਜੰਸੀਆਂ 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਜ ੇਂ ਮਾਨ  ਸਾਧਨ ਵ ਕਾਸ, ਜਲ ਸਾਧਨ, ਸ ਿੱਛਤਾ,  ਣ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ (AICTE)। 

2. ਦਾਨੀ : ਸਾਬਕਾ ਵ ਵਦਆਰਥੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਵਨਿੱਜੀ ਸਸੰਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ। 

3. ਗਰੈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਗੰਠਨ : ਬਾਹਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸ ੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰ ਿੱਪ੍ਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 

ਅਵਭਆਨ। 

4. ਪ੍ਬਵਲਕ ਪ੍ਾਲਸੀ ਗਰ ਿੱਪ੍ ਅਤ ੇ ਵਥੰਕ ਟੈਂਕ : ਗਰੀਨ ਵਬਲਵਡੰਗ ਕੌਂਸਲ, ਵ ਵਗਆਨ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਨ ਕੇਂਦਰ 

(C.S.E) ਅਤੇ ਊਰਜਾ,  ਾਤਾ ਰਨ ਅਤੇ ਜਲ (C.E.E.W) ਕੌਸਲ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ/ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਲਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

5. ਮੀਡੀਆ ਅਤ ੇਸਲੈੀਵਬਰਟੀਜ਼ : ਕੈਂਪ੍ਸ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੈਲੀਵਬਰਟੀਜ਼ 

ਦ ੇਨਾਲ ਵਿਰਕਾਲੀਨ ਵਮਲ ਰਤਨ। 

6. ਸਰਕਾਰ : ਕੈਂਪ੍ਸ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਾ ਂਤੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂ ਨੰੂ ਸ ਿੱਛ ਭਾਰਤ 

ਅਵਭਆਨ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਦ ੇਲਈ ਨੈਟਵਰਵਕੰਗ ਕਰਨਾ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ਸਵਿੱਛ ਫਕੈਲਟੀ ਦ ੇਪਿੋਫੈਸਰ, 
ਲੈਕਚਰਾਰ,ਵਸਿੱ ਵਿਅਕ ਪਿੋਗਰਾਮ 

ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ 

ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਵਨਵਾਸੀ, ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ 

ਵਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਏਜੰਸੀਆ,ਂ ਦਾਨੀ, ਸਰਪਿਸਤ/ਜਾਮਨ 

ਗੈਰ ਲਾ ਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਗਠਨ, 
ਪਬਵਲਕ ਪਾਲਸੀ ਗਰ ਿੱ ਪ, ਵਥੰਕ ਟੈਂਕ 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਮੀਡੀਆ, 
ਸੈਲੀਵਬਿਟੀਜ, ਧਾਰਵਮਕ ਨੇਤਾ 

ਗਠਬਧੰਨ ਕਰਨਾ 

ਕੈਂਪਸ ਅਵਧਕਾਰੀ :  
ਵੀ.ਸੀ, ਡੀਨ, ਵਵ ਾਗ ਮ ਿੀ, ਟਰਿੱਸਟੀ 

 

ਸਵਿੱਛ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਗਰ ਿੱ ਪ (ਐਸ.ਏ.ਜੀ) 
ਸ ਵਵਧਾ ਪਿਬੰਧਕ, ਲੇਿਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 
ਪਿਸ਼ਾਸਨ, ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ 
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਊਰਜਾ ਪਿਬੰਧਕ 
 

ਸਵਿੱਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਗਰ ਿੱ ਪ ਨਵੀਨ ਕੈਂਪਸ ਸ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਊਰਜਾਵਾਨ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦ ੇਹਨ 

 ਵਨਰੰਤਰ ਪਿੱਤਰ-ਵਵਹਾਰ/ਸੰਚਾਰ           ਰ ਕ ਰ ਕ ਕ ੇਪਿੱਤਰ-ਵਵਹਾਰ/ਸੰਚਾਰ      
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ਸਵਿੱਛ ਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਾ  

 ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਦੇ ਉਵਚਤ ਪਿਬੰਧਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਗਜ ਪਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਸਟਾਫ਼ ਇਸ 
ਪਰਵਕਵਰਆ 'ਚ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵਮਲੇ ਸ ਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰੂ ਅੰਵਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਸਾਰੇ ਹੀ ਵਨਵਾਸੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ ਵਨਿੱਜੀ 
ਵਕਿੱ ਵਤਆ ਂਅਤ ੇਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਟਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਵਨਰੰਤਰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਮਨਜਰੂਸ਼ ਦਾ ਦਸਤਾਵਜੇ 'ਚ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਚੀਜਾਂ ਹਣੋੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ : 

a. ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਅਰੋਗਤਾ: ਸਵਿੱਛਤਾ ਪਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਪਿਵਕਵਰਆ ਦਾ ਸੰਸਥਾਕਰਣ। 
b. ਜਲ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਨੀਤੀ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ, ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮ ੜ ਵਰਤੋਂ, ਜਲ ਬਿੱ ਚਤ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਜਲ 

ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ। 
c. ਵਰਿਾ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ ਨੀਤੀ: ਮ ਸਾਮਦਾਰ ਪਗਡੰਡੀਆ ਂਅਤੇ ਵਰਿਾ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ ਬਣਤਰਾਂ। 
d. ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਪਿਬੰਧਨ ਨੀਤੀ : ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ 5 ਆਰ (R) ਵਸਧਾਂਤ, ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ (reduce), 

ਵਰਸਾਇਕਲ (recyle), ਨਾ ਮਨਜਰੂੀ (refuse) ਅਤ ੇਮ ੜ-ਉਤਪਾਦ (regenerate) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ 
ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਦੀ 10 % ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਲੈਂਡਵਫਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲਾਸਵਟਕ ਵਡਸਪੋਜੇਬਲ 
ਆਇਟਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੰਵਪਊਟਰ ਅਤ ੇਇਲੈਕਟਿਾਵਨਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈ-ਰਵਹੰਦ-
ਿੰੂਹਦ (e-wastes) ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਅਵ ਆਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

e. ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਨੀਤੀ: ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਅਪਣਾਓ ਅਤ ੇਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪਿਬੰਧਕੀ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ ਦ ੇਮਾਵਧਅਮ 
ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਿਪਤ 'ਚ ਕਮੀ ਵਲਆਓ। 

f. ਹਵਰਆਲੀ ਨੀਤੀ: ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 33 ਪਿਵਤਸ਼ਤ  ੂਮੀ ਿੇਤਰ 'ਚ ਰ ਿੱ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਲ ਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਸਥਾਵਨਕ ਸ਼ਿਣੇੀਆਂ ਨੰੂ ਲਗਾਓ। 

g. ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਨੀਤੀ : ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵ ਆਚਾਵਰਕ ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀ 
ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿੋ। 
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ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ  

 

ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਅਤ ੇਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਿਾ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ, ਹਵਰਆਵਲ ਅਤ ੇਿਾਦ ਵਾੜ ੇ(compost yards) 

ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਲਈ ਿ ਿੱ ਲਹੀ ਥਾਂ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਫਫੇਵੜਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ 
ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਬਲਵਡੰਗ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ 
ਰਿੱ ਿਣ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਰ ਚੀ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹੋਣ। ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦ ੇਇਿੱ ਕ ਪਵਹਲ ੂਦੀ ਦੇਿ  ਾਲ ਦਾ ਵਜੰਮੇਵਾਰੀ 
ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ : ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ, ਜਲ, ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਹਵਰਆਲੀ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ 'ਚ ਇਿੱ ਕ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤ ੇ5 ਤੋਂ 10 

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ : 
 ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹਰੇਕ ਿੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਅਵਧਐਨ, ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੇਿਾਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ 
 ਉਸ ਿੇਤਰ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ 'ਚ ਚ ਣੌਤੀਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤ ੇਸਮ ਦਾਇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਿ ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ 

ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਿੱ  ਣ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਜਾਂ ਵਵਕਲਪ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ। 
 ਕੈਂਪਸ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਵਰਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤ ੇਕੰਮ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤ ੇਉਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ 
ਪੜਾਅ 1: ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਚਣੋ ਕਰਨਾ 

 ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ: ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ 
ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ, ਟੀਮ ਵਰਕ, ਸਮ ਦਾਇਕ ਵਜੰਮੇਵਾਰੀ, ਬ ਵਨਆਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਅਰੋਗਤਾ, ਸਧਾਰਨ ਵਗਆਨ, ਸਥਾਨਕ 
ਸਮਾਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਨਵੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੜੋਤਾ ਵਲਆਓਣਾ। 
ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹੇਠ ਵਲਿ ੇਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ: 
 ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਵ ਰੂਪਅੰਵਕਤ ਟੀਵਚਆਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ: 

a. ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਪਿਬੰਧਨ 

b. ਚੰਗੀ ਅਰੋਗ ਪਿਬੰਧ ਅਤ ੇਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਅਵ ਆਸ 

c. ਜਲ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਵਕਵਰਆ 
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d. ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਹਵਰਆਲੀ 
e. ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 

 ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਟੀਮ ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਜਮੀਨੀ ਨਕਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਨੰੂ ਸ ਵਵਧਾਜਨਕ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। 
 ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਅਤੇ ਰ ਚੀ ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਚ ਵਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਵਵ ੰਨ ਪਵਹਲੂਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਕੰਮ ਓਸ ੇਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਪਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਓਰੀਐਨਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ  ਾਗ ਲੈਣ 'ਚ ਰ ਚੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਵਿੱਛਤਾ ਅਵ ਆਨ 'ਚ  ਾਗ ਲੈਣ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ। 
 ' ਸਵਿੱ ਛ ਫੈਕਲਟੀ ' ਇਿੱਕ ਮਜਬੂਤ 'ਸਵਿੱ ਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੇਵਰਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਚਣੋ ਕਰੇਗੀ। 

ਪੜਾਅ 2: ਸਸੋ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤ ੇਸਰਗਰਮ ਰਵਹਣ 

 ਪੂਰੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਵਵ ੰਨ ਵਵ ਾਗਾਂ ਦੀਆ ਂਸਵਿੱਛ ਟੀਮਾਂ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਓ। 
 ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੋਗਰਾਮ ਦ ੇਉਵਚਤ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗਟ ਿੱ ਪ ਦ ਆਰਾ ਕਵੇਲ ਪਿਸੰਵਗਕ ਮ ਿੱ ਵਦਆ ਂ'ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਪੜਾਅ 3: ' ਸਵਿੱ ਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਗਰ ਿੱ ਪ ' ਲਈ ਓਰੀਐਨਟਸ਼ੇਨ 

 ਸਵਿੱ ਛ ਫੈਕਲਟੀ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਵਚਰਸਵਥਰਤਾ, ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ 'ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਪਵਹਲ' ਦੀ ਵਵਹਾਰਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਥਤੀ ਵਗਆਨ ਪਿੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 ਬ ਿੱ ਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਸਮੂਵਹਕ ਵਵਚਾਰ-ਚਰਚੇ। 
 ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਸਵਿੱਛ ਅਵ ਆਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਸਟਿੱ ਡੀ ਅਤੇ ਲਘ ੂਦਸਤਾਵੇਜੀ ਵਫਲਮਾਂ ਦੀ ਪਿਸਤ ਤੀ। 
 ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰਿੱ ਿਣਾ। 
 ਵਮਡ ਕੋਰਸ ਸ ਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਵ ਆਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਹਵਾਰ ਚਰਚੇ। 
 ਵਸਿਲਾਈ ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ। 
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ਪੜਾਅ 4: ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਮਵੈਪੰਗ ਸਰਵਿੇਣ ਅਤ ੇਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ: 

 'ਸਵਿੱ ਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ' 'ਚ ਕਈ ਵਵ ਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕ ਵਕਸ ੇਵੀ ਪਿਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਓਵਰਲੈਵਪੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
 ਪਿਸ਼ਨਾਵਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਸਵਹਤ ਇਿੱ ਕ ਸਰਵੇਿਣ ਆਯੋਵਜਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮ ਿੱ ਵਦਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਵਕਵਰਆ 'ਚ 

ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 20 ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। 
 ਪਿਸ਼ਨਾਵਲੀ 'ਚ ਵਨਮਨ ਚੀਜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ: ਆਵਾਜਾਈ, ਮ ਰੰਮਤ ਯੋਗ ਸੜਕਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ, ਪਾਣੀ, ਅਰੋਗਤਾ, ਵਬਜਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ 

ਇਕਿੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਵਥਤੀ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਮਾਵਜਕ ਸੰਬੰਧ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਵਸਹਤ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ/ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱ ਕ ਵਮਆਰੀ ਪਿਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸ ਧਾਰ ਲਈ ਵਹਿੱ ਸਦੇਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਵਵਚਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਸ ਝਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਵਿੱਚ  ਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਵੀ ਜਾਣੋ। 

 ਇਸ ਸਰਵੇਿਣ ਨਾਲ ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਪਵਹਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫਲੈਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਵਚਾਰ ਨੰੂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤ ੇ
ਬਾਹਰ ਪਿਚਵਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਸਰਵੇਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਗਵਹਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਵਵਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵਸਿਜਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਵਵਹਾਰਕਤਾ ਵਲਆਓਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਿੱ  ਣ 
'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਪੜਾਅ 5: ਉਹਨਾਂ ਿਤੇਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ੋਵਜਿੱ ਥ ੇਕੰਮ ਦੀ ਤ ਰੰਤ ਲੋੜ ਹ ੈ

 ਸਰਵੇਿਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਅਵਧਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵਿੱ ਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਡਟੈਾ ਦੀ ਤ ਲਨਾ ਕਰਕੇ ਪਵਰਣਾਮ ਕਿੱ ਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
 ਸਰਵੇਿਣ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੇ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦ ੇਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸ ਵਵਧਾਜਨਕ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 ਉਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਸਚੂੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ ੇ'ਤੇ ਵਚੰਨਹ ਤ ਅਤੇ ਪਿਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 ਸਵਿੱ ਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਸਵਥਤੀ ਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਆਦਾਨ ਪਿਦਾਨ ਦ ੇ

ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਵ ਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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ਪੜਾਅ 6: ਵਵਘਨਾਂ ਲਈ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਓਣਾ 

 ਪੜਾਅ 5 ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਠੋਸ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ, ਜਲ, ਅਰੋਗਤਾ, ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਹਵਰਆਲੀ ਦੇ ਲਈ ਆਓਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਵਘਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। 
 ਆਸਾਨ ਸੰਦਰ  ਅਤ ੇਕੈਂਪਸ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਕਸ਼ ੇ'ਤੇ ਸੰਵਮਵਲਤ ਕਰੋ। 
 ਵਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਸੰ ਵ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਵਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 ਸਰਵੇਿਣ ਦ ੇਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਰਪੋਰਟ, ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਵਵਘਨਾਂ ਅਤ ੇਵਨਯ ਕਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਸਵਿੱ ਛ ਫੈਕਲਟੀ ਦ ਆਰਾ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣ ੇਦੀ 

ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਿਸਤ ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 ਵਰਪੋਰਟ ਅਤ ੇਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਨਯ ਕਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀਆ ਂਜਰੂਰਤਾਂ, ਉਵਚਤ ਲੋੜਾਂ (ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਕੰਮ 'ਤ ੇਰਿੱ ਿਣਾ, ਢ ਕਵੇਂ ਵਫਕਸਚਰਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਵਜਵੇਂ ਟੂਟੀਆਂ 

ਅਤੇ ਫਲਿੱ ਸ਼ਾਂ) ਅਤ ੇਇਸ ਅਵ ਆਨ ਦ ੇਲਈ ਵਮਲ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 ਇਸ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵਦਨ ਪਿਤੀਵਦਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ 

ਵਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕੌਾ ਵਮਲੇਗਾ, (ਵਜਵੇਂ ਪੇਪਰ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਸ ਿੱ ਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮ ੜ ਉਪਯੋਗ 'ਚ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ) 
 ਹਰ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਵਵਹਾਵਰਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਨਯ ਕਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਵਚਤ ਦਿਲਅੰਦਾਜੀਆ ਂਨੰੂ ਮਨਜਰੂੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੜਾਅ 7: ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤ ੇਜਾਗਰਕੂਤਾ 

  ਜਦੋਂ ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਉਵਚਤ ਵਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਮਨਜਰੂਸ਼ ਦਾ 
ਦਿਲਅੰਦਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਵ ਆਨ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਸਵਿੱ ਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ ਢ ਕਵੇਂ ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ ਵਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਵ ਆਨ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤ ੇਐਨ.ਜੀ.ਓਜ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਅਵ ਆਨ ਨੰੂ ਗਤੀ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ੇਨਵੇਂ ਵਵਚਾਰਾਂ, ਢ ਕਵੇਂ ਪ ਰਸਕਾਰਾਂ, ਰੈਲੀਆ ਂ

ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਅਪ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਪੜਾਅ 8: ' ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ' ਨੰੂ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਵਹਨਾਉਣਾ 

 ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਅਵ ਆਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਿੱ ਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਵਚਤ (ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਜਗਹਾ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੰੂ ਕ ਝ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ 

ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ ਰੂ ਕਰੋ: 
1. ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ 

2. ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਦਾ ਪਿਬੰਧਨ ਕਰਨਾ 
3. ਜਲ ਪਿਬੰਧਨ 

4. ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 

5. ਹਵਰਆਲੀ 

ਪੜਾਅ 9: ਵਰਕਾਰਡ ਰਿੱ ਿਣਾ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ 

ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਪਿਬੰਧਨ, ਜਲ ਪਿਬੰਧਨ, ਊਰਜਾ ਪਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਵਰਆਲੀ ਪਿਬੰਧਨ 'ਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਲੇਿਾ-ਜੋਿਾ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਕਮਟੇੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ।  
ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
 

ਯਨੂੀਵਰਵਸਟੀ/ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ: 
ਸਵਿੱ ਛ ਅਵ ਆਨ ਦ ੇਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ: 
ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮ ਦ ੇਨੇਤਾ: 

 

ਸਵਿੱ ਛ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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ਸਵਿੱ ਛ ਫਕੈਲਟੀ: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

ਸਵਿੱ ਛ ਪਿਸ਼ਾਸਵਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ : 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 
 

ਸਵਿੱ ਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ : 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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ਪੜਾਅ 10: ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯਜੋਨਾ 

ਲੇਿਾਪੜਤਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਮੀਵਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਉਸ ਟੀਮ ਦੀ ਵਜੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਿੱ ਵਸਆਗਿਸਤ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਨਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ, 
ਇਲੈਕਟਿਾਵਨਕ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਦਵੋਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸ ਵਵਧਾ ਦ ੇਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 
 

ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮ ਵਨਗਰਾਨੀ, ਵਰਪੋਰਵਟੰਗ, ਮਾਤਰਾ ਵਨਰਧਾਰਣ, ਨਵੇਂ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ  ੂਵਮਕਾ ਵਨ ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਦ ੇਨਤੀਵਜਆ ਂਨੰੂ ਵਵ ਾਗ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਅਤ ੇਅੰਤਰ ਵਵ ਾਗੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਚ ਸੰਵਮਵਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਹਰਕੇ ਚ ਨੌਤੀਪਰੂਣ ਿਤੇਰ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱ ਕ ਕੰਮ ਯਜੋਨਾ ਵਤਆਰ ਕਰ ੋਅਤ ੇਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰ।ੋ 

ਕਿ.ਸੰ. ਚ ਨੌਤੀਪੂਰਣ ਿਤੇਰ 

ਲੇਿਾਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹ 
ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤ ੇਸੰਬਵੋਧਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਮ ਿੱ ਿ ਚ ਣਤੌੀਆਂ/ਨਤੀਜ ੇ

ਕਾਰਵਾਈ 
ਕੀਤੀ 
ਜਾਵ ੇ

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 
ਆਰੰ ਕ ਵਮਤੀ 

ਕਾਰਵਾਈ 
ਦੀ ਅੰਵਤਮ 
ਵਮਤੀ 

ਜਵਾਬਦਹੇੀ 

ਅੰਵਤਮ ਵਮਤੀ 'ਤ ੇ
ਸਵਥਤੀ 

(ਮ ਕੰਮਲ/ਮ ਕੰਮਲ 
ਨਹੀਂ) 

ਯਜੋਨਾ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰੀ 
ਹੋਣ ਦ ੇਕਾਰਨ (ਜ ੇ

ਕਈੋ ਹਵੋ)ੇ ਅਤ ੇਅਗਲੀ 
ਯਜੋਨਾ 

ਦ ਆਰਾ 
ਮ ਲਾਂਕਣ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

1. ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਪਿਬੰਧਨ         

2. ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਪਿਬੰਧਨ         

3. ਜਲ ਪਿਬੰਧਨ         

4. ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹਵਰਆਲੀ         

5. ਊਰਜਾ ਪਿਬੰਧਨ         
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ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ 

ਇਹ ਸ  ਾਵਵਕ ਹੈ ਵਕ ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਇਨੀਸ਼ੇਵਟਵ 'ਚ  ਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਨਯਮਤ ਅਵਧਐਨ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਿਜੈੋਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗ।ੇ ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦ ੇ
ਮ ਤਾਬਕ ਟੀਮ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਵਹਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ ਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸ ਝਾਅ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਸਵਿੱਛਤਾ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਇਿਵਤਆਰੀ ਵਵਸ਼ਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਮ ਿੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੈਡਟ ਵਵਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਨਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵਿੱਛ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ  ਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਅਲਿੱ ਗ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਹੀ ਰਿੱ ਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵਜਵੇਂ ਸਰਵੇਿਣ 
ਵੇਰਵਵਆ,ਂ ਨਤੀਵਜਆ,ਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਵਆਵਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਹੀ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਸਮੀਵਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸਵਿੱ ਛ ਵਵ ਾਗ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ 
ਬੈਠਕ (ਵਵ ਾਗ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਵਵ ਾਗ) 'ਚ ਉਪਸਵਥਤੀ ਨੰੂ ਵਚੰਨਹ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਿੱਛ ਵਵ ਾਗ ਦੇ ਵਨਰੀਿਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿਗਤੀ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਵਨਰੰਤਰ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ 
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪੜਾਅ 11: ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਸਵਿੱਛਤਾ ਕੇਂਦਰ 

1. ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਮਾਵਸਕ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਿਲਾਈ ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦ ੇਇੰਤਜਾਮ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਉਹਨਾਂ  ਵਨਾਂ ਚੋਂ ਇਿੱਕ 
ਸਥਾਨ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

2. ਸਵਿੱ ਛ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਈ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤ ੇਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
3. ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਂਪਸ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵਵਸਥਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸਵਿੱ ਛ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਨੰੂ ਗਰੀਨ ਵਬਲਵਡੰਗ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ 'ਚ ਰਿੱ ਿ ਕੇ ਵਨਰਵਮਤ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਵੇ। 

4. ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਸਵਿੱ ਛ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਿਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਵਨਯ ਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉੱਥ ੇਵਸਿਾਂਦਰ ੂਬਣਨ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਦ ੇਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਰੋਵਲੰਗ ਵਸਿਲਾਈ 3-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

5. ਸਵਿੱ ਛ ਕੇਂਦਰ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਧਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਪਿੋਜੈਕਟ, ਹਫਤਾਵਾਰ ਜਾਂ ਮਾਵਸਕ ਬੈਠਕਾਂ, ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਪੜਾਅ 12: ਵਰਪਰੋਟ ਕਰਨਾ  

ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮਹ ਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪਵਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਪੋਰਟ 'ਚ ਕੇਵਲ ਤਿੱਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਵਨਸ਼ਠ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਕ ਝ ਫੋਟਵਾਂ ਵੀ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਵੋੇਂ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵਜੰਮਵੇਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨੰੂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ 
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦ ੇਉਲਟ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦ ੇਪਿਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਮਿੱਗਰ ਸੂਚਨਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਪਵਹਲ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਨੰੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਨਕ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਵਲਆਂ ਦ ੇ
ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਸਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਵਰਪੋਰਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਹਿੱ ਵਸਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਨੋਵਟਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪਿਦਰਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਹਨ ਦੇ ਲਈ 
ਵੈਬ ਵਲੰਕ ਦਾ ਉਲੇਿ ਕਰੋ ਅਤ ੇਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪੜਹਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ। 

ਬਾਹਰੀ ਵਰਪੋਰਵਟੰਗ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦ ੇਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਨੰੂ ਸੰਬੋਵਧਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਵਰਪੋਰਟ ਸਟੀਕ, ਕਾਵਲਕ ਅਤ ੇਉੱਚ ਕ ਆਲਟੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ 
ਇਨੀਸ਼ੇਵਟਵ ਦੀ ਪਿ ਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਵਧਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਪੋਰਟ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ ਦਾ 
ਵਵਆਪਕ ਪਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪੜਾਅ 13: ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਮੀਵਿਆ (Feedback and Review) 

ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਵਰਪੋਰਟ ਪਿਕਾਵਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬਕੈ ਲੈਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੀਡਬਕੈ 
ਪਿਸੰ਼ਸਾ, ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਪਵਹਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਵਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦ ੇਨਵੇਂ ਵਵਚਾਰ ਆਵਦ ਦ ੇਰੂਪ 'ਚ ਸਕਾਰਾਤਵਮਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ ਕ ਝ ਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਕੰਮ ਪਿਣਾਲੀਆ ਂਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਟੀ ਨੰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮ ਿੱ ਵਦਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਿਵਤਆਰੀ ਪਿਤੀਵਕਵਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਸਤਵਵਕਤਾ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਰੂਪ 
'ਚ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਪਿਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। 

ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ  ਵਵਿੱ ਿ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀਡਬਕੈ ਇਿੱ ਕ ਉਵਚਤ ਫਾਰਮਟੈ 'ਚ ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਤ ੇ
ਵਾਸਤਵਵਕ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਉਵਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓ। ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵਲਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯ ਕਤ ਿਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਨ ਵਨਸ਼ਚਤ ਟੀਵਚਆ ਂਦ ੇ
ਨਾਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 
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ਪੜਾਅ 14: ਪਿੋਗਰਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸ ਧਾਰ 

ਫੀਡਬੈਕ ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਗਆਨ ਨੰੂ ਸ ਧਾਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਨਯ ਕਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਅਨ ਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਸੰਦਰ  'ਚ ਸ ਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਵਜਆ ਂਅਤੇ ਸ ਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਵਤਮ ਰੂਪ ਸਮਰਿੱਥ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਪਿਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੜਾਅ 15: ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਰਪੂਾਂਵਤਿਤ ਕਰਨਾ 

ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਇਨੀਸ਼ੇਵਟਵ ਨਾਲ ਪਵਹਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਿੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਸਤਾਵਜੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦ ੇਵਨਰੰਤਰ ਉਪਯੋਗ ਅਤ ੇਸਵਿੱ ਛਤਾ, ਜਲ, 

ਊਰਜਾ, ਹਵਰਆਲੀ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਦੇ ਪਿਬੰਧਨ ਦ ੇਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਸਵਿੱ ਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਵਿੱ ਛ ਵਵ ਾਗ ਇਸ ਪਰਵਕਵਰਆ 'ਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੜਾਅ 16: ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ/ਪਿਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 

ਪਿਦਰਸ਼ਨ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤ ੇਸ਼ਿੇਣੀ : 

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਅਵਧਕਤਮ ਅੰਕ ਸਕਰੋ 

1 ਸਫ਼ਾਈ ਪਿਬੰਧ ਅਤੇ ਅਰੋਗਤਾ   

2 ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਪਿਬੰਧਨ   

3 ਜਲ ਪਿਬੰਧਨ   

4 ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹਵਰਆਲੀ   

5 ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ   

 ਕ ਿੱ ਲ   

ਪੜਾਅ 17: ਸਰਬੋਤਮ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ੋਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਨਮਾਵਨਤ ਕਰ ੋ

ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਕਸ ੇਵੀ ਵਵਵਸਥਾ ਦੇ ਆਰੰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਦਿਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਪਵਰਵਰਤਨ 'ਚ ਕ ਝ ਸਮਾਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਆਵਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਵਥਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦ ੇ
ਹਨ। ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਪਿੋਗਰਾਮ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾਅ 8 ਤੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਸ ਝਾਏ ਜਾ 
ਸਕਦ ੇਹਨ। ਸਨਮਾਵਨਤ ਵਵਅਕਤੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ ਰਿੱਿ ਰਿਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਵਵ ਾਗ, ਸ  ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਮਰਵਪਤ ਸਵਿੱਛ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਗੰ ੀਰਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ਾਵਮਲ ਵਵਵਦਆਰਥੀ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਵਿੱ ਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ ਅਤ ੇਸ  ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਵਵਚਾਰ ਪਿਵਾਈਡਰ ਚੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 
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ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦ ੇਸਨਮਾਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਵਵ ੰਨ ਿੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤ ੇਸੰਧੀ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱ ਦਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਣੇ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤ ੇਕੈਂਪਸ ਪਿਸਾਰਣ 'ਤੇ ਲਘੂ ਵਫਲਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜੀ ਵਫਲਮਾਂ ਵਰਗੇ ਵਵਵ ੰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ 
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਦ ੇਮਾਰਗ ਲਿੱ  ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਪੜਾਅ 18: ਸਮੀਵਿਆ ਅਤ ੇਸ ਧਾਰ (Review and Improve) 

ਹਰ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸਾਲ 'ਚ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ 'ਚ ਦਾਵਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇਸ ਪਿਵਕਵਰਆ ਨੰੂ ਪੜਾਅ 1 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਸਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਬ ਵਨਆਦੀ ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਸਵਿੱਛ ਕੈਂਪਸ ਪਵਹਲ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਦ ੇਸਾਰੇ ਹੀ ਵਵਹਾਰਕ ਪਵਹਲਆੂਂ 'ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ 
ਕੇ ਹ ਣ ਵੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਕੋਰਸ ਵਸਿੱ ਿਣਗੇ। 
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ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ  

ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਪਵਹਲ 'ਚ ਤਰਿੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸੰ ਾਵਨਾ ਹੈ ਵਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵਿੱ ਧ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣ ੇ
ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਵਵਜਟਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਮਾਰਗ 
ਦਰਸ਼ਨ ਟੂਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
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1. ਸਫ਼ਾਈ ਪਿਬੰਧ ਅਤ ੇਸਰੀਰ ਰਿੱ ਵਿਆ (ਅਰਗੋਤਾ) 
ਹਰੇਕ ਕੈਂਪਸ ਨੰੂ ਬ ਵਨਆਦੀ ਸ ਵਵਧਾਵਾਂ ਦ ੇਕ ਝ ਅਵਧਕਾਰ ਹਨ ਤ ੇਕ ਝ ਕਰਤਿੱ ਵ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਪਿਾਨੇ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪਿਬੰਧ ਅਤ ੇਸਰੀਰ 
ਰਿੱ ਵਿਆ (ਅਰੋਗਤਾ) ਬਾਰ ੇਕ ਝ ਬ ਵਨਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਿੱ ਿੀ ਗੌਰਵ, ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ, ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਸਮਿੱਗਰ ਕਵਲਆਣ ਨੰੂ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਮਰਵਥਤ ਸਫਾਈ ਅਵ ਆਸ ਦੇ ਬਾਰ ੇਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਸਮ ਦਾਇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਫ਼ਾਈ 
ਪਿਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਰਿੱ ਵਿਆ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਦ ੇਮੇਲ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਵਹਲਆੂਂ ਨੰੂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗ ੂਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਅਣਗੌਲੀ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਅਤ ੇਵਚਰਕਾਲਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹ ੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ੋਵਜਹੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਸਫ਼ਾਈ ਪਿਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਰਿੱ ਵਿਆ ਦ ੇਬ ਵਨਆਦੀ ਵਸਿੱ ਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਵਿੱ ਿੋ-ਵਿੱ ਿਰੀ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਪਹ ੰ ਚਯੋਗ ਬ ਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਦਿਸ਼ਟੀਕਣੋਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪਿਬੰਧ 
ਅਵ ਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸ ਗਰ ਿੱ ਪਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤ ੇਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਜ ਵਵਧੀਆਂ ਲੰਮ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾ ਦਾਇਕ ਹੋਣੀਆ ਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਕੈਂਪਸਾਂ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਇਖ਼ਵਤਆਰਾਂ (ਈਕੋਸਨ-EcoSan, ਵਪਟ ਟਇੌਵਲਟ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਵਹਤ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਾਨੇ) ਨੰੂ ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 ਅੰਦੋਲਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ੋਹੀ ਹੋਵੇ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਦਾ ਵਵਕਾਸ 

 ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਗਤੀਵਵਧੀਆ ਂਨੰੂ ਪਿ ਾਵਵਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਅਗਵਾਈ (ਸਥਾਨਕ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਵਨਗਮਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਕਮਟੇੀਆ ਂਅਤੇ ਮੋਢੀ ਵਰਕਰਾਂ) ਵਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ 
ਦੇ ਪਿਬੰਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 

 ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੰੂ ਵਪੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਇਲਾਵਕਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪਿੱ ਧਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ (WASH) ਮਾਈਕਰੋ ਸਕੀਮਾਂ ਨੰੂ ਵਵਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗ ੂਕਰ ਸਕਣ। 
 ਕ ਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ, ਸਫ਼ਾਈ ਪਿਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਰਿੱ ਵਿਆ ਪਵਹਲ 'ਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 

1. ਬਾਹਰੀ ਵਦਿੱ ਿ ਅਤੇ ਸਮ ਿੱ ਚਾ ਚ ਵਗਰਦਾ 
2. ਪਿਾਨੇ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ (ਵਵਵਦਆਰਥੀ/ਪਿਾਵਨਆ ਂਦਾ ਅਨ ਪਾਤ) 
3. ਪਿਾਨੇ 'ਚ ਵਲੰਗ ਸੰਤ ਲਨ (ਪ ਰਸ਼ : ਔਰਤਾਂ) ਸਵੈ ਤਸਦੀਕੀ 
4. ਅਪਾਹਜ ਅਨ ਕੂਲ ਪਿਾਨੇ 

5. ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਟੂਟੀਆ ਂਅਤੇ ਸਨੈੀਟਸ਼ੇਨ ਪਲੰਵਬੰਗ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ 
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6. ਜਲ ਸਮਰਿੱਥ ਪਿਾਨੇ 

7. ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦ ੇਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ 
8. ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਵਨਰੀਿਣ ਦ ੇਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ 
9. ਰਸੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਪਵਹਰਾਵਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ 

10. ਸਾਫ਼ ਸ ਥਰੀ ਕੈਂਟੀਨ 

11. ਰਸੋਈ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ 

12. ਛ ਰੀ ਕਾਂਟ,ੇ ਵਪਰਚ ਵਪਆਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਾਂਵਡਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ 

13. ਡਾਇਵਨੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ 

14. ਸਾਫ਼ ਸੰਦ-ਸੰਦੜੇੇ ਅਤ ੇਿਪਤਯੋਗ ਵਸਤਆੂ ਂ
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2. ਰਵਹੰਦ-ਿੂੰ ਹਦ ਪਿਬੰਧਨ 

 ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਕੜੂੇ ਦੀ ਛਾਂਟ-ਛਟਾਈ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਵਸਵਤਿਤ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿੱ ਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ 
ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਕੈਂਪਸ 'ਚ ਕੂੜ ੇਕਰਕਟ ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਵਰਗੀਵਕਿਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਉਹ ਪ ਰਾਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਨੰੂ ਵਿੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਮਹਾ ਹੋਣ ਤਿੱ ਕ ਅਲਿੱ ਗ ਰਿੱ ਿ 
ਸਕਦ ੇਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਵਚ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ (ਵਜਵੇਂ ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ) ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ 
ਅਤੇ ਛਾਂਟ-ਛਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਦਾ  ਾਰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਜੂੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਛਾਂਟ-ਛਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਵਹੰਦ-
ਿੰੂਹਦ ਇਿੱ ਕਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਦੇ ਵਦਓ।  
 

ਰਵਹੰਦ-ਿੂੰ ਹਦ ਨੰੂ ਸੰ ਾਲਣ ਲਈ ਵਵਉਂਤਬੰਦੀ 

1. ਿਾਦ ਵਨਰਮਾਣ 

2. ਜੇ ਵਕਸ ੇਪਿਕਾਰ ਦੀ ਬਾਓਮਡੈੀਕਲ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਪਿਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂ ਬੋਰਡ ਦ ਆਰਾ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਬਾਓਮੈਡੀਕਲ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਸੰ ਾਲ ਅਤੇ ਵਨਪਟਾਰੇ 

ਆਵਦ ਦੇ ਲਈ ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ  ੇਵਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

3. ਨਮੀ-ਸਵਹਤ ਵਾਲੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਦ ੇਲਈ ਬਾਇਓ ਮੀਥਨੇ ਪਲਾਂਟ। 
4. ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ ਿੱ ਕੀ/ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਦਾਹਕ  ਿੱ ਠੀ ( incinerator) ਲਗਾਓ। 
5. ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਕੂੜ ੇਕਰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
6. ਪੂਰੇ ਕੈਂਪਸ ਨੰੂ 'ਨੋ ਪਲਾਸਵਟਕ ਜੋਨ' ਘੋਵਸ਼ਤ ਕਰੋ। 
7. ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮ ੜ-ਵਰਤਣਯੋਗ ਕਿੱ ਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਡਸਪੈਂਸਰ ਨੰੂ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਸੋਫਟ ਡਵਰੰਕ ਅਤੇ ਪਲਾਸਵਟਕ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਵਕਰੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।) 
8. ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਮੇਜ 'ਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਮ ੜ-ਵਰਤਣਯੋਗ  ਾਂਡ ੇਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦ ੇਅਨ ਕੂਲ ਪਾਰਸਲ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
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9. ਕੈਂਪਸ 'ਚ  ੂਮੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਵਜਹਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਚਾਰ ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਪਿੋਸੈਵਸੰਗ ਯੂਵਨਟਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਇਿੱ ਕ 
ਜੈਵਵਕ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ (ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ/ਿਾਦ) ਦ ੇਲਈ, ਸ ਿੱ ਕੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤ ੇਤੀਜੀ ਛਾਂਟ-ਛਟਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਅਤ ੇਇਿੱ ਕ ਟ ਕੜ ੇਟ ਕੜੇ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵਫਰ 
 ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਚਥੌਾ ਮ ੜ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ, ਛੋਟੇ ਪਿੱ ਥਰਾਂ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਨੰੂ ਨਗਰਪਾਵਲਕਾ ਦੇ  ਰਾਓ ਪਾਓਣ ਅਤੇ ਈ-
ਕਚਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵ,ੇ ਵਜਸਨੰੂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਚੋਂ ਚ ਿੱ ਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

10. ਪਿਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦ ਆਰਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਈ-ਵੇਸਟ ਜਮਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮ ੜ-ਸੰਚਾਵਲਤ ਕੀਤੇ ਕੰਵਪਊਟਰ, ਮਨੀਟਰ, ਸਕੈਨਰ ਅਤ ੇ
ਛਾਪਕ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

11. ਕਾਗਜ ਦੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ।ੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕਿੱ ਪੜੇ ਦੇ ਬਨੈਰ ਅਤੇ ਨੋਵਟਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਕਰੋ। 
12. ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ਤ ਦੇ ਲਈ ਨਮਦਾਰ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਦਾ ਉਸਦੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਹੀ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਕੈਂਟੀਨ ਤੋਂ ਨਮਦਾਰ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਇਿੱ ਕ ਥਾਂ 'ਤ ੇ

ਇਕਿੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਪੰਛੀ, ਗਾਂ, ਕ ਿੱ ਤ,ੇ ਬਿੱ ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਉਸਨੰੂ ਿਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਬਵਚਆ ਹੋਇਆ  ੋਜਨ ਵਿੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਾਬ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ' ਫੂਡ ਬੈਂਕ ' ਪਿਣਾਲੀ ਦ ੇਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਲੋੜਮੰਦਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹ ੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

13. ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਗਜ ਰਵਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀ ਰਵਹੰਦ ਿੰੂਹਦ ਆਪੇ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਵਨਸ਼ਚਤ ਸੀਮਾ ਤਿੱ ਕ ਈ-ਮੇਲ, 

ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ, ਵਟਸ-ਅਿੱ ਪ, ਫੇਸਬ ਿੱ ਕ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤ ੇਆਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। 
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ਰਵਹੰਦ-ਿੂੰ ਹਦ ਪਿਬੰਧ ਮਾਤਰਾ ਵਕਲੋਗਿਾਮ 'ਚ  

 ਵਦਨ 1 ਵਦਨ 2 ਵਦਨ 3 ਵਦਨ 4 ਵਦਨ 5 ਵਦਨ 6 ਵਦਨ 7 ਕ ਿੱ ਲ/ਹਫ਼ਤਾ 
ਕ ਿੱ ਲ ਰਕਮ         

ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਨੰੂ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਗਿਵਹ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਂਵਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।         

ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਦੀ ਛਟਾਈ/ਛਾਂਟ-ਛਟਾਈ         

ਿਾਦ ਵਨਰਮਾਣ         

ਮ ੜ ਵਰਤੋਂ         

ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ         

 ਸਮੀਕਰਨ (Incineration)         

ਵਵਵਗਆਵਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਦਾ 
ਵਨਪਟਾਰਾ         

 
 
 

ਸਾਲਾਨਾ ਪਿਤੀ ਕਵਵੰਟਲ 
ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ/ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ ਯਗੋ 

ਰਵਹੰਦ-ਿੂੰ ਹਦ 

ਈ-ਰਵਹੰਦ-
ਿੂੰ ਹਦ 

ਕਾਗਜ ਪਲਾਸਵਟਕ ਧਾਤ ਕਿੱਚ ਹਰੋ 

ਸਾਲ 1 (ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਤਿੱ ਕ)       

ਸਾਲ 2       

ਸਾਲ 3       

ਸਾਲ 4       

ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ 
ਦੇਣ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤ ੇ
ਵਫਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 
ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਨੰੂ ਸੰ ਾਲਣ 
ਦੀ ਵਚੰਤਾ ਵਕਉਂ ਕਰੀਏ? ਕੀ 
ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਵਸਆਣਪ  ਵਰਆ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ? 
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ਘਟਾਉਣਾ, ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ, ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਅਤ ੇਿਾਦ ਯਜੋਨਾ 

 ਸਾਲਾਨਾ ਰੂਪ 'ਦ ਘਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ, ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਅਤੇ ਿਾਦ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਦਾ ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਵਧਾਓ। ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ 'ਚ ਕਮੀ ਦ ੇਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਵਸਥਾਰ ਕਰੋ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਵਨਮਨਵਲਿਤ 
ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ : ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਸਾਰੇ ਹੀ ਿੇਤਰਾਂ ਅਤ ੇਸ ਵਵਧਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿੱਚ, ਸਟੀਲ/ਐਵਲਊਮੀਵਨਅਮ ਦ ੇਵਡਿੱ ਬ,ੇ ਪਲਾਸਵਟਕ,  ੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਕਾਰਡਬੋਰਡ, ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਵਪਊਟਰ ਪੇਪਰ, ਵਮਸ਼ਰਤ 
ਕਾਗਜ, ਰਸਾਵਲਆ,ਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਵਨਰਮਾਣ, ਤੇਲ, ਪਿੱਤਰੀਆ,ਂ ਟਾਇਰਾਂ, ਧਾਤੀ ਕਵਾੜ , ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਵਕਤਾਬਾਂ, ਦੂਵਸ਼ਤ ਵਮਿੱ ਟੀ ਅਤ ੇਗਿੱਦੇ।  

ਠੋਸ ਰਵਹੰਦ-ਿੂੰ ਹਦ ਪਿਬੰਧ 'ਤ ੇਕੈਂਪਸ ਪਿਜੋੈਕਟ 

ਕੈਂਪਸ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਠੋਸ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤ ੇਰੇਡੀਓ ਐਕਵਟਵ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦ ੇਅਨ ਕੂਲ ਹਿੱਲ ਿੋਜ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਪੈਵਸਆਂ ਦੀ ਬਿੱਚਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਠੋਸ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ 'ਚ  ੋਜਨ, 

ਗੈਰਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕਿੱ ਪ, ਪਲੇਟ, ਕਾਗਜ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸ ਿੱ ਟੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਆੂਂ ਆਵਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹ ਤ ਕ ਝ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ। ਯਨੂੀਵਰਵਸਟੀ ਵਮਸ਼ਨ ਦ ੇਇਸ਼ਵਤਹਾਰ 'ਚ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਇਿੱ ਕ ਟੀਚ ੇਦ ੇਰੂਪ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ 
ਦੇ ਕੜੂੇ ਦ ੇਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਪਿਵਤਸ਼ਤਤਾ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ, ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਜਾਂ ਿਾਦ 
ਨਾਲ ਜ ੜੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਿਚਾਰ ਵਵਵਧਆ ਂ

ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਸਮ ਦਾਇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਕੜੂੇ ਦੀ ਪਿਬੰਧ ਪਿਣਾਲੀ ਦੇ ਵਰਣਨ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਿੱ ਵਿਅਕ ਸਮਿੱਗਰੀ ਵਤਆਰ 
ਕਰੋ। ਕੈਂਪਸ ਅਤ ੇਸਮ ਦਾਇ ਦੋਵਾਂ ਦ ੇਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ  ਵਵਿੱ ਿ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਡੈਟਾ, ਇਕਿੱਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਕ ਇਹ ਪਿਦਰਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇਵਕ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ 'ਚ ਕਮੀ 
ਵਲਆਉਣ ਨਾਲ ਪੈਸ ੇਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਵਵ ਾਗ ਅਤੇ ਵਰਸਰਚ ਬਜਟ 'ਚ ਫਾਲਤੂ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਨਪਟਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰੋ। 

ਠੋਸ ਰਵਹੰਦ-ਿੂੰ ਹਦ 

ਸ ਵਵਧਾਜਨਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿੇਣੀ ਦੇ ਲਈ ਲੇਬਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਵਡਸਪੋਸਏਬਲ ਕੈਨ/ਬਕਸੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ। ਕੈਂਪਸ ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਪਿੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਇਿੱ ਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ 
ਵਮਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਸੰ ਾਵਨਾ ਦੀ ਿੋਜ ਕਰੋ।  ੋਜਨ ਪ ਨਰਪਿਾਪਤੀ ਪਿੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਿਾਧੇ ਗਏ  ੋਜਨ ਨੰੂ ਲੋੜਮੰਦਾਂ ਨੰੂ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਬਗੀਚਾ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ, ਪਿੱਤੇ, ਕੂੜੇ 
ਅਤੇ  ੋਜਨ ਕਮਰੇ ਦ ੇ ੋਜਨ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਦੀ ਿਾਦ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ, ਤਾਂ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ 
ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। 
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ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਕ ਰਵਹੰਦ-ਿੂੰ ਹਦ 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਵਰਸਰਚ ਪਿਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤ ੇਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਨਪਟਾਰਾ ਅਤ ੇਜਵਹਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਸਮ ਦਾਇ ਨੰੂ ਵਸਿੱ ਵਿਅਤ ਕਰੋ। ਿਤਰਨਾਕ 
ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਤੇਲ, ਵਰਤੀ ਗਈ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਸੌਲਵੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦਾ ਉਵਚਤ ਪਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰੋ। ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਵਵਗਆਨ 
ਪਿਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੰੂ ਛੋਟ ੇਪਿੱ ਧਰ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 

ਰਵਹੰਦ-ਿੂੰ ਹਦ ਘਟਾਉਣਾ 

ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਓ : 1) " ਆਪਣਾ ਕੜੂਾ-ਕਰਕਟ ਆਪ ਚਿੱ ਕੋ " ਹਫਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰੋ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਵਵਵਦਆਰਥੀ (ਅਤੇ ਜੇ ਸੰ ਵ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ  ਾਗ ਲੈਣ) 2) ਵਜਵੇਂ ਹੀ ਪਵਹਲੇ ਸਾਲ ਦ ੇਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ ਪਿਵਸੇ਼ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੈਂਪਸ ਵਰਸਾਇਵਕਵਲੰਗ ਪਿੋਗਰਾਮ ਦ ੇਬਾਰ ੇਵਸਿੱ ਵਿਆ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵ ੇ3) 
ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ ਛਟੋੀ ਪ ਸਤਕ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣਾ, ਅਤ ੇ4) ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਇਿੱਕ ਸਰਵਜਨਕ " ਵੇਸਟ 
ਛਟਾਈ " ਪਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੋ ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਦਿਾ ਸਕੀਏ ਵਕ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕੰਨੀ ਅਤੇ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਉਤਪੰਨ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ 

ਕੈਂਪਸ ਸਮ ਦਾਇ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਸਟੋਰ 'ਚ ਛਟੋ ਦ ੇਇੰਤਜਾਮ ਦ ਆਰਾ ਵਸਤਆੂ ਂਦੀ ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 
ਨੰੂ ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਦਓ। ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ : 1) ਇਿੱਕ ਬੈਗ/ਕਾਰਟਨੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪਿੋਗਰਾਮ 
ਸਥਾਵਪਤ ਕਰੋ (ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਕ ਛਟੋੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇ), 2) ਵਡਸਪੋਜਏਬਲ ਬੈਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੱ ਪੜ ੇਦ ੇਬੈਗ 
ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੰੂ ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਦਓ, 3) ਘਿੱਟ ਪੈਕੇਵਜੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਵਕਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ ਅਤੇ 4) ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆ ਂਪ ਸਤਕਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਵਸਤਆੂਂ 
ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਾਜਾਰ ਬਣਾਓ।  

ਮ ਿੱ ਿ-ਧਾਰਾ ਦੀਆ ਂਮ ਿੱ ਿ ਯਜੋਨਾਵਾਂ 

ਸਫ਼ਲ, ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਪਵਹਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦ ਆਰਾ ਸੰਚਾਵਲਤ ਵਰਸਾਇਵਕਵਲੰਗ ਪਿਜੈਕਟ ਨੰੂ ਕੈਂਪਸ ਦ ਆਰਾ ਸਥਾਈ ਪਿੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਪੂ 'ਚ ਗਿਵਹਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਸੋਟਲ, ਕਲਿੱ ਬ ਅਤ ੇਵਵ ਾਗਾਂ 
ਦੇ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦ-ਿੂੰ ਹਦ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ।ੋ ਇਿੱ ਕ ਿਤੇਰ ਜਾਂ  ਵਨ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਰਗ ੇਪਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ,ੋ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਵਵ ਾਗ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱ ਸੇ ਨੰੂ ਅਪਣਾਓ 
ਅਤੇ ਇਹ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰ ੋਵਕ ਰਵਹੰਦ-ਿੂੰ ਹਦ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹ,ੈ ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹ ੈਜਾਂ ਉਸਦੀ ਵਰਸਾਇਵਕਵਲੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਹਰੇਕ ਸੈਵਮਸਟਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਇਿੱਕ " ਸਦ ਾਵਨਾ 
ਵਦਨ " ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ,ੋ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਸ ਿੱ ਟ ੇਹੋਏ ਸਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਰ ਰਤਮੰਦਾਂ ਨੰੂ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਹ ਤ ਵਜਆਦਾ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਵਚਪਕਾਉਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਕਰ।ੋ 
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 ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰੇਕ ਵਵ ਾਗ ਦ ਆਰਾ ਿਰੀਦੀਆ ਂਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤਆੂਂ (ਵਲਿਣੀ ਅਤੇ ਅਵਧਐਨ ਸਮਿੱਗਰੀ), ਵਵਸ਼ਸੇ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ 
ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਕਰਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਿ ਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਕਰ,ੇ ਅਤੇ ਜ ੇਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਕ ਪਿ ਾਵ ਵਦਸ,ੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ 
ਉਪਯ ਕਤ ਵਵਕਲਪ ਿਜੋ।ੇ 

 ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰੂ ਹਾਨੀ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਿਪਤ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਉਹੋ ਵਜਹੀਆਂ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ ਵਜਹਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ 
ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਉਹ ੋਵਜਹੀ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ 'ਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਵਰਵਰਤਨ ਦੀ ਸੰ ਾਵਨਾ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰ,ੋ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਿਾਸ ਵਸਤ ੂ
ਦੇ ਪਿਯੋਗ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, (ਵਜਵੇਂ ਪਲਾਸਵਟਕ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਕਾਗਜ ਦੀਆ ਂਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 
ਧਾਗ ੇਤੋਂ ਬਣ ੇਟੈਗ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ)। ਸਟਾਕ 'ਚ ਮਜੌੂਦ ਇਸਤਮੇਾਲ ਨਹੀਂ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਂ ਪ ਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆ ਂਦੀ ਵੀ ਗਣਤੀ ਕਰੋ। 

 ਪਿਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਮਜੌੂਦ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਿਪਤ ਯੋਗ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ।ੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਪਤ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਿਜੋੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿਪਤ ਘਿੱਟ 
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਯੋਗ ਦਾ ਪਿੱ ਧਰ ਛੋਟਾ ਰਿੱ ਿ।ੋ ਵਸਆਹੀਚਸੂ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਕਿੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਸਟ ਵਟਊਬਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਿਪਤ ਨੰੂ 
ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

 ਵਜਿੱ ਥ ੇਵਕਤ ੇਵੀ ਇਹ ੋਵਜਹੀਆ ਂਵਸਤੂਆ ਂਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹ ੈਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ ਿੱ ਟ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ੋਵਜਹੀਆ ਂਚੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਲਿੱ  ,ੋ ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਿਯੋਗ 'ਚ ਵਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਵਕ ਕੀ ਅਸਲ 
'ਚ ਇਹ ੋਵਜਹੀਆ ਂਵਸਤਆੂ ਂਦੀ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ ਿੱ ਟ ਵਦੰਦ ੇਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਵਜਹੀਆ ਂਵਸਤਆੂ ਂਕੇਵਲ 
ਇਿੱ ਕ ਤਥਾਕਵਥਤ ਸ ਵਵਧਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸਤਮੇਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆ ਂਹਨ? (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈਟੇਕਸ ਦਸਤਾਨੇ ਜਰਰੂੀ ਹ ੰ ਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਹਰੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 
'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ। ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ 'ਚ ਧਣੋ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵਨਆ ਂਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਵਬਹਤਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।) 

  ਾਵੇਂ ਵਡਸਪਸੋਜੇਲ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵ,ੇ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਣ 
ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਿਰੀਦ।ੋ ਪੈਕਵੇਜੰਗ ਵੇਸਟ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਤਰਲ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆ ਂਹੀ ਿਰੀਦ।ੋ 

ਸੰ ਾਵਵਤ ਕਾਰਵਾਈ 
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3. ਜਲ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 
ਜਲ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਦਾ ਮਲੂ ਵਨਯਮ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਵਹੰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਵਫਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕਦਮ ਸਵਥਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨ 'ਚ ਉਸਨੰੂ ਜਜਬ ਹੋਣ 
ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਜਲ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਲਿੱ ਗੇ ਰ ਿੱ ਿ ਬੂਟੇ ਬਹ ਤ ਅਵਹਮ  ੂਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਲਈ, ਪਲਮੀਰਾ ਤਾੜ (ਵਜਸਦਾ 
ਜੈਵਵਕ ਨਾਮ ਬੋਰੈਸਸ ਹੈ) ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਵਕ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਰ ਿੱ ਿ (ਯਕੂੀਵਲਪਟਸ) ਜਮੀਨ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੂਸਦੇ ਹਨ। 
ਸ  ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪਿਵਤਵਦਨ ਿਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤ ੇਕ ਆਲਟੀ 

ਸ ਿਦ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਵਜਆਦਾਤਰ ਕੈਂਪਸਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਨਰੰਤਰ ਬਣੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਗ ਆਂਢੀ ਇਲਾਕ ੇ'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ ਆਲਟੀ ਵੀ ਉਹੋ 
ਵਜਹੀ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ ਵਜਹੋ ਵਜਹੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸਾਂ 'ਚ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ।  ਾਰਤ 'ਚ ਵਰਿਾ ਜਲ ਦਾ ਕਵੇਲ 35 ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਰਿਾ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ ਪਿੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਪਿ ਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗ ੂ
ਕੀਤਾ ਜਾਵ,ੇ ਤਾਂ 65 ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਵਵਅਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਵਰਿਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਵਮਕ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਿਰਾਬ ਕਰਦ ੇਹਾਂ 

ਅਸੀਂ ਵਜਿੱ ਥੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਾਂ, ਲੈਂਦੇ ਰਵਹੰਦ ੇਹਾਂ। ਬਦਲੇ ਵਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਵਸ਼ਤ ਜਲ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਪਯਗੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੂੰ ਦ ਦ ੇਬਦਲੇ 'ਚ ਦੂਵਸ਼ਤ ਜਲ ਦਾ 
ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗ ਗ 80-85 ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਦਵੂਸ਼ਤ ਜਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਵੂਸ਼ਤ ਜਲ ਦਾ ਵਜਆਦਾਤਰ  ਾਗ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 
ਮਤਲਬ ਝੀਲਾਂ, ਤਲਾਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਿਰਕਾਰ ਸਮ ੰ ਦਰ 'ਚ ਪਹ ੰ ਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਲ ਦੂਵਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੋ ਦੀ  ੂਮੀ ਨੰੂ ਵੀ ਪਿਦੂਵਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਰਵਥਕ ਿ ਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ 
ਵਸਹਤ ਵਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ ਅਤ ੇਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਵਫਰ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵਨਰ ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਨੰੂ ਚੰਗੀ ਕ ਆਲਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਚੰਗੀ ਕ ਆਲਟੀ ਵਾਲੇ ਜਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਦਨ ਪਿਤੀ ਵਦਨ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਿੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਵਰਤਮਾਨ ਉਪਯੋਗ ਦ ੇਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਉਪਜਾਊ ਿੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ  ੂਮੀ ਿਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਲੰੇਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਵਕਸਾਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੇਤਾਂ ਦੀ ਵਸੰਜਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਮ ਫ਼ਤ ਵਬਜਲੀ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਅਕਸਰ ਇਸ ਵਬਜਲੀ ਦਾ ਦ ਰਉਪਯੋਗ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜਾਮੀ ਅਤ ੇਫਜਲੂ ਿਰਚ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮ ਿੱ ਿ ਮ ਿੱ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮ ਿੱ ਿ ਮ ਿੱ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ-ਵਰਤੋਂ 
ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਤ ੇਸਾਵਾਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜ ਵੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
  



ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ 

  MGNCRE 

   

 
 46 

ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਵਤਅੰਤ ਉਪਯਗੋ ਕਰਦ ੇਹ 

ਸਿੱਚਾਈ ਏਹੀ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡ ੇਸ਼ਵਹਰੀ ਿੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਆਪਣ ੇਵਹਿੱ ਸ ੇਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਕ ਉਪਲਬਧ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ 
'ਤੇ  ਾਰੀ ਪੈ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡ ੇਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤ ੇਵਵਸ਼ਸੇ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਦੌਲਤਮੰਦੀ ਦ ੇਲਈ ਵਜਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਸ਼ਵਹਰ ਤੋਂ 300 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿਿੱਚ ਕੇ ਵਲਆਉਂਦ ੇਹਾਂ,  ਾਵੇਂ ਉਹ ਵਦਿੱ ਲੀ ਹੋਵ ੇਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਪਆਸ ੇਹੀ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਪਾਣੀ 
ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ ਆਢਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਵਹਰੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਿਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਅਤ ੇ
ਪਾਣੀ ਦ ੇਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕ ਝ ਕੈਂਪਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਵਜਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਿਣ ਨੰੂ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। 

ਸ ਗਮ ਹਿੱਲ ਹ ੈ

ਵਰਿਾ ਜਲ ਦੇ  ੰਡਾਰਨ, ਜਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਲ ਦਾ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਉਪਯਗੋ, ਇਹ ਕ ਝ ਇਹ ੋਵਜਹੇ ਹਿੱਲ ਹਨ ਵਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੰੂ ਸਫ਼ਾਈ 
ਅਤੇ ਧ ਆਈ ਦੇ ਲਈ ਘਿੱ ਟ ਕ ਆਲਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤ ੇਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਕ ਆਲਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਹੋ ਸਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਿੱ ਟ ਕ ਆਲਟੀ 
ਅਤੇ ਵਜਆਦਾ ਕ ਆਲਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਵਰਿਾ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ 'ਚ ਵਵਆਪੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮ ਸ਼ਕਲ ਨੰੂ ਵਹਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕਸਮਤ ਦੀ ਿੇਡ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਦਿੱ ਲੀ ਇਿੱਕ 
ਅਵਜਹਾ ਹੀ ਸ਼ਵਹਰ ਹੈ ਵਜਿੱ ਥ ੇਪਾਣੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘਿੱਟ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ, ਕ ਆਲਟੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦ ੇਸੰਦਰ  'ਚ, ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵਸਿੱ ਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ 
ਇਹ ਜਲ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਸੰ ਵ ਹੈ। ਅਵਜਹਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜਸ ਸਾਧਨ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਓਸ ੇਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵੀ ਸੰ ਵ ਹੈ। ਅਤ ੇਵਜਸਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਸੰ ਵ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਹੀ ਪਿਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਤ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਅਤ ੇਇਸ ਕਾਰਡੀਨਲ ਵਸਧਾਂਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਜਗਹਾ ਜਗਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇ
ਮੀਟਰ ਅਤ ੇਫਲੋ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਓਵਰਹਿੈੱਡ ਟੈਂਕ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ੋ

ਸਾਨੰੂ ਓਵਰਹੈਿੱਡ ਟੈਂਕ 'ਚ ਵਦਨ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਿੱ ਕ ਪਾਣੀ ਦ ੇਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਵਦਨ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟੈਂਕ ਵਕੰਨੇ  ਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ/ਵਸਿਲਾਈ ਗਤੀਵਵਧੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਲ ਪਿੱ ਧਰ ਵਕਿੱ ਥ ੇਪਹ ੰ ਵਚਆ। ਵਦਨ  ਰ ਦੀ ਿਪਤ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਧਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਨੋਟ 
ਕਰੋ। 
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ਮੋਟਰ ਵਵਧੀ 

ਹਰੇਕ ਪੰਪ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤੀ ਵਮੰਟ ਪਾਣੀ ਦ ੇਪਿਵਾਹ ਨੰੂ ਮਾਵਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੰਪ ਚਾਲੂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਪ ਚੋਂ ਕਿੱ ਢੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 
ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਨਕਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਚਿੱ ਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਹਸਾਬ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਪ ਦ ਆਰਾ ਕਿੱ ਢੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ 'ਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ 
ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਸਵਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤ ੇਪਲੰਬਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡ ੇਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਲਈ ਪਾਣੀ ਦ ੇਬਜਟ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੇਿਾ-ਜੋਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਲੇਿਾ-ਜੋਿਾ ਹਰੇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦ ੇਲਈ ਕ ਆਲਟੀ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਜਲ ਸਰਤੋਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜਲ ਦ ੇਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਲ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। 
 ੂਮੀਗਤ ਜਲ ਅਤ ੇ ੂਮੀ ਦੇ ਸਤਾ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਲ ਦ ੇਪਿਤੀਯੋਗੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਇਿੱ ਕ ਵਨਸ਼ਚਤ ਵਮਆਦ ਦ ੇ
ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪਿੱ ਧਰ ਅਤੇ ਮਸੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪਿੱ ਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦ ੇਵਹਾਅ ਅਤ ੇਰ ਕਾਵ ਦ ੇਤਰੀਵਕਆ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਪਿਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਜਲ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਸ਼ ਰ ੂਕਰ ੋ

ਟੂਟੀਆਂ ਅਤ ੇਪਾਈਪ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਸਾਅ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਪਿਾਨੇ 'ਚ ਫਲਿੱ ਸ਼ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਦਵੇੋ ਅਤੇ ਦੋ ਪਿੱ ਧਰ ਵਾਲੀ 
ਫਲਿੱ ਵਸੰ਼ਗ ਲਗਾਓ ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਕ ਫਲਿੱ ਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਉਵਚਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਇਿੱ ਕ  ਾਰਤੀ ਪਵਰਵਾਰ 'ਚ ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤੀ ਵਵਅਕਤੀ ਹਰ ਰੋਜ ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਜਰੂਰਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣ ੇਪਿਾਨੇ 'ਚ ਫਲਿੱ ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 9-12 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਕ  ਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 
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ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ-ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋ
 ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਿਪਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਪਤ ਉਸਦੇ ਿੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਰ ਿੱ ਿ ਬੂਵਟਆ ਂ'ਤੇ ਵੀ ਵਨਰ ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਕਸਮ ਦੇ ਬੂਵਟਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 
ਦੀ ਘਿੱਟ ਿਪਤ ਵਾਲੇ ਬੂਵਟਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਵੇਲ ਬਗੀਚ ੇਦੀ ਸ ੰ ਦਰਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਲ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਯਗੋਦਾਨ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਬਵੂਟਆਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਵਦੰਦ ੇਵਕਤ, ਆਪਣ ੇਮਾਲੀ 
ਨੰੂ ਬੂਵਟਆ ਂਨੰੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਸੰਦਹੇਾ ਜਾਂ ਵਫਰ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਣੇ ਦੇ ਲਈ ਕਹੋ। ਬੂਵਟਆ ਂ'ਚ ਪਾਣੀ ਦਣੇ ਦਾ ਸਰਬਤੋਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਜੜਹਾਂ ਨੰੂ ਵਸੰਜਣਾ।  
ਜਲ  ੰਡਾਰਨ 
 ਾਰਤ 'ਚ ਉਪਯ ਕਤ ਵਰਿਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਫਰ ਤੋਂ  ਰਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਵਰਿਾ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ ਹੈ। ਵਰਿਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਮਿੱ ਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮ ਿੱ ਿ ਸਰੋਤ ਹੈ। 
ਹਰ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਰਿਾ ਪੈਮਾਨਾ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਰਿਾ ਵਰਕਾਰਵਡੰਗ ਵਸਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯ ੂਦ ੇਮਾਇਕਰੋ-ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਰਚਾਰਜ ਬਣਤਰ ਨੰੂ 
ਵਡਜਾਇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ,  ੂ  ਾਗ ਦਾ ਸਰੂਪ,  ੂਮੀ ਦੀ ਢਾਲ, ਵਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਪੋਰਵਸਟੀ ਅਤੇ ਵਰਿਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦ ੇਮ ਤਾਬਕ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਤਲ 
ਿਾਈਆ ਂ(ਕੰਟੂਰ ਟਰੈਂਚ), ਬਣਾਉਟੀ ਤਲਾਵਾਂ ਅਤ ੇਛਿੱ ਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੰੂ ਵਡਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ (Recycling)  
ਜਲ ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ, ਵੇਸਟ ਜਲ ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਇਿੱਕ ਪਿਵਕਵਰਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕ ਇਸਦੀ ਕ ਆਲਟੀ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਕ ਆਲਟੀ ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਵਵਵ ੰਨ ਕੰਮਾਂ ਦ ੇਲਈ 
ਦ ਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੋਤਮ ਉਪਯੋਗ ਦ ੇਲਈ ਚੰਗੀ ਕ ਆਲਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਦ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਇਨ 
ਫਾਸਟ ਆਊਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹ ਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਘਿੱ ਟ ਕ ਆਲਟੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਕ ਆਲਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਯਗੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ 
ਦੇ ਲਈ ਪੀਣ ਦ ੇਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਪਵਹਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਦੇ ਬਾਰ ੇਇਹ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜਲ ਦੀ ਇਹ ਉਪਯੋਗ ਵਵਧੀ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ 'ਚ, 

ਕੈਂਟੀਨਾਂ 'ਚ, ਪਿਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸਰਵਜਨਕ ਪਿਾਵਨਆਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗ ੂਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਪਾਣੀ ਦ ੇਵਰਸਾਅ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨਾ 
ਵਰਸਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗ ਗ ਓਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪੰਵਪੰਗ ਤੋਂ ਕਿੱ ਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਫਰ ਮੀਂਹ ਦ ੇਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ  ੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਅਤੇ ਪਾਇਪਲਾਇਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਰਸਾਅ ਨਾ ਕਵੇਲ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਪੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਵਰਸਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਮ ਿੱ ਿ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਲ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ 'ਚ ਪਲੰਬਰ ਸ  ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ  ੂਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਸਾਅ 'ਤ ੇਤਤਕਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਪੈਣ ਨਾਲ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਸਾਅ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜੀਓਟੈਵਗੰਗ ਅਤੇ ਪਲੰਬਰ ਨੰੂ ਐਪ-ਆਧਾਵਰਤ ਅਲਰਟ  ੇਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਠਵਹਰਾਅ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆ ਂਚ ਣੌਤੀਆ ਂ
ਨੰੂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਵਨਮਨ ਸਚੂੀ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਕਰਦੇ ਹਏੋ : 
 

ਜਲ ਸਰਤੋ ਲੇਿਾਪੜਤਾਲ ਪਿਤੀਵਕਵਰਆ 

ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਆ  

ਵ ਵੇਂ ; ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਆ ਕੀ ਹੈ  

 ਬੋਰ ਵਿੈੱਲ   

 ਨਗਰਪਾਵਲਕਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਟਟੂੀਆ ਂ  

 ਨਵਹਰਾਂ   

ਵਕੰਨੀ ਵਾਰ ਟੈਂਕੀਆ ਂ ਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ  

ਹਰੇਕ ਟੈਂਕ ਨੰੂ  ਰਨ 'ਚ ਵਕੰਨਾ ਵਕਤ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ   

ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਰਿਾ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਕੰਨੇ ਟੋਏ ਹਨ?   

ਕੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਰਸਾਇਕਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ?   

ਕੀ ਪਾਇਪਲਾਇਨਾਂ ਜਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਹੈ?   

ਕੀ ਸਾਰੀਆ ਂਹੀ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਗ ਵਵਵਸਥਾ ਹੈ?   

ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹਨ ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜਹਨਾਂ ਦਾ ਥੜੋਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?   

ਕੀ ਕਮਵਰਆ ਂਅਤ ੇਪਿਾਵਨਆਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਕਲੀਨਰ (ਵਫਨਾਇਲ) ਜਾਂ ਕ ਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  

 

ਵਫਰ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰੋ :-  

 ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ  ੰਡਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਕੰਨੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਛਿੱਤਾਂ, ਿ ਿੱ ਲਹੇ  ਿੇਤਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰੋ?  

 ਜੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਲਕ ੇਜਾਂ ਵਚਲਮਚੀ, ਕੈਂਟੀਨ ਦੇ ਵਸੰਕ ਚੋਂ ਵਵਹੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਲਿੱ ਗੇ ਬੂਵਟਆਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਰਿਾ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ ਢਾਂਵਚਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ ਨਰ ਰਣ 
'ਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਵਕੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਵਬਜਲੀ (ਪੰਪ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ) ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

 ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰਪਾਵਲਕਾ ਸਪਲਾਈਜ/ਵਨਿੱਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ/ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਇਰ 'ਤੇ ਵਨਰ ਰਤਾ ਵਕੰਨੀ ਹੈ? 
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ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਆਸੰ਼ਕ ਰਪੂ ਨਾਲ ਸ ਿੱ ਕੇ ਬਰੋਵਲੈ ਦ ੇਲਈ ਰਨੇਵਾਟਰ ਕਚੈਮੈਂਟ ਿਤੇਰ ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਬੋਰਵਲੈ (ਆਈਬੀਡਬਵਲਊ) ਵਰਿਾ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ (ਆਰਡਬਵਲਊਐਚ) ਵਵਧੀ 

ਕਿ.ਸੰ. ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਿਤੇਰ (ਵਰਗ ਮੀਟਰ 'ਚ) 
 ਤੂਲ/ ਮੂੀ ਅਤ ੇਛਿੱ ਤ 

ਦਾ ਿਤੇਰ 

 ਮੂੀ ਿਤੇਰ ਦ ੇਲਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ 
50 % ਅਤ ੇਛਿੱ ਤ ਦ ੇਿਤੇਰ ਦ ੇਲਈ 

99 % 

ਵਰਿਾ ਜਲ ਦਾ ਆਇਤਨ 70 
ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਲਾਨਾ ਲਿੱ ਿ 

ਲੀਟਰ 'ਚ 
1 ਸ ਿੱ ਕ ੇਬਰੋ 1   ਤਲ/ ੂਮੀ ਿੇਤਰ     

a 
a) ਐਡਵਮਨ ਬਲਾਕ ਦ ੇ
ਉਲਟ ਪਾਸੇ 

 ਤਲ/ ੂਮੀ ਿੇਤਰ  
  

 

b 

b) ਪਿਵੇਸ਼ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਿਿੱਬੇ 
ਪਾਸੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਦਾ 
ਿੇਤਰ 

 ਛਿੱ ਤ ਦਾ ਿਤੇਰ  
  

 

c 
c) ਪਿਸ਼ਾਸਵਨਕ  ਵਨ ਐਲ 
ਆਕਾਰ ਿਤੇਰ 

 
  

 

 ਕ ਿੱ ਲ      

2 ਸ ਿੱ ਕ ੇਬਰੋ 2   ਤਲ/ ੂਮੀ ਿੇਤਰ     

a 
a) ਸੀਜੀਜੀ ਵਬਲਵਡੰਗ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਿਿੱ ਬ ੇਪਾਸੇ ਦਾ ਿੇਤਰ 

 ਤਲ/ ੂਮੀ ਿੇਤਰ  
  

 

b 
b) ਸੀਜੀਜੀ ਵਬਲਵਡੰਗ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਿੇਤਰ 

 
  

 

 ਕ ਿੱ ਲ      

3 ਸ ਿੱ ਕ ੇਬਰੋ 3   ਛਿੱ ਤ ਦਾ ਿਤੇਰ     

a a) ਅਰਜ ਨ ਆਰਕੇਡ  ਤਲ/ ੂਮੀ ਿੇਤਰ     
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b 

b) ਸਟਾਫ ਕਵਾਰਟਰ ਅਤ ੇ
ਤ ੰ ਗ ਦਰਾ ਹੋਸਟਲ ਦ ੇਵਵਿੱ ਚ 
ਅਤੇ ਦਵੋੇਂ ਸਟਾਫ ਕਵਾਰਟਰ 
ਸਵਹਤ 

 

  

 

 ਕ ਿੱ ਲ      

4 ਸ ਿੱ ਕ ੇਬਰੋ 4   ਛਿੱ ਤ ਦਾ ਿਤੇਰ     

a a) ਫੈਕਲਟੀ ਕਵਾਰਟਰ  ਛਿੱ ਤ ਦਾ ਿਤੇਰ     

b b ਪਿੋਫੈਸਰ ਕਵਾਰਟਰ     

 ਕ ਿੱ ਲ  ਤਲ/ ੂਮੀ ਿੇਤਰ     

 ਕ ਿੱ ਲ ਯਗੋ : --ਇਿੱਕ ਲਿੱ ਿ ਲੀਟਰ ਹਰ ਸਾਲ    

 

ਵਚਤਰ 3.4.1 ਵਰਿਾ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ ਸਮਰਿੱਥਾ/ਇਿੱ ਕ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ 

  



ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ 

  MGNCRE 

   

 
 52 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਵਚਤਰ 3.5.1 ਮਲੂ ਿਤੇਰ ਇਲਾਜ ਦ ੇਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਜਲ ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ 
  

 

 ਸਵਿੱ ਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ ਵਰਿਾ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ ਅਤ ੇਪ ਨਰ ਰਣ ਬਣਤਰ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਕਰਨ 'ਚ   ੂਸਥਾਨ ਦੇ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਵ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੈ।  

 ਵਡਿੱ ਗੀਆ ਂਹੋਈਆਂ ਪਿੱ ਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿੱ ਟੇ ਗਏ ਘਾਹ ਨੰੂ ਜਮਹਾ ਕਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤ ੇਇਸ ਵਗਿੱਲੀ ਘਾਹ ਨੰੂ 
ਰ ਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਜੜਹ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਫਰ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤਲ ਦ ੇਪਾਣੀ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਪਹ ੰ ਚਣ 'ਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ।  

 ਪਿਯ ਕਤ ਜਲ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਕ ਝ ਹਲਕੇ ਵਡਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮਲੂ ਿੇਤਰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ 
ਕਰਨਾ ਵਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਇਜਰਾਇਲ ਨੇ ਬੂਵਟਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਵੇਸਟ ਜਲ ਪਿਬੰਧ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਿਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 
 

ਸੰ ਵ ਕੰਮ 
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4. ਹਵਰਆਲੀ 
ਸਾਡੀ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪਿਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ   ਿੱ ਲ ਵਰਹੇ ਹਾਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ੋਵਜਹੇ ਵਜੰਦਾ ਪਿਾਣੀ ਹਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਸੰ ਵ ਹੈ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਪਾਣੀ,  ੋਜਨ ਅਤ ੇਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਸ ਵਵਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਜੰਦਾ ਰਵਹ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਪਰ ਬਹ ਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲੇਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਮਾਨਵਸਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਜਬਤੂ ਵਵਕਾਸ ਦ ੇਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿਾਣੀਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਸ ਿੱ ਿ ਨਾਲ ਰਵਹਣਾ ਵਸਿੱ ਿੀਏ।  
ਕੈਂਪਸਾਂ ਦਾ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤ ੇਸਮਾਜ ਦ ੇਪਿਤੀ ਇਿੱਕ ਕਰਤਿੱ ਵ ਹੈ ਵਕ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤ ੇ ਵਵਿੱ ਿ 'ਚ ਹਰੇ  ਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਵਵਕਸਤ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯਗੋਦਾਨ ਦਵੇੇ। ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤ ੇ
ਸਮ ਦਾਇਕ ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਕੈਂਪਸ, ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ 'ਚ ਹਵਰਆਲੀ ਪਿਥਾ ਰਿੱਿਣ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ  ੂਵਮਕਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਦਾ  ੌਵਤਕ ਲੇਆਊਟ ਅਤ ੇ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਕਾਰਾਤਵਮਕ ਸਚੋ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਾ ਸਥਾਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਿਵਕਰਤੀ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
ਵਰਿਾ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ ਪਿੋਗਰਾਮ ਵਿੱ ਡੇ ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਹਵਰਆਲੀ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਵਗਰਾਵਟ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਵਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰ ਿੱ ਿ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹਵਰਆਲੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਵਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਵਗਰਾਵਟ ਦੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਦਾ ਹਿੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਪਿਮ ਿੱ ਿ ਵਬੰਦੂ - 
ਕੈਂਪਸਾਂ 'ਚ ਹਵਰਆ  ਵਰਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਵਿੱ ਲ ਆਕਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰ ਿੱ ਿਾਂ ਦ ੇਘੇਰੇ ਦ ੇਮਹਿੱਤਵ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗ ਆਂਢ 'ਚ ਰ ਿੱ ਿਾਂ ਦੀ ਵਬਜਾਈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦ ੇਨਾਲ ਗਿੀਨ ਹਸਤ ਵਨਸ਼ਾਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਕ ਝ ਕੈਂਪਸ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਈਕੋਜੋਨ ਦ ੇਵਨਰਮਾਣ ਦ ੇਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਵਨਮਨ ਵਬੰਦ ੂਹੋਣ : 
ਇਿੱਕ ਨਰਸਰੀ  
ਇਿੱਕ ਬੀਜ ਬੈਂਕ  
ਇਿੱਕ ਕੰਪੋਸਟ ਯੂਵਨਟ  
ਜੈਵਵਕ ਿੇਤੀ 

ਕੈਂਪਸਾਂ ਦਾ ਕਰਤਿੱ ਵ ਨਾ ਕੇਵਲ ਿ ਦ ਦੇ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਰ ਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਘੇਰ ੇਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਵਮੰਗ ਦੇ ਪਿ ਾਵ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯ ੂ
ਪਵਰਵਰਤਨ ਦੇ ਪਿ ਾਵ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਵੇੇ। 
ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਕ ਕ ਦਰਤੀ ਵਾਸ ਦੀ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱ ਚੇ ਿੇਤਰ ਦਾ ਉੱਚ ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸੀ ਰ ਿੱ ਿ ਅਤੇ ਬੂਟ,ੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰ ਿੱ ਿ, ਨਛਿੱਤਰ ਵਨਮ 
ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਤਲਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
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ਵਣ ਮਹਾ ਉਤਸਵ 
ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਵਕ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਣ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੰੂ ਲਾਅਨ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਰ ਿੱ ਿ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਘਾਹ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਣ ਮਹਾ 
ਉਤਸਵ ਇਹ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰ ਿੱ ਿ ਫਲ ਫ ਿੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਕੰਪੋਸਵਟੰਗ ਯਵੂਨਟ ਤੋਂ ਉਤਪਾਵਦਤ ਿਾਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਵਣਕ 
ਿਾਦਾਂ ਦਾ ਵਤਆਗ ਕਰ ਦਵੇੋ।  ੂ ਪਰਾਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਪਸ਼ ੂਦੇ ਲਈ, ਚਰਾਂਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 
ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹ?ੈ 
ਸੜਕ ਵਕਨਾਰੇ ਸਜਾਵਟੀ ਰ ਿੱ ਿ, ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਅਤੇ ਮਦੈਾਨਾਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਘਾਹ ਦੀ ਜਗਹਾ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਣੇੀ ਵਾਲੇ ਲਚਕਦਾਰ, ਫਲ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਰ ਿੱ ਿ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕ ਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਨੰੂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਲੈਂਟਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਵਲਾਇਤੀ ਪਿਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਬੂਵਟਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਨਸਪਤੀ ਵਵਵਗਆਨ/ਬਗੀਚਾ ਵਵਵਗਆਨ ਵਵ ਾਗ ਦੇ ਸਵਿੱਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਗਰ ਿੱ ਪ  ੂਮੀ ਿੇਤਰ ਅਤੇ ਬਗੀਚਾ 
ਪਿਬੰਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਹਰਬਲ ਬਗੀਚੇ ਅਤੇ ਵਨਸਪਤੀ ਬਗੀਚੇ ਵਨਰਵਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਵ ਾਗਾਂ ਦ ਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਰਆਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 33 ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਕੈਂਪਸ ਹਵਰਆਲੀ ਿੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ 44 ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਸੰਘਣੇ ਛਾਂਦਾਰ ਰ ਿੱ ਿਾਂ ਨਾਲ ਢਵਕਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
ਗਿੀਨ ਵਬਲਵਡੰਗ 

 ਵਨਰਮਾਣ ਦ ੇਵਨਰਧਾਰਤ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਈਜੀਬੀਸੀ ਪਿਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸਦ ੇਵਬਨਾਂ ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨ ਕੂਲ ਸ ਵਵਧਾਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹਵਰਆਲੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ 
ਬਦਲਾਅ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 ਕਿੱਚ, ਨਕਲੀ ਛਿੱਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਧ ਵਨਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਊਰਜਾ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹ ੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਜਲਵਾਯ ੂਜਾਂ ਰੇਵਗਸਤਾਨੀ ਪਿਸਵਥਤੀਆਂ 'ਚ ਉਪਯੋਗੀ 
ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਵਜਿੱ ਥ ੇਤਾਪਮਾਨ ਅਵਤਅੰਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ  ਾਰਤ 'ਚ ਹਵਰਆਲੀ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਆਰਾਮਦੇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ ਦ ੇਲਈ ਕਰਨਾ ਵਕਤੇ ਵਜਆਦਾ ਸਰਲ 
ਹੈ।  

 ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮ ਨੰੂ ਗਿੀਨ ਵਬਲਵਡੰਗ ਦ ੇਲਈ ਵਰਸਰਚ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਮਹਾਂਸੰਘ ਗਿੀਨ ਵਬਜਨਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਆਈਆਈ ਜੀਬੀਸੀ) ਹੈਦਰਾਬਾਦ 
ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

  ਵਨ ਵਨਰਮਾਣ ਅਤ ੇਨਵਵਆਉਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਊਰਜਾ ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ, ਉਲਟ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਜਵਹਰੀਲੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਧ ਨੀ ਵਨਰਮਾਣ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦ ੇਲਈ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ।  

 ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਗਿੀਨ ਵਬਲਵਡੰਗ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਵਨ ਵਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਊਰਜਾ ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ, ਜਲ ਉਪਯਗੋ ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ, ਉਲਟ 
ਹਵਾਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਵਹਰੀਲੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਧ ਨੀ ਆਧਾਵਰਤ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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5. ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 

ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦ ੇਕੈਂਪਸਾਂ ਨੰੂ ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 'ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬਹ ਤ ਚੰਗੀ ਕ ਆਲਟੀ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬੋਤਮ ਉਪਯੋਗ ਦ ੇਲਈ ਸਰਬੋਤਮ 
ਕ ਆਲਟੀ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਸਵਥਤੀ ਦ ੇਲਈ ਸੋਲਰ ਸੋਿਣ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਹੀਵਟੰਗ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਿਤਿੱ ਿ ਊਰਜਾ ਦ ਆਰਾ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ 
ਕੈਂਪਸ ਇਹਨੀ ਵਦਨੀ ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਗੋਂ ਆਰਵਥਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਸਵਿੱ ਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ ਦ ਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਵਵਵਸਵਥਤ ਊਰਜਾ 
ਲੇਿਾ ਪਰੀਿਣ ਅਤੇ ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਿਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦ ੇਲਈ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਤਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੈਂਪਸ ਨੰੂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਦ ੇਲਈ 
ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਵਰਤ ਵਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਹਰੇਕ  ਵਨ 'ਚ ਇਿੱਕ ਊਰਜਾ ਿਪਤ ਉਪ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਵਸਕ ਿਪਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚਤਮ ਤੋਂ ਵਨਮਨਤਮ 
ਊਰਜਾ ਉਪ ੋਗਤਾਵਾਂ ਦ ੇਮ ਤਾਬਕ ਸਥਾਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਸਕ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦ ੇਬਦਲਾਅ ਦ ੇਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਿਪਤ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ ਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਹੀ ਸਾਲ ਦ ੇ
ਮਹੀਵਨਆਂ ਦ ੇਵਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਦ ੋਸਾਲ ਦੀ ਵਮਆਦ 'ਚ ਸਮਾਨ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦ ੇਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਿਪਤ ਨੰੂ  ਵਨ ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਪਤ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਵਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਵਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਵਨ ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤ ੇਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ  ਵਨ 'ਚ ਊਰਜਾ ਿਪਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ  ਵਵਿੱ ਿ ਦ ੇਤਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਕਰਣ ਪਿਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ ਧਾਰ, ਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹਫਤੇਵਾਰ ਅਤੇ ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ 'ਚ ਵਬਲਵਡੰਗ ਸ਼ਵਡਊਵਲੰਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ, 
ਇਿਵਤਆਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹਵਾ ਦ ੇਬ ਿੱ ਵਲਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦ ੇਲਈ ਰ ਿੱ ਿ ਲਗਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵਦਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਜਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ।   
ਹਰੇਕ ਕੈਂਪਸ 'ਚ  ਵਨ ਦ ੇਮ ਤਾਬਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਰ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਉਪਯੋਗ ਦ ੇਲਈ ਵਲਿਤ ਅਤੇ ਪਿਦਰਵਸ਼ਤ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਵਨਯ ਕਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਲਈ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 
ਊਰਜਾ ਲੇਿਾ ਪਰੀਿਣ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ ਨੰੂ ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਗਵਠਤ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਕ ਊਰਜਾ ਪਿਬੰਧਕ ਨੰੂ ਵਨਯ ਕਤ ਕਰੋ। 
ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਪੰੂਜੀਗਤ ਿਰਚ ਦ ੇਲਈ ਧਨ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰੋ। 
ਕਈ ਸੰ ਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤ ੇਵਵਚਾਰ ਕਰੋ :  

1. ਐਡਂੋਮੈਂਟ ਫੰਡ 'ਚ ਵਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ;  
2. ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ 'ਤ ੇਪੰੂਜੀਗਤ ਿਰਚ ਦ ੇਲਈ ਕਰਜ ਲੈਣਾ, ਵਜਸਦਾ ਵਵਆਜ ਘਿੱ ਟ ਊਰਜਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿੱ ਚਤ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ ; ਅਤੇ  
3. ਪੰੂਜੀਗਤ ਿਰਚ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਤਆਂ ਦ ੇਵਵਿੱ ਚ ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ ਵਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਗਏ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ,  

i. ਪੰੂਜੀਗਤ ਿਰਚ ਪੂਰਤੀ ਕਰਤਾ  
ii. ਸ  ਤੋਂ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਤੇ  
iii. ਊਰਜਾ ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ ਵਹਿੱਤ  ਵਵਿੱ ਿ ਦ ੇਪੰੂਜੀਗਤ ਿਰਚ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਕ ਵਨਧੀ ਹੈ, ਵਜਸਦਾ ਲਾ  ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤਿੱ ਕ ਹੋਵੇਗਾ। 
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ਸਟਾਫ ਦ ੇਲਈ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 

 ਹਰੇਕ  ਵਨ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਵਵ ਾਗ 'ਚ ਗਰਮੀ, ਵਬਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਰ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰੋ। ਬੇਸਲਾਇਨ ਡਟੈਾ ਸੈਿੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਗਤੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਚਿੱ ਲ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਨਾਪ ਲਵ।ੋ 

ਊਰਜਾ ਯਗੋਤਾ 

 ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵੇ  ਵਨਾਂ 'ਚ ਉਪਯ ਕਤ ਹੀਵਟੰਗ, ਕੂਵਲੰਗ, ਲਾਈਵਟੰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਵਫਕਸਚਰ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਪ ਰਾਣੇ ਨਟ ਬੋਲਟਾਂ ਦੀ ਮ ਰੰਮਤ ਕਰੋ।  

 ਗਰਮੀ, ਵਬਜਲੀ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਵਵ ਾਗਾਂ ਨੰੂ ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਵਬਿੱ ਲ ਦੇ ਕੇ ਵਬਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਪਿੇਵਰਤ ਕਰੋ।  

 ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ  ਵਵਿੱ ਿ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਹੀਵਟੰਗ, ਕੂਵਲੰਗ, ਲਾਈਵਟੰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਘਿੱਟ ਊਰਜਾ ਿਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਚ ਵਨਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤ ੇ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ ਧਾਰ ਵਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ।  

 ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਥਰਮਲ ਵਰਸਾਅ, ਲਾਈਵਟੰਗ ਯੋਗਤਾ (ਨਵੀਂ ਅਤ ੇਰੇਟਰੋਵਫਟ), ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਚੋਣ, ਰਿੱਿ ਰਿਾਅ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਲੋੜ 
ਅਨ ਸਾਰ ਮ ਰੰਮਤ ਜਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕਰੋ।  

 ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਆੋਰਡੀਨੇਟੇਡ ਤਾਪ, ਕੂਵਲੰਗ, ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਜਲ ਉਪਯੋਗ ਪਰੈਕਵਟਸਾਂ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਰਮ, ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ 
ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥ ੇਹੋਣ। ਦੇਸੀ ਬੂਟ ੇਲਗਾਓ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਓਨੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵ,ੇ ਜੋ ਵਰਿਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ 'ਚ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਣ ਘਿੱ ਟ 
ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੋਵ,ੇ ਲੋੜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਤ 'ਚ  ੂਮੀ ਦੀ ਵਸੰਜਾਈ ਕਰੋ। 
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ਸਲੋਰ ਊਰਜਾ 

 ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਅਤੇ ਨਵਵਆਉਣਯੋਗ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਉਪਯੋਗ 'ਚ ਵਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਰਕਾਲੀਨ 
ਯੋਜਨਾ ਵਵਕਸਤ ਕਰੋ।  

 ਵਜਿੱ ਥੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਵਿੱਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਵਵਵ ੰਨ 
 ਵਨਾਂ ਦ ੇਕ ਿੱ ਲ  ੂ ਿੇਤਰ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਵਵ ੰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਛਿੱ ਤ 'ਤ ੇਵਜੰਨੀ ਸੋਲਰ 
ਊਰਜਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

 ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਜੋ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪੰਨ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਵਰਵਰਸ ਮੀਟਵਰੰਗ ਤਕਨੀਕ 
ਦ ਆਰਾ ਗਵਰਡ ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤ ੇਿਪਤ ਦ ੇ ਵਮਲਾਣ 'ਤੇ 
ਆਧਾਵਰਤ ਿਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਾਲਤੂ ਵਬਜਲੀ ਨੰੂ ਗਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਵਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਪਸ 
ਦ ਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗਵਰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਉਲਟਾ 
ਚਿੱ ਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਿਪਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਮਾਵਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 
ਹੀ  ਵਨਾਂ, ਕਵਾਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈਆ ਂਦਾ ਨਾਪ, ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਪਿਬੰਧ ਦ ੇਲਈ ਪੈਮਾਇਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਓ ਅਤ ੇਡਾਰਵਮਟਰੀ, ਵਵ ਾਗਾਂ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪਸ ਵਵਆਪੀ " ਇਕੋ ਵਲੰਵਪਕਸ " ਪਿਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ 
ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਿਦਾਨ ਕਰੋ। 
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ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 

 ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਿਪਤ ਇਕਾਈਆ ਂਅਤੇ ਬਲਾਕ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸਟ ਸੈਂਟਰ ਅਪਿਚੋ ਦੀ ਸੂਿਮਤਾ ਨਾਲ ਵਨਗਰਾਨੀ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

 ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਪਿਾਸੰਗਕ ਸੋਡੀਅਮ ਵੇਪਰ ਹਾਈ ਮਸਟ ਲੈਂਪ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਉਚਾਈ (ਬਗੀਚਾ 
ਪਿਕਾਰ) ਵਾਲੇ ਐਲਈਡੀ ਲਾਇਟਵਨੰਗ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।  

 ਕੈਂਪਸ ਅਤ ੇਇਸਦੀਆਂ ਸ ਤੰਤਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਇਨਪ ਟਸ ਅਤੇ ਸ ਝਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਲੇਿਾਪੜਤਾਲ ਕਰੋ।  

 ਅਕਾਦਵਮਕ ਅਤ ੇਪਿਸ਼ਾਸਵਨਕ ਬਲਾਕ 'ਚ ਅਵਧਐਨ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਇਿੱ ਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜਡ ਏਸੀ ਜਾਂ ਪ ਰਾਣੇ ਏਸੀ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ 
ਊਰਜਾ ਿਪਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਵਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉਪਯ ਕਤ ਹੋਵੇਗਾ।  

 ਹਰੇਕ ਏਸੀ ਦਾ ਵਰਮੋਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ ਅਤ ੇਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਏਸੀ ਦ ੇਠੀਕ ਥਿੱ ਲੇ ਉਪਲਬਧ 
ਕਰਾਓ।  

 ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਵਬਜਲੀ ਿਪਤ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਮਸੀਬੀ ਲਗਾਓ।  

 ਗੇਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਏਸੀ ਕਮਵਰਆਂ 'ਚ ਐਕਸੈਸ ਕਾਰਡ (ਕੀ ਇੰਸਰਟ ਟਾਇਪ) ਆਧਾਵਰਤ ਐਟਂਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਕ ਉਪਯੋਗ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਬਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ।  

 ਏਸੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 24 ਸਲੈਸੀਅਸ 'ਤੇ ਸਵਥਰ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
 ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਵਜਆਦਾ ਿਪਤ ਵਾਲੇ ਪਿੱ ਵਿਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

 ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸੀਐਫਐਲ ਦ ੇਸਥਾਨ 'ਤੇ ਐਲਈਡੀ ਲੈਂਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।  

 ਵਬਨਾਂ ਸਟਾਪਰ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਡੋਰ ਕਲੋਜਰ ਨੰੂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਵਨੰਗ ਵਾਲੇ ਕਮਵਰਆਂ 'ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

 ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਸੀ ਦ ੇਏਅਰ ਵਫਲਟਰ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।  

 ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਸਟਲ ਅਤ ੇਵਕਚਨ 'ਚ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।  

ਸਲੋਰ ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਗਵਰਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 
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 ਆਮ ਇਲਾਵਕਆਂ ਸਵਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗਤ ਪਿ ਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ 
ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।  

 ਜਦੋਂ ਵਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀਵਲੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਵਰਆਂ 'ਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੀਲ 
ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਵਿੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਵਜਹੀਆਂ ਵਿੜਕੀਆ ਂਦਾ ਪਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਜੋ ਿੋਲਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।  

 ਸੀਵਲੰਗ ਫੈਨ ਅਤ ੇਏਸੀ ਨੰੂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਸ ਹਾਵਣਾ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਵਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ। 

 

ਸੂਚੀ 5.1 ਵਬਲਵਡੰਗ ਵਾਇਜ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਿਪਤ 

ਕਿਮ ਸੰਵਿਆ  ਜਨਵਰੀ  ਫਰਵਰੀ  ਮਾਰਚ  ਅਪਿੈਲ  ਮਈ  ਜੂਨ  ਜ ਲਾਈ  ਅਗਸਤ  ਸਤੰਬਰ  ਕਤੂਬਰ  ਨਵੰਬਰ  ਦਸੰਬਰ  ਕ ਿੱ ਲ 

ਐਡਵਮਨ 1               

ਐਡਵਮਨ 2               
ਕੈਂਟੀਨ               

ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਵਟੰਗ               
ਲੈਬ 1               

ਲੈਬ 2               
ਹੋਸਟਲ 1               
ਹੋਸਟਲ 2               

ਸਪੋਰਟਸ ਰੂਮ 1               
ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ               

ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰ               
ਕ ਿੱ ਲ              
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ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤ ੇਅਗਲਾ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਡਟੈਾ,  ਵਨਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਿਪਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਵੇਗੇਾ। 

ਕੰਮ ਦੇ ਇਸ ਵਹਿੱ ਸ ੇ'ਚ 100 ਨੰਬਰ ਵਦਿੱ ਤ ੇਜਾਣਗੇ 

i. ਿਪਤ ਦ ੇਮ ਕਾਬਲੇ ਉਤਪਾਵਦਤ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਦੇ ਲਈ, 2 ਨੰਬਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ : ਕ ਿੱ ਲ 
ਨੰਬਰ 50   

ii. ਵਪਛਲੇ ਕਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤ ਲਨਾ 'ਚ ਕ ਿੱ ਲ ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਊਰਜਾ 

ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤ ਲਨਾ 'ਚ ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਦ ੇਲਈ, 5 ਨੰਬਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ : ਕ ਿੱ ਲ ਨੰਬਰ 50 

ਕਾਰਬਨ ਫ ਟਵਪਿੰ ਟ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨਾ 

ਕਾਰਬਨ ਫ ਟਵਪਿੰ ਟ ਇਿੱ ਕ ਸੰਗਠਨ, ਵਤਉਹਾਰ, ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਵਵਅਕਤੀ ਦ ਆਰਾ ਪਿਤਿੱ ਿ ਜਾਂ ਅਵਸਿੱ ਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛਿੱਡੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਨ 'ਚ) ਹੈ। ਹਰ ਵਕਸ ੇਦਾ ਕਾਰਬਨ ਫ ਟਵਪਿੰ ਟ 
ਸਥਾਨ, ਆਦਤਾਂ ਅਤ ੇਵਵਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਵਨਰ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ  ੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਜੰਨੀ ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ  ਗਰੀਨਹਾਊਸ 
ਗੈਸ ਵਨਕਾਸ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
ਸਾਡੀਆ ਂਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਬਨ ਫ ਟਵਪਿੰ ਟ ਵਨਰਧਾਰਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕਾਰਬਨ ਫ ਟਵਪਿੰ ਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਿੱ ਕ ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਹਿੱਲ ਦ ੇਰੂਪ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ੋਜਨ ਤੋਂ 24 ਪਿਵਤਸ਼ਤ, ਵਨਵਾਸ 6 ਪਿਵਤਸ਼ਤ, ਯਾਤਰਾ 43 ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਜਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 27 ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਕਾਰਬਨ ਫ ਿੱ ਟ ਵਪਿੰ ਟ ਉਤਪੰਨ ਹ ੰ ਦਾ 
ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬਾਲਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ 'ਚ ਕ ਿੱ ਝ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਇਡ (CO2) ਉਤਪੰਨ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਠੰਡਾ 
ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਇਡ (CO2) ਉਤਪੰਨ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਵਬਜਲੀ ਕਲੇੋ ਪਾਵਰਡ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲ 
'ਚ  ੋਜਨ ਦਾ ਉਪ ੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕ ਿੱ ਝ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਇਡ (CO2) ਉਤਪੰਨ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਵਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ  ੋਜਨ ਦੀ ਪਿਵਕਵਰਆ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਕਾਰਬਨ ਫ ਟਵਪਿੰ ਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ 'ਚ  ਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦ ੇਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਵਕਆ ਂਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਕਾਰਬਨ ਫ ਟਵਪਿੰ ਟ 'ਚ ਯਗੋਦਾਨਕਰਤਾ : 

 ਸਾਡੀ ਪਿਾਪਤੀ : ਿਰੀਦ ਵਨਰਣਾ ਮ ਿੱ ਿ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਉਪਯੋਗ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਧੇ ਵਤਆਗ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਟਰਨ ਨੰੂ ਅਵਸਿੱ ਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਨ।  
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 ਊਰਜਾ : ਸਮੂਵਹਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਊਰਜਾ 'ਚ, ਕਾਰਬਨ ਫ ਟਵਪਿੰ ਟ ਵਤਆਗ ਵਵਵ ੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਬਜਲੀ ਅਤ ੇਬਾਲਣ ਦਾ ਵਨਕਾਸ ਆਵਦ।  

 ਵੇਸਟ : ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਪਦਾਰਥ ਇਿੱ ਕ ਪਿਵਕਵਰਆ ਜਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਪਿਥਵੀ ਦ ੇਕ ਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿ ਾਵ ਪੈਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਫ ਟਵਪਿੰ ਟ 'ਚ 
ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 ਮਾਨਵ ਵਕਵਰਆ (ਅਤੇ ਵਕਵਰਆ ਹੀਣਤਾ) : ਸਾਡਾ ਤ ਰੰਤ ਅਤੇ ਸ ਵਵਧਾ ਪਿੇਮੀ ਹੋਣਾ ਅਵਤਅੰਤ ਵਬਜਲੀ ਦ ੇਉਪਯੋਗ ਅਤ ੇਕਾਰਬਨ ਫ ਟਵਪਿੰ ਟ 'ਚ ਕਈ ਗ ਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਵਿੱ ਛ ਪਿਾਪਤੀ : ਕਾਰਬਨ ਫ ਟਵਪਿੰ ਟ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
ਵੇਸਟ ਪਿਬੰਧ ਿਰੀਦ ਵਵਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ ਰੂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਪਰਚਵੇਜੰਗ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਵਸਿਲਾਈ ਵਦਓ, ਤਾਂ ਵਕ ਉਹ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਕਾਰ ਦੇ 
ਿਰੀਦੇ ਗਏ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜਵੇਂ ਪੇਪਰ, ਕੰਵਪਊਟਰ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਵਦ 'ਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਰਿੱ ਿ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 
ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਿੱ ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮਾਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਚੀਜਾਂ ਦ ੇਇਸਤੇਮਾਲ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ 
ਵਸਿਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  
ਸਵਿੱ ਛ ਪਰਚੇਵਜੰਗ ਕ ਝ ਵਸਤੂਆ ਂਦੀ ਿਰੀਦ ਦ ੇਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿ ਾਵ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਅਵਧਕਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਚੇਵਜੰਗ 
ਪਾਵਲਸੀ 'ਚ ਨਾ ਕਵੇਲ ਵਸਤੂਆ ਂਸਗੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੈ। 
ਕ ਝ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਣੋਗੀਆ ਂ: 

1. ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਵਵਕਰੇਵਤਆ ਂਤੋਂ ਿਰੀਦਣਾ (ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨਾ)  
2. ਵਨਊਨਤਮ ਪੈਕੇਵਜੰਗ ਵੈਸਟ ਦ ੇਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨ ਕੂਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰੋ  
3. ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ  
4. ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।  
5. ਵਧਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਜੰਮਵੇਾਰੀ ਵਨਰਮਾਤਾਵਾਂ/ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਅਵਜਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿੱ ਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਸਟੋਰ/ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ.  
6. ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਉਤਪਾਦ ਿਰੀਦ ੋਜੋ 

 ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਿੱ ਿੋ ਵਟਕਾਊ ਵਵਧੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ  
 ਵਟਕਾਊ, ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤ ੇਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਮ ਰੰਮਤ ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ  
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 ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡਬੇਲ  
 ਮ ਰੰਮਤ ਯੋਗ  
 ਘਿੱਟ ਊਰਜਾ ਿਪਤ ਵਾਲੇ  
 ਗੈਰ ਜਵਹਰੀਲੇ  
 ਵਰਸਾਇਕਏਬਲ  
 ਉਤਪਾਦ ਨੰੂ ਉਵਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਵਲਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਚੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। 



ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ 

  MGNCRE 

   

 
 63 

ਕਾਰਬਨ ਫ ਟਵਪਿੰ ਟ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਸਵਿੱਛ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਚਾਰਟ 

ਕਚਰ ੇ'ਚ ਕਮੀ ਕੀ ਉਤਪਾਦ ਵਟਕਾਊ ਹੈ? 

ਕੀ ਇਸਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਪੈਵਸਆਂ 'ਚ 
ਸਰਵਵਸ ਅਤੇ ਰਿੱ ਿ 

ਰਿਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ? 

ਕੀ ਇਸ ਨੰੂ ਉਪਯੋਗ ਨੰੂ 
ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਨੰੂ 
ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ 
ਲਈ ਵਡਜਾਇਨ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ? 

ਕੀ ਉਤਪਾਦ ਮ ੜ 
ਵਰਤਣਯੋਗ ਹੈ? 

ਕੀ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 
ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ 
ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲ 

ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਕੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ 
ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਸ ਵਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਗਿਵਹ 

ਪਿਣਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? 

ਕੀ ਉਤਪਾਦ ਨੰੂ ਇਸਦੇ 
ਊਪਯੋਗਪਰਕ ਵਮਆਦ ਦੇ 
ਅੰਤ 'ਚ ਪੂਰਤੀ ਕਰਤੇ ਨੰੂ 
ਮ ੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ? 

ਕੀ ਉਤਪਾਦ ਕੰਪੋਸਟੇਬਲ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਸਾਇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਇਟ 
'ਤੇ ਿਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 
ਲਈ ਪਿਣਾਲੀ ਉਪਲਬਧ 

ਹੈ? 

ਕੀ ਉਤਪਾਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਹਾਨੀ ਰਵਹਤ 

ਤਿੱ ਤਾਂ 'ਚ ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡ 
ਹੋਵੇਗਾ? 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

ਪੈਕਇੰਗ ਕੀ ਉਤਪਾਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ? 
ਕੀ ਇਸਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਇਸਦਾ ਵਨਊਨਤਮ 
ਪੈਕੇਵਜੰਗ 'ਚ ਉਪਯੋਗ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਉਤਪਾਦ ਨੰੂ ਵਿੱ ਡੀ 
ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਪੈਕੇਵਜੰਗ ਦਾ 
ਵਰਸਾਇਕਲ ਜਾਂ ਮ ੜ 
ਪਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ? 

ਕੀ ਪੈਕੇਵਜੰਗ ਨੰੂ ਿਾਦ 'ਚ 
ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਕੰਨਾ 
ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਵੇਸਟ ਬਚਦਾ 

ਹੈ? 

ਕੀ ਪੈਕੇਵਜੰਗ ਪੂਰਤੀ 
ਕਰਤੇ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਕੀ ਮ ੜ ਵਰਸਾਇਕਲ 
ਮੈਟੀਰੀਅਲਸ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੈਕੇਵਜੰਗ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ   ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

ਸਮਿੱਗਰੀ ਸਰਤੋ 

ਕੀ ਉਤਪਾਦ 'ਚ 
ਵਰਸਾਇਕਲ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦਾ 
ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ? 

ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ 
ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਕੀ ਹੈ? 

ਉਪ ੋਗਤਾ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਕੰਨੇ ਪਿਵਤਸ਼ਤ 
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਉਤਪਾਦ 'ਚ ਲਿੱ ਕੜ 
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ 

ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ 
ਕਟਾਈ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ? 

ਕੀ ਉਤਪਾਦ ਤਪਤ ਿੰਡੀ 
ਵਰਸ਼ਾਵਨ ਲਿੱ ਕੜ ਤੋਂ 
ਵਨਰਵਮਤ ਹੈ? 

    

ਹਾਂ ਨਹੀਂ    ਹਾਂ ਨਹੀਂ     

ਊਰਜਾ ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ 

ਕੀ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ 
ਤ ਲਨਾ 'ਚ ਇਸ ਉਤਪਾਦ 

'ਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਿਪਤ 
ਘਿੱ ਟ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਕੀ ਉਤਪਾਦ 
ਵਰਚਾਰਜੇਬਲ ਹੈ? 

ਕੀ ਉਤਪਾਦ 
ਨਵਵਆਉਣਯੋਗ ਬਾਲਣ 
'ਤੇ ਚਿੱ ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਵਵਰੋਧੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ 
ਤ ਲਨਾ 'ਚ ਉਤਪਾਦ ਨੰੂ 
ਘਿੱ ਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ? 

     

ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

ਪੂਰਤੀ ਕਰਤਾ ਵਾਤਾਵਰਨ 
ਵਰਕਾਰਡ 

ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ 
ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 
ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀ 

ਹੈ? 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ 
ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਮ ਿੱ ਵਦਆਂ ਨਾਲ 
ਵਨਪਟਣ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 
ਵਰਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ? 

ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 
ਦਾਅਵਵਆਂ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਕੀ ਵਨਰਮਾਤਾ/ਪੂਰਤੀ 
ਕਰਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 
ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ 

ਵੇਰਵਾ ਹੈ? 

ਸਾਧਨ ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ ਨੰੂ 
ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 
ਵਕਹੜੇ ਪਿੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ 
ਹਨ/ਵਨਯੋਜਤ ਹਨ? 

ਕੀ ਮੋਹਰਬੰਦ ਸਮਿੱ ਗਰੀ 
ਇਹਨਾਂ ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ 
ਰੇਿਾਂਵਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਤਪਾਦ 
ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 
ਜਾਂ ਫਾਲਤੂ ਲੇਿਾ-
ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? 

ਕੀ ਉਤਪਾਦ ਪੂਰਤੀ 
ਕਰਤੇ ਦੇ ਕੋਲ 

ਇਲੈਕਟਿਾਵਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ 
ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਬਿੱ ਲ 
ਕਿੱ ਢਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯ ਕਤ 

ਸਾਧਨ ਹੈ? 

ਕੀ ਗਿੀਨ ਸੀਲ ਵਰਗੇ 
ਤਸਦੀਕ ਪਰੀਿਣ 
ਸੰਗਠਨ ਦ ਆਰਾ 

ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ 
ਸੰਬੰਧੀ ਜੀਵਨ ਚਿੱ ਕਰ 
ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਅਤੇ ਇਸਦੀ 
ਪੈਕੇਵਜੰਗ) ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

ਹੈ? 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ/ਿਰਾਬ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ  ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱ ਟ ਆਵਾਜਾਈ : 
ਕੀ ਜਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਤਆ,ਂ ਵਜਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਡਲੀਵਰੀ ਰੂਟਸ ਹੈ, ਦ ਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਹਾਂ ਨਹੀਂ  
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 ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਗੋਰਾਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਂਝਦੇਾਰੀ 
ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਅਵ ਆਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਕ ਜ ੜੇ ਕ ਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਵਜਵੇਂ ਉੱਨਤ  ਾਰਤ ਅਵ ਆਨ, ਆਰ ਅਰਬਨ ਵਮਸ਼ਨ, ਸਮਾਰਟ ਵਸਟੀ ਵਮਸ਼ਨ, ਸਵਿੱ ਛ  ਾਰਤ ਅਵ ਆਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਵਿੱਛਤਾ 
ਅਵ ਆਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਵਿੱ ਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮਾਂ ਨੰੂ ਵਪੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਉਹ ਪੇਂਡਆੂਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਵਿੱ ਛਤਾ 
ਅਤੇ ਜਲ ਪਿਬੰਧ 'ਚ ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯੋਗ ਹਿੱਲ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਗੋਰਾਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਂਝਦੇਾਰੀ 
ਕਿ.ਸੰ. ਵਰੇਵਾ ਪਿਤੀਵਕਵਰਆ (Response) 

1. ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ  

2. ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ  

3. ਵਵ ਾਗ  

4. ਚ ਣੀ ਗਈ ਗਤੀਵਵਧੀ  

5. ਗਤੀਵਵਧੀ ਆਰੰ  ਵਮਤੀ  

6. ਗਤੀਵਵਧੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਮਤੀ  

7. ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੋਗਰਾਮ ਵਜਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਗਤੀਵਵਧੀ ਦਾਿਲ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ  

8. ਚ ਵਣਆ ਵਗਆ ਵਪੰਡ  

9. ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ  

10. ਹਾਸਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪਿਮ ਿੱ ਿ ਨਤੀਜ ੇ  

11. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ  

12. ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ  

13. ਪਿੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਮਤੀ  

14. ਪਿੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਵਜਸ ਨੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ  
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ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰੋਸਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇਕਵਮਕਤਾ 

 

 ਕ ਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ ਵਜਵੇਂ ਵਸਵਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਵਰੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਵਰੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਵਵਗਆਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਜਲ ਪਿਬੰਧਨ, ਗਰੀਨ ਵਬਲਵਡੰਗ, ਹਰੀ 
ਵਬਜਲੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪਿਬੰਧਨ ਆਵਦ, ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਇਨੀਸ਼ੇਵਟਵ 'ਚ ਕ ਝ ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਕ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਈ (MGNCRE) ਸੰਬੰਵਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦ ੇਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਿਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕ ਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੰੂ ਚ ਣਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 
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ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਪਿਮ ਿੱ ਿ ਵਦਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸਵ ਦ ੇਤੋਰ ਤ ੇਮਨਾਉਣਾ  

 

 ਸਵਿੱ ਛ ਪਵਹਲ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤ ੇਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਵਦਨਾਂ ਨੰੂ ਕੈਂਪਸਾਂ 'ਚ ਉਤਸਵ ਦੇ ਤੋਰ ਤ ੇਮਨਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਦਨਾਂ 'ਚ ਵਵਵਦਆਰਥੀ 
ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱ ਲ ਰਹੇ ਮ ਿੱ ਵਦਆ ਂ'ਤ ੇਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਆਪਣ-ੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਤੀ ਸਮਰਵਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ 
ਪਿਮ ਿੱ ਿ ਵਦਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣ ੇਕੈਂਪਸ ਅਤ ੇਸਮ ਦਾਇ 'ਚ ਪਵਰਵਰਤਨ 
ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

 ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮਾਂ ਵਵਹਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮਾਂ ਦ ਆਰਾ, ਕੈਂਪਸ 
ਈਕੋਵਸਸਟਮ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਠੋਸ ਪਿ ਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਇਹਨਾਂ ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਿ ਿੱ ਲਹਾ ਰਿੱ ਿੋ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ 
ਵਕਸ ੇਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਛ ਿੱ ਟੀ ਦੇ ਵਦਨ ਮਨਾਓ, ਤਾਂ ਵਕ ਲੋਕਾ ਦੀ ਵਜਆਦਾ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰ ਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪਿੱਤਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤ ੇ
ਸਮਾਵਜਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸਚੂਨਾ ਦਵੇੋ। 

 ਵਦਿੱ ਤ ੇਗਏ ਵਵਚਾਰ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦਸੇ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹਨ। ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕੈਂਪਸ 
ਦੇ ਅਨ ਕਲੂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਸ ਚਿੱ ਜੇ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਵਜਹਾ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
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ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਦਨਾਂ ਨੰੂ ਵਚੰਨਹ ਤ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕੇ : 
ਕਿ.ਸੰ. ਵਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਮਤੀ ਸ ਝਾਅ 

1. ਵਰਲਡ ਵਟੈਲੈਂਡ ਡੇਅ' 
2 ਫ਼ਰਵਰੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮ ਵਹੰਮ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਵਫਰ ਜਲ ਪਿਣਾਲੀ ਦੀ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ। ਕੈਂਪਸ 'ਚ 

ਝੀਲ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕਰੋ। 
2. ਵਵਸ਼ਵ ਜਲ ਵਦਹਾੜਾ 

22 ਮਾਰਚ  

ਕੈਂਪਸ ਵਰਿਾ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ ਬਣਤਰ ਦੀ ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਪਿਣਾਲੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੋ। ਕਲੂਹ/ਨਦੀ/ਿੂਹ/ਤਾਲਾਬ ਆਵਦ ਦੀ 
ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮ ਵਹੰਮ ਚਲਾਓ। ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਡਵਰਪ ਵਸੰਜਾਈ ਆਰੰ  ਕਰੋ। ਤਫੂਾਨ ਦ ੇਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ 
ਕਰੋ। ਨ ਕਸਾਨਗਿਸਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਇਪਲਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ 
ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰੋ। 

3. ਧਰਤੀ ਵਦਹਾੜਾ 22 ਅਪਿੈਲ  ਮ ੜ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਣੇ ਦ ੇਲਈ ਪ ਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਸਲੇ ਲਗਾਓ 

4. ਵਵਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਦਹਾੜਾ 5 ਜੂਨ ਸਾਲ ਦ ੇਥੀਮ ਮ ਤਾਬਕ ਪਿੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਵਉਂਤ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਵਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਕੈਂਪਸ ਜਾਂ ਗ ਆਂਢੀ ਸਮ ਦਾਇ 'ਤੇ ਲਾਗ ੂਕਰੋ 

5. ਪਲਾਸਵਟਕ ਪਾਬੰਦੀ ਵਦਹਾੜਾ 
3 ਜ ਲਾਈ ਕਿੱ ਪੜੇ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵੰਡ,ੋ ਕੈਂਪਸ ਵਵਚ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਸ ਿੱ ਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ; 

ਕ ਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਦਓ 

6. ਵਵਸ਼ਵ ਜਨ ਸੰਵਿਆ ਵਦਹਾੜਾ 11 ਜ ਲਾਈ ਇਿੱਕ ਅਣਵਰਤੀ ਦਵਾਈ ਬੈਂਕ, ਫਡੂ ਬੈਂਕ, ਜ ਿੱ ਤਾ ਬੈਂਕ, ਬ ਿੱ ਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਿੱ ਪੜਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕਰੋ 

7. ਵਰਲਡ ਹੈਬੀਟੈਟ ਡੇਅ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 
ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਸੋਮਵਾਰ 

ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਚ ਣੌਤੀਆ ਂਦਾ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਝ ਿੱ ਗੀ ਬਸਤੀ ਜਾਂ ਵਪੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ ਅਤ ੇਕੈਂਪਸ 'ਚ ਇਿੱਕ 
ਛੋਟਾ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਓ। 

8. ਵਰਲਡ ਟਇੌਵਲਟ ਡੇਅ 19 ਨਵੰਬਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨ ਕੂਲ ਪਿਾਨਾ, ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦ ੇਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱ ਲ ਸਮ ਦਾਇ ਦਾ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰੋ 

9. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂ ਵਦਹਾੜਾ 2 ਦਸੰਬਰ  ੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦ ੇਵਦਨ ਸਜੀਵੀ(ਜੈਵਵਕ) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਿਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿਯੋਗ ਨੰੂ ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਦਓ 

10. ਵਵਸ਼ਵ ਵਮਿੱ ਟੀ ਵਦਹਾੜਾ 
5 ਦਸੰਬਰ  

ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਵਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ/ਵਰਮੀ ਿਾਦ/ਕਲੇਅ ਮਾਡਵਲੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆ ਂ
ਸ਼ ਰੂ ਕਰੋ 
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ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਦ ੇਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪਰੂਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਦਨਾਂ 'ਚ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕਾਰਡ ਦਾ ਫਾਰਮਟੈ 

 

ਪਿਮ ਿੱ ਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਦਨਾਂ 'ਚ ਛਾਣਬੀਣ ਦ ੇਵਰਕਾਰਡ 

ਕਿ.ਸੰ. ਵਵਸ਼ਾ ਵਰੇਵਾ 
1. ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ  

2. ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ  

3. ਵਵ ਾਗ  

4. ਪਿਮ ਿੱ ਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਦਨ (ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਮਤੀ)  

5. ਸੰਚਾਵਲਤ ਗਤੀਵਵਧੀਆ ਂ  

6. ਪ ਰਸਕਾਰ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ)  

7. ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਸੰਵਗਕ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਵਰਕਾਰਡ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਵਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
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ਸਵਿੱਛ  ਾਰਤ ਇਿੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਿੱ ਛਾ 
ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਿੱ ਛਾ ਹੈ ਵਕ  ਾਰਤ ਸਵਿੱ ਛ ਅਤ ੇਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰਹੇ। ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਪਿਬੰਧਨ ਦ ੇਪਿਮਾਵਣਤ ਤਰੀਵਕਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰ ਕੇ, ਅਸਰਦਾਰ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਪਿਬੰਧਨ ਸਾਫ਼ ਸ ਥਰੇ  ਾਰਤ ਦ ੇਸ ਪਨੇ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹ ਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਵਬਤ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰੇਕ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਇਿੱ ਕ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਵਉਂਤ 
ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। 
ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਇਨੀਸ਼ੇਵਟਵ ਦੀ ਮ ਿੱ ਿ ਵਵਉਂਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਗਆਨ, ਹ ਨਰ ਅਤ ੇਮ ਿੱ ਲਾਂ ਦ ੇਪਸਾਰ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 
ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਕ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਵਦਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ 
ਚੰਗਾ-ਚੋਿਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਜੇ ਇਸ ਵਵਉਂਤ ਦ ੇਲਾਗ ੂਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰ ੇਕਈੋ ਪਿਸ਼ਨ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਨੰੂ swachh.mhrd@gmail.com 'ਤ ੇਵਲਿੋ। 
ਅਸੀਂ ਵਨਰਸੰਦੇਹ ਰੂਪ 'ਚ ਤ ਹਾਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆ,ਂ ਿੋਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਢਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ 
ਸ ਥਰੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। 
ਤ ਹਾਡੀ ਪਿਤੀਵਕਵਰਆ ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 
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ਸਵਿੱਛ ਕੈਂਪਸ ਸਕਰੋਕਾਰਡ  

 

ਸਕਰੋਕਾਰਡ ਦਾ ਸਾਰ 

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ। ਅਵਧਕਤਮ ਨੰਬਰ ਪਿਾਪਤ-ਅੰਕ 
1. ਸਫ਼ਾਈ ਪਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਰੋਗਤਾ 200  

2. ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਪਿਬੰਧਨ 100  

3. ਜਲ ਪਿਬੰਧਨ 100  

4. ਹਵਰਆਲੀ 100  

5. ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 100  

 ਕ ਿੱ ਲ 600  

 

ਸਫ਼ਾਈ ਪਿਬੰਧ ਅਤ ੇਸਰੀਰ ਰਿੱ ਵਿਆ (ਅਰਗੋਤਾ) 

ਹਰੇਕ ਕੈਂਪਸ ਕੋਲ ਬ ਵਨਆਦੀ ਸ ਵਵਧਾਵਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਕਰਤਿੱ ਵ ਵੀ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਅਤ ੇਉਪਯੋਗੀ ਪਿਾਨਾ, ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪਿਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 
ਰਿੱ ਵਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਬ ਵਨਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਿੱ ਿੀ ਗੌਰਵ, ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮ ਿੱ ਚ ੇਰੂਪ 'ਚ ਕਵਲਆਣ ਨੰੂ ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ 
ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੰੂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜਬਤੂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸ ਥਰੀਆਂ ਪਿਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਕੈਂਪਸਾਂ 'ਚ ਮਨ-ਮਰਜੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਪਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਰੋਗਤਾ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਦ ੇਰਲੇਵੇਂ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਪਵਹਲਆੂਂ ਦੇ ਵਵਹਾਰਕ ਲਾਗ ੂਹੋਣ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਮ ਦਾਇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
ਇਹ ੋਵਜਹੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਵਜਸ ਦਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਰੋਗਵਰਧਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਅਤ ੇਵਚਰਕਾਵਲਕ ਵਬਮਾਰੀਆ ਂਹ ੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਕੈਂਪਸ ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਅਤ ੇਸਾਫ਼ 
ਸ ਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯਗੋਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
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ਸਫ਼ਾਈ ਪਿਬੰਧ ਅਤ ੇਸਰੀਰ ਰਿੱ ਵਿਆ ਦੇ ਮਲੂ ਵਸਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਵਵਵ ੰਨ ਪਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨ ਰੂਪ ਪਹ ੰ ਚ ਯੋਗ ਮੂਲ ਬਣਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ। ਬੇਅਰਥ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਵਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਦਿੜਤਾ 
ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਸਮੂਹਾਂ ਦ ੇਵਵਿੱ ਚ ਸਮਾਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤ ੇਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਚਰਕਾਲੀਨ ਲਾ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਅਪਣਾਈਆ ਂਗਈਆਂ ਵਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਕੈਂਪਸਾਂ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਇਿਵਤਆਰਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਵਜਵੇਂ ਈਕੋਸਨ ਵਪਟ ਟਇੌਲਟ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਥਾਨਾਂ ਸਵਹਤ ਵਾਲੇ ਟਇੌਲਟ) 
 ਵਵਉਂਤ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਮਨੋ ਵਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

 ਕੈਂਪਸ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਨੰੂ ਪਿ ਾਵਵਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਂਡ ੂਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਜਲ ਅਤ ੇਸਫ਼ਾਈ ਪਿਬੰਧ ਕਮੇਟੀਆ ਂਅਤ ੇਆਗੂ ਵਰਕਰਾਂ) ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ: 
ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਅਨ ਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 ਸਮ ਦਾਇ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਵਪੰਡਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਵਹਰੀ ਗ ਆਂਢੀਆ ਂ'ਚ ਸਮ ਦਾਇ ਦ ੇਨਾਲ ਜ ੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮ ਦਾਇ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ 'ਵਾਸ਼' (WASH) ਸੂਿਮ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦ ੇਵਵਕਾਸ ਅਤ ੇਲਾਗ ੂਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲੇਗੀ। 
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1. ਕ ਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕ,ੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪਿਬੰਧ ਅਤ ੇਸਰੀਰ ਰਿੱ ਵਿਆ ਪਵਹਲ ਨੰੂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ:ੈ 
ਤਾਵਲਕਾ 1: ਸਫ਼ਾਈ ਪਿਬੰਧ ਅਤ ੇਸਰੀਰ ਰਿੱ ਵਿਆ 'ਤ ੇਕੈਂਪਸ ਸਕਰੋ 

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ। ਅਵਧਕਤਮ ਨੰਬਰ ਪਿਾਪਤ-ਅੰਕ 
1.1  ੌਵਤਕ ਰੂਪ 20  

1.2 ਵਾਸ਼ ਰੂਮ ਸ ਵਵਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ 20  

1.3 ਪਿਾਨੇ ਦੀ ਬਹ ਤਾਤ (ਵਵਵਦਆਰਥੀ/ਪਿਾਨਾ ਅਨ ਪਾਤ) 20  

1.4 ਪਿਾਨੇ ਦਾ ਵਲੰਗਕ ਸੰਤ ਲਨ (ਪ ਰਸ਼ : ਔਰਤ) (ਿ ਦ ਤਸਦੀਕੀ) 20  

1.5 ਅਪਾਹਜ-ਸ ਲਿੱ   ਪਿਾਨੇ 10  

1.6 ਜਲ ਟਟੂੀਆ ਂਅਤੇ ਸਨੈੀਟੇਸ਼ਨ ਪਲੰਵਬੰਗ, ਬਹ ਤਾਤ, ਸਵਥਤੀ ਅਤ ੇਆਧ ਵਨਕਤਾ 20  

1.7 ਜਲ ਸਮਰਿੱਥ ਪਿਾਨਾ 10  

1.8 ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦ ੇਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ 10  

1.9 ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਵਨਰੀਿਣ ਦ ੇਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ 10  

1.10 ਰਸੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਵਹਰਾਵਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ 10  

1.11 ਕੈਂਟੀਨ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ 10  

1.12 ਰਸੋਈ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ 10  

1.13 ਕਾਂਟਾ ਛ ਰੀ, ਕਿੱ ਪ ਪਲੇਟ ਅਤ ੇ ਾਂਵਡਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ 10  

1.14 ਡਾਇਵਨੰਗ ਹਾਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ 10  

1.15 ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਦ ਅਤੇ ਉਪ ੋਗੀ ਯੋਗ 10  

 ਕ ਿੱ ਲ 200  

ਇਹ ਸਕਰੋ ਕਾਰਡ ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਮਹਿੱਤਵਪਰੂਨ ਪਵਹਲਆੂ ਂ'ਤ ੇਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸ ਵਵਧਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰਗੇਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਦਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਕ ਸ ੌਫੀਸਦੀ ਸਵਿੱ ਛ 
ਕੈਂਪਸ ਹਣੋ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
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ਸਮਿੱਗਰ ਸਫ਼ਾਈ ਪਿਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਰਿੱ ਵਿਆ ਦੀ ਵਦਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਵਚਤ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ ਵਵਧਾਵਾਂ ਕੈਂਪਸ ਲਈ ਨਾ ਛਿੱ ਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਿੱ ਕ ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾ 
ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪਿੱਕੀ ਅਤ ੇਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਵਵਵਸਥਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਵਵਆਪਕ ਸਮ ਦਾਇ 'ਚ ਮਜਬੂਤ ਸਰਵਜਨਕ ਵਸਹਤ ਦ ੇਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਦ ੇਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ 'ਚ ਪਿਣਾਲੀਆ ਂਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਨਮਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

1.1.  ਵੌਤਕ ਰੂਪ :  
ਵਕਸ ੇਵੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਲਈ, ਵਵਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ, ਸ ੰ ਦਰਤਾ ਦੀ ਨਜਰ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਤਰ, ਸ ਿਦਾਇਕ ਬਰਾਂਡੇ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਰਵਹਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨਮੋਲ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੇ 
ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਥਾਈ ਪਿ ਾਵ ਛਿੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਵਿੱ ਛ  ਵਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਿੜਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਟੈਂਟਾਂ, 
ਘਾਹ ਦੇ ਮਦੈਾਨਾਂ, ਮਾਰਗਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਵਰਆਲੀ 'ਚ ਸ ਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮੂਵਹਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। 

 

ਤਾਵਲਕਾ 1.1  ਵੌਤਕ ਰੂਪ (20 ਨੰਬਰ) 
ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵਧਕਤਮ ਨੰਬਰ ਪਿਾਪਤ-ਅੰਕ 

1 

ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਵਦਿੱ ਿ   

4  

 ਬਾਹਰੀ ਵਦਿੱ ਿ ਦੀ ਸੰਦਰਤਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ   
 ਪੂਰਨ ਚਾਹਰਦੀਵਾਰੀ   
 ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਦ ੇਲਈ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਂਚ ਤੰਤਰ   
 ਮਵਹਮਾਨ ਬੈਠਕ   

2 

ਪਿਬੰਧਕ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈਪਸੰਦੀ   

4  

 ਕੀ ਇਹ ਹੋਰ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਉਵਚਤ/ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ?   
 ਕੀ ਹਰੇਕ ਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਕੜੂਾਦਾਨ ਜ ਵੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?   
 ਕੀ ਪ ਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਹੈ?   
 ਕੀ ਫਾਇਵਲੰਗ ਕੈਬਨਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕ ਵਕਸ ੇਵੀ ਟਬੇਲ 'ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾ ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਣ?   
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3 

ਸਾਫ਼ ਰਾਹਾਂ/ਸੜਕਾਂ    

4  

 ਕੀ ਆਰਾਮਦੇਹ ਚਾਨਣੀਆਂ ਅਤ ੇਸਾਫ਼ ਰਸਤ ੇਹਨ?    
 ਕੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਵਕੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਹਨ?    
 ਕੀ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ, ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਪਿੱ ਥਰ ਦੇ ਿੜੰਜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ?    
 ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਕਨਾਵਰਆ ਂ'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਦੂਜ ੇਤੋਂ ਉਵਚਤ ਦੂਰੀ 'ਤ ੇਡਸਟਵਬਨ ਲਿੱ ਗੇ ਹਨ?    

4 

ਕੀ ਲਾਅਨ, ਬਗੀਚ ੇਅਤ ੇਹਵਰਆਲੀ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਚੰਗਾ ਹ?ੈ    

4  

 ਲਾਅਨਾਂ ਦੀ ਦੇਿ ਰੇਿ ਦ ੇਲਈ, ਸੰਦ-ਸੰਦੜੇੇ ਅਤ ੇਜੈਵਵਕ ਿਾਦ ਵਜਵੇਂ ਕੰਪੋਸਟ ਅਤੇ ਮਲਚ ਹੈ?    
 ਕੀ ਕ ਦਰਤੀ ਇਵਤਹਾਸ ਨੰੂ ਵਸਿੱ ਿਣ ਅਤ ੇਵਸਿਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫ ਿੱ ਲਾਂ 'ਤੇ ਪਿਯੋਗਾਂ 

ਲਈ ਬਗੀਵਚਆ ਂ'ਚ ਉਵਚਤ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵਲਵਵੰਗ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹਨ, ਵਜਿੱ ਥੇ 
ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਿਾਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ?  

  

 ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੈਂਟੀਨ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ  ੋਜਨ ਨੰੂ ਕੰਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰ ਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ 
ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਕਸ ੇਬਗੀਚੇ 'ਚ ਕੰਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ?  

  

 ਕੀ ਕੈਂਟੀਨ ਅਤ ੇਲਾਇਬਿੇਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕ ੇਨੰੂ ਟੈਂਟ ਨਾਲ ਢਵਕਆ ਵਗਆ ਹੈ?    

5 

ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਮਜੌਦੂਗੀ    

4 

 

 ਕੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱ ਿਰੀ ਵਰਦੀ ਪਵਹਨਦੇ ਹਨ 
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਿੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਸਕਣ?  

   

 ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਵਹਿੱਤ ਕਈੋ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਹੈ?     

 ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ 
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਵਜਰ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ ਵਡਊਟੀ ਨੰੂ ਵਨ ਾ ਸਕਣ?  

   

 
 ਕੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਵਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿੱ ਡ,ੇ ਅਣ-ਵਰਤੇ ਿ ਿੱ ਲਹੇ  ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ 

ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?  
   

 ਸੰਪਰੂਨ   20  
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1.2. ਵਾਸ਼ਰਮੂ ਦਾ ਸੰਪਰੂਨ ਵਾਤਾਵਰਣ :  
 

ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਲਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ  ਾਗ ਦ ੇਰੂਪ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਅਵਧਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਉਵਚਤ 
ਪਿਾਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਲ ਵਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਸ ਥਰਾ ਰਿੱ ਿਣ ਜਾਂ ਠੋਸ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਦੇ ਪਿਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਉਵਚਤ ਪਿਣਾਲੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼, ਸਵਿੱ ਛ ਅਤ ੇ
ਵਨਰਗੰਧ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕ ਅਸ਼ ਿੱ ਧ ਸੀਵੇਜ ਜਾਂ ਬਕੇਾਬੂ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦਾ ਕਈੋ ਵੀ ਵਹਿੱ ਸਾ  ੂਮੀ ਜਾਂ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵਮਲ ਸਕੇ। ਹਾਂ = 1 ; ਨਾ = 0 ਅੰਕ 

 

 

ਸਿੂੀ 1.2  ਾਸ਼ਰਮੂ 'ਿ ਮਜੌਦੂ ਸ ਵ ਧਾ ਾ ਂਦਾ ਸਪੰ੍ਰੂਨ  ਾਤਾ ਰਣ (20 ਅਕੰ) 

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵਧਕਤਮ 
ਨੰਬਰ 

ਪਿਾਪਤ-ਅੰਕ 

1 

 ਕੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹੋਸਟਲ, ਜਮਾਤਾਂ, ਪਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ, ਪਿਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਰਸੋਈ ਅਤ ੇਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ 
ਪਿਾਵਨਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿਵੇਸ਼ ਦਰਵਾਜ ੇਲਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ? 

  

5  
  ਕੀ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟਾਂ, ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ, ਬਾਲਟੀਆ,ਂ ਲੋਟੇ ਅਤ ੇਤੌਲੀਏ ਸਾਫ਼ ਸ ਥਰੇ ਹਨ?    

 ਕੀ ਟਾਇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਅਤੇ ਪਿਾਵਨਆਂ 'ਚ ਲਿੱ ਗੇ ਸ਼ੀਸੇ਼ ਦਾਗ ਧਿੱ ਵਬਆ ਂਤੋਂ ਮ ਕਤ ਹਨ?   

 ਕੀ ਏਅਰ/ਰੂਮ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ  ਰੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ?    

 ਕੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਿਰਾਬ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਕਿੱ ਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਪਾਇਪਲਾਇਨਾਂ ਹਨ।    

2 

 ਕੀ ਹੋਸਟਲ, ਜਮਾਤਾਂ, ਪਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ, ਪਿਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਆਧ ਵਨਕ ਫਲਿੱ ਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਿਾਨੇ 
ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ?  

  

5  
 ਫਲਿੱ ਸ਼ ਪਿਣਾਲੀ ਗ ਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਆਧਾਵਰਤ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ।    

 ਕੀ ਪਿਾਨੇ 17 ਤੋਂ 19 ਇੰਚ ਦੀ ਉਵਚਿੱ ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਵਾਲੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹਨ?    

 ਕੀ ਪਿਾਵਨਆਂ 'ਚ 'ਦੋਹਰੀ ਫਲਿੱ ਸ਼ ਵਾਲੀ ਹੌਦੀ' ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਕਾਰ ਨੰੂ ਲੋੜਏ ਅਨ ਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ 
ਘਿੱ ਟ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਵਕਲਪ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।    
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 ਕੀ ਹਰੇਕ ਪਿਾਨੇ 'ਚ 6 ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਾਲੀ ਫਲਿੱ ਸ਼ ਹੌਦੀ ਹੈ?   

3 

 ਸਵਸਥ ਵਾਤਾਵਰਣ   

5  

 ਕੀ ਪਿਾਵਨਆਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਸਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਕਈੋ 
ਮਨ ਿੱ ਿੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤ ੇ ੂਮੀ 'ਚ ਪਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ?  

  

 ਕੀ ਮਲ-ਮਤੂਰ ਨੰੂ ਮਨ ਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਟੂੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਲਿੱ ਗ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ 
ਵਗਆ ਹੈ?  

  

 ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪਿਾਵਨਆਂ ਚੋਂ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਣਾਲੀ ਹੈ?  

  

 ਕੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦ ੇਲਈ ਸੀਵੇਜ ਦੇ ਅਨੈਰੋਵਬਕ ਪਾਚਨ(anaerobic digestion) ਵਹਿੱ ਤ ਕੋਈ 
ਪਿਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?  

  

 ਕੀ ਸੀਵੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮਨ ਿੱ ਿੀ ਮਲ ਨੰੂ ਅਲਿੱ ਗ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਕਈੋ ਪਲਾਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?    

4 

 ਹ ਾਦਾਰੀ ਅਤ ੇਵਨਕਾਸੀ ਦੀਆ ਂਸਹਲੂਤਾ ਂ   

5  

 ਕੀ ਹੋਸਟਲ, ਜਮਾਤਾਂ, ਐਡਵਮਨ ਬਲਾਕ, ਪਿਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਪਿਾਵਨਆਂ 'ਚ ਵਨਕਾਸੀ ਨਾਲੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹਨ?  

  

 ਕੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱ ਿੇ ਹਵਾ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਦ ੇਵਿੱ ਲ ਕਿੱ ਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਟਾਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਦੰਦ ੇਹਨ, ਵਜਸ 
ਨਾਲ ਉੱਲੀ ਅਤ ੇਫਫੂੰ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?  

  

 ਕੀ ਪਿਾਵਨਆਂ ਦ ੇਪਿੱ ਵਿਆ ਂਅਤ ੇਵਨਕਾਸੀ ਪਿੱ ਿੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ 
ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਿੋਟੋਕਾਲ ਉਪਲ ਧ ਹਨ?  

  

 ਕੀ ਪਿਾਨੇ ਦੇ ਪਿੱ ਿੇ ਅਤੇ ਵਨਕਾਸੀ ਪਿੱ ਿੇ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ (BIS) ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨ ਰੂਪ ਹਨ?    

 ਕੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਿੱ ਵਿਆ ਂਅਤੇ ਵਨਕਾਸ ਨਾਲੀ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੰੂ ਹਿੱਲਾਸ਼ਰੇੀ 
ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈੋ ਮ ਵਹੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ?  

  

 ਕ ਿੱਲ ਜੜੋ   20  
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1.3. ਪਿਾਵਨਆ ਂਦੀ ਸਮਰਥਾ:   
 

ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਪਿਾਵਨਆਂ ਅਤੇ ਵਪਸ਼ਾਬ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ੇਲਈ 1:10 ਅਤ ੇਵਵ ਾਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 1:1 ਜਾਂ 1:2 ਦੇ ਅਨ ਪਾਤ 
'ਚ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ, ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਪਿਾਵਨਆ ਂਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਅਨ ਪਾਤ 1:8 ਹੈ। 
 

ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਵਮਕ ਬਲਾਕ 'ਚ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਸੇ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਵਕ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਜਗਹਾ 
ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਿਸ਼ਾਸਵਨਕ  ਵਨ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਆ ਘਿੱਟ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ।  ਵਨਾਂ 'ਚ ਮਵਹਮਾਨ ਵੀ ਘਿੱ ਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ। 
 

ਅਕਾਦਵਮਕ ਬਲਾਕ 'ਚ, ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਆ ਵਿੱ ਧ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮਵਹਮਾਨ ਵੀ ਵਜਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਲਈ  ਵਨ 'ਚ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਘਣਤਾ ਦ ੇ
ਮ ਤਾਬਕ ਵਜਆਦਾ ਸੰਵਿਆ 'ਚ ਪਿਾਵਨਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ  ਵਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਮੌਜੂਦ ਰਵਹਣ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦ ੇਅਨ ਪਾਤ 'ਚ ਪਿਾਵਨਆਂ ਦੀ 
ਸੰਵਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤ ੇਵਵ ਾਗ ਦ ੇਲਈ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਦੀ ਸੰਵਿਆ ਉੱਪਰ ਵਰਵਣਤ ਆਦਰਸ਼ ਅਨ ਪਾਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 
ਸਕੋਰ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੋਵੇਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਵਹਿੱ ਤ ਏਸ ੇਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਸੂਿੀ 1.3 ਪ੍ਖਾਵਨਆ ਂਦੀ ਸਮਰਥਾ (ਵ ਵਦਆਰਥੀ/ਪ੍ਖਾਨਾ/ਧਣੋ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਦਾ ਅਨ ਪ੍ਾਤ) (20 ਅਕੰ)  

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਅਵਧਕਤਮ ਨੰਬਰ ਪਿਾਪਤ-ਅੰਕ 

1 

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ/ਧੋਣ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ  
ਪਿਤੀ 10 ਪ ਰਸ਼ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1 ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਪ ਰਸ਼ ਲਈ ਵਪਸ਼ਾਬ ਘਰ (2 ਅੰਕ)  
ਪਿਤੀ 10 15 ਪ ਰਸ਼ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1 ਪ ਰਸ਼ ਲਈ ਵਪਸ਼ਾਬ ਘਰ (1 ਅੰਕ)  
ਪਿਤੀ 10 ਔਰਤ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 1 ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟਾਂ (2 ਅੰਕ)  
ਪਿਤੀ 10-15 ਔਰਤ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 1 ਟਾਇਲਟ ਸੀਟਾਂ (1 ਅੰਕ)  
ਪਿਤੀ 10 ਪ ਰਸ਼ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1 ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਵਾਸ਼ ਬੈਸਨ (2 ਅੰਕ)  
ਪਿਤੀ 10-15 ਪ ਰਸ਼ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 1 ਵਾਸ਼ ਬੈਸਨ (1 ਅੰਕ)  
ਪਿਤੀ 20 ਪ ਰਸ਼ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 1 ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਫਲਿੱ ਸ਼ ਟਾਇਲਟਾਂ (2 ਅੰਕ)  
ਪਿਤੀ 20-30 ਪ ਰਸ਼ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 1 ਫਲਿੱ ਸ਼ ਟਾਇਲਟਾਂ (1 ਅੰਕ) 

8  

2 

ਵਵ ਾਗ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ/ਧੋਣ ਦੀਆ ਂਸ ਵਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਆ  
ਪਿਤੀ 5 ਪ ਰਸ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ 1 ਪ ਰਸ਼ ਵਪਸ਼ਾਬ ਘਰ (2 ਅੰਕ)  
ਪਿਤੀ 10 ਪ ਰਸ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ 1 ਪ ਰਸ਼ ਵਪਸ਼ਾਬ ਘਰ (1 ਅੰਕ)  
ਪਿਤੀ 5 ਔਰਤ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ 1 ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ (1 ਅੰਕ)  
ਪਿਤੀ 5 ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ 1 ਵਾਸ਼ ਬਸੈਨ (2 ਅੰਕ)  
ਪਿਤੀ 1 ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ 1 ਵਾਸ਼ ਬੈਸਨ (1 ਅੰਕ )  
ਪਿਤੀ 5 ਪ ਰਸ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ 1 ਫਲਿੱ ਸ਼ ਟਾਇਲਟ (2 ਅੰਕ)  
ਪਿਤੀ 10 ਪ ਰਸ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ 1 ਫਲਿੱ ਸ਼ ਟਾਇਲਟ (1 ਅੰਕ) 

8  

3 

ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਦ ੇਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਪਿਾਨਾ ਸੀਟਾਂ/ਧੋਣ ਦੀਆ ਂਸ ਵਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਆ  
ਪਿਤੀ 250 ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਲਈ 1 ਪ ਰਸ਼ ਵਪਸ਼ਾਬ ਘਰ (1 ਅੰਕ)  

4  
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ਪਿਤੀ 100 ਔਰਤ ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਲਈ 1 ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ (1 ਅੰਕ)  
ਪਿਤੀ 100 ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਲਈ 1 ਵਚਲਮਚੀ (1 ਅੰਕ)  
ਪਿਤੀ 250 ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਲਈ 1 ਫਲਿੱ ਸ਼ ਟਾਇਲਟ (1 ਅੰਕ) 

 ਕ ਿੱਲ 20  

 

1.4. ਪਿਾਵਨਆ ਂਦਾ ਵਲੰਗ ਸੰਤ ਲਨ: 
ਔਰਤ ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਮਸ਼ਰਤ ਕੈਂਪਸਾਂ 'ਚ, ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 60:40 ਦੇ ਅਨ ਪਾਤ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਾਵਨਆਂ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ 
ਹੀ ਔਰਤ ਪਿਾਵਨਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਿਾਨੇ 'ਚ ਫਲਿੱ ਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੈਵਨਟਰੀ ਨੈਪਵਕਨ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ ਵੀ ਉਪਲਿੱ  ਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਵਜਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਲਵਸੰ਼ਗ 
ਤੋਂ ਸੈਪਵਟਕ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਜਲ ਵਨਕਾਸੀ ਦੇ ਪਿਵਾਹ 'ਚ ਰ ਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਵਿੱਛਤਾ ਸ ਵਵਧਾਵਾਂ 'ਚ ਫਲਿੱ ਸ਼ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਲਈ ਵਪਸ਼ਾਬ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅਨ ਪਾਤ 2:1 ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਾਨੇ ਦਾ ਬ ਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 
ਆਦਰਸ਼ ਅਨ ਪਾਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਅਤ ੇਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਪਿਵੇਸ਼ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਅੰਕ ਵਮਲਣਗੇ, ਅਤ ੇ
ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗੇਾ ਤਾਂ ਕਈੋ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇਗਾ। ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਵਨਰੀਿਣ ਦੇ ਸ ਪਰਵਾਈਜਰੀ ਵਰਕਾਰਡ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ 'ਤ ੇ5 ਅੰਕ ਵਮਲਣਗੇ। 
ਔਰਤਾਂ ਦ ੇਲਈ ਬਣੇ ਪਿਾਵਨਆ ਂ'ਚ ਸੇਨੇਟਰੀ ਨੈਪਵਕਨ ਦੀ ਉਪਯਗੋੀ ਸ ਵਵਧਾ ਦੇ ਲਈ 5 ਅੰਕ ਵਦਿੱ ਤ ੇਜਾਣਗੇ। 
ਹਰੇਕ ਮੰਵਜਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਵੰਗ 'ਚ, ਅੰਗਹੀਣ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਪਿਾਵਨਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ  ਵਨ 'ਚ ਵਲੰਗਕ ਵਦਿਸ਼ਟੀਕਣੋ ਨੰੂ 
ਵਧਆਨ 'ਚ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹੋਏ ਉਵਚਤ ਪਿਾਵਨਆਂ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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ਸੂਿੀ 1.4 ਔਰਤ ਪ੍ ਰਸ਼ ਦ ੋਾ ਂਦ ੇਲਈ ਪ੍ਖਾਵਨਆ ਂਦਾ ਅਨ ਪ੍ਾਤ (ਪ੍ ਰਸ਼:ਔਰਤ) (20 ਅਕੰ) 

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵਧਕਤਮ 
ਨੰਬਰ 

ਪਿਾਪਤ-ਅੰਕ 

1 1. ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਸੰਵਿਆ    2  

2 ਪਿਤੀ 8 ਲੜਵਕਆਂ ਲਈ 1 ਪ ਰਸ਼ ਵਪਸ਼ਾਬ ਘਰ ਹਾਂ/ਨਹੀਂ (1 ਅੰਕ)    2  

3 ਪਿਤੀ 15 ਲੜਵਕਆਂ ਲਈ 1 ਫਲਿੱ ਸ਼ ਟਾਇਲਟ ਹਾਂ/ਨਹੀਂ (1 ਅੰਕ)    2  

4 2. ਵਵਵਦਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਾਵਨਆਂ ਦੀ ਲੌੜੀਂਦੀ ਸੰਵਿਆ    2  

5 

ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦ ੇਲਈ ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਪਿਵੇਸ਼ ਦਰਵਾਜਾ  
ਅਲਿੱ ਗ ਪਿਵੇਸ਼ ਦਰਵਾਜਾ  
ਅਲਿੱ ਗ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਅਲਿੱ ਗ ਸਥਾਨ 

  2  

6 

ਔਰਤਾਂ ਅਤ ੇਲੜਕੀਆ ਂਦੇ ਪਿਾਨੇ ਦਾ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦ ਆਰਾ ਵਨਰੀਿਣ  
 ਵਨ ਦੀ ਵਡਊਟੀ 'ਤੇ ਵਨਯ ਕਤੀ  
 ਵਨ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤ ੇਸਵਿੱਛਤਾ ਚਿੱ ਕਰ ਦਾ ਵਨਰੀਿਣ  
ਵਦਨ 'ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਵਨਰੀਿਣ  
ਵਦਨ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਵਨਰੀਿਣ  
 ਵਨ ਦੀ ਉੱਤਮ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਵਨਰੀਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪ ਰਸਕਾਰ 

  5  
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7 

ਔਰਤ ਪਿਾਵਨਆਂ 'ਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਵਕਨਾਂ ਦੇ ਵਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ  
ਹਰ ਪਿਾਨੇ 'ਚ ਕੜੂੇਦਾਨ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ  
ਹਰ ਪਿਾਨਾ ਘਰ 'ਚ ਕੂੜਦੇਾਨ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ  
ਅਰਜਨ ਅਤੇ ਵਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ  
ਅਰਜਨ ਅਤੇ ਵਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ ਦਾ ਚਿੱ ਕਰ  
ਅਰਜਨ ਅਤੇ ਵਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਚਿੱ ਕਰ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ संग्रहण और प्रशमन के आवर्तन की ननगरानी 

  5  

 ਕ ਿੱਲ ਜੜੋ   20  

 

1.5. ਵਵਵ ੰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਰਿੱਥ (ਅੰਗਹੀਣਾਂ) ਦ ੇਲਈ ਸ ਵਵਧਾਜਨਕ ਪਿਾਨੇ: 
ਵਵਵ ੰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਰਿੱਥ (ਅੰਗਹੀਣਾਂ) ਦੇ ਲਈ ਪਿਾਨੇ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਾਨਵੀ ਅਤ ੇਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਨਰਵਮਤ ਪਿਾਨੇ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ 
ਸਮਰਿੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਢਲਵੇਂ ਮਾਰਗ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ ਜੋ ਪਹ ੰ ਚ ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵ,ੇ ਵਡਜਾਈਨ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਜੋ ਵਵਵ ੰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਰਿੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ ਵਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਵਵ ੰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਰਿੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦਾਇ ਦ ੇਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ। 
 

ਸੂਿੀ 1.5 ਵ ਵਭਨੰ ਰਪੂ੍ 'ਿ ਸਮਰਿੱਥ (ਅਗੰਹੀਣਾ)ਂ ਦ ੇਲਈ ਸ ਵ ਧਾਜਨਕ ਪ੍ਖਾਨੇ : (10 ਅਕੰ) 

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਅਵਧਕਤਮ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ-ਅੰਕ 

1 

ਵਵਵ ੰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਰਿੱਥ (ਅੰਗਹੀਣ) ਫਕੈਲਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱ ਿਰੇ ਪਿਾਨੇ  
1 ਪਿਤੀ ਫੈਕਲਟੀ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਜ ੜੇ  
1 ਪਿਾਨਾ ਜੋ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਲਾਗਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵ ੇ

2  

2 

ਵਵਵ ੰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਰਿੱਥ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲਿੱ ਗ ਪਿਾਨੇ  
ਆਸਾਨ ਪਿਵੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਰ  ਵਨ 'ਚ 1 ਪਿਾਨਾ  
ਆਸਾਨ ਪਿਵੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮੰਜਲ 'ਤੇ 1 ਪਿਾਨਾ 

2  
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3 

ਢਲਵੇਂ ਮਾਰਗ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ  
ਆਸਾਨ ਪਿਵੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਰ  ਵਨ 'ਚ 1 ਢਲਵਾਂ ਮਾਰਗ  
ਆਸਾਨ ਪਿਵੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮੰਜਲ 'ਤੇ 1 ਢਲਵਾਂ ਮਾਰਗ 

2  

4 

ਵਵਵ ੰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਰਿੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨ ਕੂਲ ਪਿਾਨੇ ਦਾ ਢ ਕਵਾਂ ਵਡਜਾਇਨ  
ਵਨਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਪਿਵੇਸ਼  
ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੂਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਪਿਵੇਸ਼ 

2  

5 

ਇਹ ੋਵਜਹੇ ਪਿਾਵਨਆ ਂਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅਤ ੇਸਚੂਨਾ  
 ਵਨ 'ਚ ਪਿਾਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਾ  
ਪਿਾਨੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਾ 

2  

 ਕ ਿੱਲ ਜੜੋ 10  

1.6. ਪਾਣੀ ਟਟੂੀਆ,ਂ ਸਨੈੀਟਸੇ਼ਨ ਅਤ ੇਪਲੰਵਬੰਗ :   
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਟੂਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਰਸਾਅ ਦਾ ਵਨਰੀਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਫਜਲੂ ਿਰਚ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਸਵਿੱਛਤਾ, ਜੋ ਸਾਪੇਿ 
ਹੋਵੇ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦੌਰ ਦਾ ਪਿਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਨਯਮਤ ਲਾਗ ੂ(ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ) ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਕੰਮ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਪਿਾਨੇ 
ਿ ਿੱ ਲਹੇ  ਹੋਣ, ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਵਵ ੰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਰਿੱਥਾਂ ਦ ੇਲਈ। ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਵਕਿੱ ਥ ੇਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਲੇਿ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਨੋਵਟਸ ਪਿਦਰਵਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅਣਵਰਤੇ ਪਿਾਵਨਆਂ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   
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ਸੂਿੀ 1.6 ਪ੍ਾਣੀ ਟੂਟੀਆ,ਂ ਸੈਨੀਟਸੇ਼ਨ ਅਤ ੇਪ੍ਲਵੰਬਗੰ (20 ਨਬੰਰ) 

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਅਵਧਕਤਮ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ-ਅੰਕ 

1 

ਪਿਾਵਨਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਰਸਾਅ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਚਾਲੂ ਟੂਟੀਆਂ ਕੈਂਪਸ (ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਫੈਕਲਟੀ, ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ) 
ਦੇ ਪਿਾਨੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਚਾਲੂ ਟਟੂੀਆਂ ਦੀ (ਸਾਰੇ ਪ ਆਇੰਟ ਚਾਲੂ) ਮੌਜੂਦਗੀ।  
ਕੈਂਪਸ (ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਫੈਕਲਟੀ, ਮਵਹਮਾਨਾਂ) 'ਚ ਪਿਾਨੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਿੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਾਲ ੂਟਟੂੀਆਂ ਦੀ 
ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਸੋਈ, ਬਗੀਚਾ, ਸਰਵਜਨਕ ਿੇਤਰ  
ਕੀ ਟੂਟੀ ਦ ੇਟਪਕਣ (ਵਰਸਾਅ) ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਫੌਰਨ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ? ਟੂਟੀ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ  
ਚੰਗੀ ਕ ਆਲਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਟੂੀਆਂ (ਜੰਗਰੋਧਕ, ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ) ਲਈ ਵਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਟੂਟੀ ਵਨਰੀਿਕਾਂ ਦੇ ਦਵੌਰਆਂ ਦੀ 
ਵਾਰਵਾਰਤਾ 

4  

2 

ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਪਾਇਪਲਾਇਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ/ਵਰਸਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵਨਰੀਿਣ ਕਰੋ  
ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਪਾਇਪਲਾਇਨਾਂ 'ਚ ਵਰਸਾਅ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਜਾਂਚ  
ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਪਾਇਪਲਾਇਨ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਵਿੱਛਤਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ 

2  

3 

ਛਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਕਨਾਰ ੇਦੀਆ ਂਕੰਧਾਂ ਨੰੂ ਪਿ ਾਵਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਸਾਅ  
ਛਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਕਨਾਰ ੇਦੀਆ ਂਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵਰਸਾਅ ਵਾਲੇ ਵਬੰਦੂਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ  
ਮਾਹਰਾਂ/ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਵਨਰੀਿਣ ਅਤੇ ਛਿੱ ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਕਨਾਰ ੇਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵਰਸਾਅ ਦ ੇਪਿ ਾਵ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ  
ਛਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਕਨਾਰ ੇਦੀਆ ਂਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵਰਸਾਅ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਮ ਰੰਮਤ/ਰਿੱਿ ਰਿਾਅ 

4  

4 

ਪਿਾਨਾ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮ ਿੱ ਚੀ ਸਫ਼ਾਈ  
ਪਿਾਵਨਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਤਲਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ  
ਵਵਵ ੰਨ ਪਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਰਿੱਥ ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਵਬਰਧ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਾਨਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਸਹਾਇਕ ਸਮਿੱਗਰੀ 
(ਪਾਸ ੇਵਾਲੇ ਕ ੰ ਡ,ੇ ਕੰਧ ਸਹਾਰਾ, ਹਿੱਥ ਟੂਟੀ) ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ  
ਪਿਾਵਨਆਂ 'ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ, ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਣ, ਪਿਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ  

4  
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ਪਿਾਵਨਆਂ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਨਕਾਸ ਪਿੱ ਿੇ, ਵਪਸ਼ਾਬ ਘਰ ਦੀ ਦੈਵਨਕ ਸਫ਼ਾਈ 

5 

ਰਿੱਿ ਰਿਾਅ ਦੌਰ ਪਿਮ ਿੱ ਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਦਰਵਸ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਵਗਆ  
ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਫਾਰਮਟੈ 'ਚ ਪਿਾਨਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਸੰਕਤੇ  
ਪਿਾਨਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਟੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮ ਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸਚੂਨਾ 
'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ  
ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦ ੇਤਵਹਤ ਮ ਰੰਮਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

4  

6 

ਫੀਡਬੈਕ ਵਵਵਸਥਾ  
ਸਮੀਵਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਂਪਸ  ਵਨਾਂ 'ਚ ਫੀਡਬਕੈ ਵਵਵਸਥਾ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ  
ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤ ੇਕੈਂਪਸ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਲੀਕ ਟਟੂੀਆਂ ਅਤ ੇਟੂਟੀਆ ਂਸਬੰਧੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ 
ਵਮਆਦੀ ਸਮੀਵਿਆ  
ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਪਿਾਪਤ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ/ਸ ਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 

2  

 ਕ ਿੱਲ ਜੜੋ 20  
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1.7. ਜਲ ਸਮਰਿੱਥ ਪਿਾਨੇ 

ਸ ਿੱ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੈਵ ਪਿਾਵਨਆਂ 'ਚ ਦੋਹਰੀ ਫਲਿੱ ਸ਼ ਪਿਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਆਧਾਵਰਤ ਟੂਟੀਆ ਂਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ ਕੈਂਪਸ ਪਿਬੰਧਨ ਦ ੇਜਲ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ, ਵਕਸ ੇਵੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਲ ਸਮਰਿੱਥ ਪਿਾਨੇ ਦ ੇਬ ਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 

ਸੂਿੀ 1.7 ਜਲ ਸਮਰਿੱਥ ਪ੍ਖਾਨੇ (10 ਅਕੰ) 

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਅਵਧਕਤਮ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ-ਅੰਕ 

1 

ਦੋਹਰੀ ਧ ਆਈ ਪਿਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸ ਸਿੱ ਜਤ ਪਿਾਨੇ  
ਧ ਆਈ ਹੌਦੀ ਦੋਹਰੀ ਧ ਆਈ ਵਾਲਾ ਅਤ ੇ6 ਲੀਟਰ (4ਅੰਕ) ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਪਿ ਾਵੀ ਹੈ।  
ਧ ਆਈ ਹੌਦੀ ਦੋਹਰੀ ਧ ਆਈ ਵਾਲਾ, ਪਰ 6 ਲੀਟਰ (3 ਅੰਕ) ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਪਿ ਾਵਹੀਣ ਹੈ।  
ਧ ਆਈ ਹੌਦੀ 'ਚ ਵਸੰਗਲ ਧ ਆਈ ਅਤੇ 6 ਲੀਟਰ (2 ਨੰਬਰ) ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਪਿ ਾਵੀ  
ਧ ਆਈ ਹੌਦੀ 'ਚ ਵਸੰਗਲ ਧ ਆਈ, ਪਰ 6 ਲੀਟਰ (1ਅੰਕ) ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਪਿ ਾਵਹੀਣ ਹੈ। 

4  

2 

ਟੂਟੀਆਂ ਸੈਂਸਰ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਆਧਾਵਰਤ  
ਸਮੇਂਬਿੱ ਧ (2 ਅੰਕ)  
ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਰ ਵਜਆਦਾ ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ (1 ਅੰਕ) 

2  

3 

ਪਿਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਗਿੇਅ ਵਾਟਰ (ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ) ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ  
ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜ ਵੜਆ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ (4ਅੰਕ)  
ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜ ਵੜਆ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ (2ਅੰਕ) 

4  

 ਕ ਿੱਲ 10  
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1.8. ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦ ੇਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ   
ਅਸਵਸਥਕਾਰੀ ਪਿਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ :  
ਕੈਂਪਸ ਨੰੂ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਿਸ਼ਾਸਵਨਕ, ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਿ ਿੱ ਲਹੇ  'ਚ ਵਪਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਮਲ ਵਤਆਗਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੂਪਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨੇੜ ੇਤੜੇੇ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਸ ਵਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ ਅਤੇ ਅਸ  ਾਵਵਕ ਆਦਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸੰਕੇਤ ਬੋਰਡ/ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਜਲ 
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਜਨਕ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ ੂਅਤ ੇਦ ਧਾਰੂ ਪਸ਼ ੂਦੇ ਦਿਲ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 
ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ  ੂਵਮਕਾ ਅਤ ੇਵਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦ ੇਬਾਰ ੇਉਪਯ ਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ 
ਸਚੇਤ ਰਵਹਣ ਦੇ ਲਈ ਵਸਿੱ ਵਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਪਿਾਵਨਆ ਂ'ਚ ਪਿਵੇਸ਼ ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬ ਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ੇਦ ੇਰਿੱਿ ਰਿਾਅ ਸਵਹਤ ਪਿਾਨਾ ਸ ਵਵਧਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਪਿ ਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੇਤਰਵਾਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਵਿੱਛਤਾ ਮ ਿੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 
'ਤੇ ਅੰਕ ਦਣੇ ਦੇ ਲਈ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਿ ਿੱ ਲਹੇ  'ਚ ਮਲ ਵਤਆਗਣ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੀਰੋ ਅੰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਨੰਬਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਲਈ ਵਸਿਲਾਈ ਪਿੋਗਰਾਮ ਆਯੋਵਜਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਨਯਮਤ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 
ਸੰ ਾਵਵਤ ਸੰਕਿਮਣਾਂ ਦੇ ਦ ੋਸਰੋਤ ਵਬੰਦੂ ਰਸਈੋਆ ਂਅਤੇ ਪਿਾਵਨਆ ਂਤੋਂ ਵਨਕਲਣ ਵਾਲੀ ਫਾਲਤ ੂਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਅਤੇ  ੋਜਨ ਿੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਰਿੱ ਿਣਾ ਬੇਹਿੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਵੇਸਟ ਜਲ ਦ ੇਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮ ਕਤ ਵਹਾਅ ਦੀ ਜਲ ਵਨਕਾਸੀ ਪਿਣਾਲੀ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵੇਸਟ ਦੀ ਵਨਪਟਾਰਾ ਪਿਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੰੂ ਸਰਬਜਨਕ ਨਾਲੀ 'ਚ 
ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਨਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਬੇਪਰਦ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵਸੇਟ ਨੰੂ ਜੀਰੋ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਿਾ ਦ ੇਮੌਸਮ 'ਚ ਨਾਲੀਆ ਂਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਰ ਕਾਵਟ, ਜਲ ਜਮਾਅ, ਵਰਸਾਅ, 

ਵਤਲਚਿੱ ਟ/ੇਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੇ ਪਿਜਨਣ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਵਮਲਾਵਟ ਦੀ ਵਕਸ ੇਵੀ ਸੰ ਾਵਨਾ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵਡਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ 
ਹਫਤਾਵਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲੀਆ ਂਦੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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ਸੂਿੀ 1.8 ਸ ਿੱਛਤਾ ਰਿੱਖ ਰਖਾਅ ਦ ੇਲਈ ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਕਰਮਿਾਰੀ (10 ਅਕੰ) 

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵਧਕਤਮ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ-ਅੰਕ 

1 

ਉਪਯ ਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦ ੇਲਈ ਪ ਰਸ਼ ਅਤ ੇਔਰਤਾਂ   
 ਕੀ ਉਪਯ ਕਤ ਸੰਵਿਆ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ? ਹਾਂ/ਨਹੀਂ  
 (ਕਾਰਜ ਾਰ ਅਤੇ ਵਸਿਲਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕ ਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ 

ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪ ਿੱ ਛ ਵਗਿੱ ਛ ਕਰੋ)  
 ਕੀ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ?  

 ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦ ੇਲਈ ਪਿੇਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

  2  

2 

ਜਲ ਵਨਕਾਸੀ ਦ ੇਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦ ੇਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ 
 ਕੀ ਜਲ ਵਨਕਾਸੀ ਦੇ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵਸਿੱ ਵਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ/ਨਹੀਂ   2  

3 

ਵਸਿਲਾਈ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 

 ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱ ਵਾਂ ਦ ੇਸੰਤੋਿਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯ ਕਤ 
ਵਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?  

 ਕੀ ਵਸਿਲਾਈ ਸਰਬ ਪਿੱ ਿੀ/ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ, ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ 1.8.5 'ਚ 
ਉਵਲਿਤ ਹੈ)?   

 ਕੀ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ 'ਚ ਆਪਣੀ  ਵੂਮਕਾ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ 
ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ?  

 ਕੀ ਵਸਿਲਾਈ ਉਪਯ ਕਤ ਸੀ (ਅਚਾਨਕ ਕ ਝ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ ਿੱ ਛੋ)?  

 ਕੀ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦੌਰ 'ਚ ਸ ਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਮਆਦੀ ਰੀਫਰੈਸ਼ਰ ਵਸਿਲਾਈ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?  

 ਕੀ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜੀ/ਿੇਤਰੀ  ਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵਸਿੱ ਵਿਅਤ ਹਨ? 

  2  
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4 

ਵਨਯਮਤ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ 

 ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?  

 ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਚਮੜੀ, ਹਿੱਥ, ਪੈਰ, ਅਿੱਿ, ਕੰਨ ਅਤ ੇਛਾਤੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ 'ਤੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਧਆਨ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ?  

 ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰਾਬ ਵਸਹਤ, ਿਾਸ ਕਰਕ ੇਸੰਕਰਮਕ ਰੋਗਾਂ ਦ ੇਸੰਬੰਧ 'ਚ   ਗਤਾਨ ਦ ੇਨਾਲ ਵਬਮਾਰੀ 
ਦੀ ਛ ਿੱ ਟੀ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ?  

 ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ?  

 ਕੀ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ? 

  2  

5 

ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦ ੇਕਰਤਿੱ ਵ ਅਤ ੇਵਜੰਮਵੇਾਰੀ 
 ਸਧਾਰਨ ਿੇਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਹਰੀ ਿੇਤਰ, ਸੜਕ, ਪਾਰਵਕੰਗ।  
 ਸਰਵਜਨਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ -ਹਾਲ ਅਤੇ ਦਲਾਨ।  
 ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੇਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ -ਪਿਾਨੇ।  
 ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਛਾਂਟ-ਛਟਾਈ ਅਤੇ ਵਨਪਟਾਰਾ  
 ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ - ੋਜਨ ਿੇਤਰ, ਕੈਂਟੀਨ, ਰਸੋਈ।  
 ਵਮਆਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਜਲ ਵਨਕਾਸੀ ਵਵਵਸਥਾ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਅਤੇ ਬ ਵਨਆਦੀ ਮ ਰੰਮਤ।  
 ਕੈਂਪਸ ਵਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਾਂ -ਸੰ ਾਲ।  
 ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪਿਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਤਰਨਾਕ ਵਸੇਟ ਦ ੇਉਤਪਾਦਕ ਿੇਤਰ। 

  2  

 ਕ ਿੱਲ ਜੜੋ   10  
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1.9. ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਦ ੇਵਨਰੀਿਣ ਦ ੇਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ 
 ਾਵੇਂ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦੇ ਚਿੱ ਕਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਫਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਵਨਯਮਤ ਵਨਰੀਿਣ ਤੰਤਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਪੋਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ, ਅਤ ੇ
ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪਵਹਲਆੂਂ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਸ ਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿਮਾਣੀਕਰਣ, ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੇਗੇ। 
 

ਸਿੂੀ 1.9 ਸ ਿੱਛਤਾ ਵਨਰੀਖਣ ਦ ੇਲਈ ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਕਰਮਿਾਰੀ (10 ਅਕੰ) 

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵਧਕਤਮ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ-ਅੰਕ 

1 

ਵਨਰੀਿਣ ਦ ੇਲਈ, ਵਸਿੱ ਵਿਅਤ ਅਤ ੇਉਪਯ ਕਤ ਵਨਰੀਿਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦਾ ਹਣੋਾ 
 ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨ ਦਾ ਅਨ ਪਾਤ, 10:1 ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਵਿਆ ਵਗਆ ਹ?ੈ ਹਾਂ/ਨਹੀਂ  
 ਕੀ ਵਨਗਰਾਨ, ਪਿਵਤਵਦਨ ਆਪਣ ੇਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਉਂਦ ੇਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣ ੇਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ 

ਵਰਕਾਰਡ ਰਿੱ ਿਦ ੇਹਨ?  

 ਕੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਅਤ ੇਮਾਵਸਕ ਵਰਪੋਰਟ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਨਗਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 
ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ? 

  4  

2 

ਰਜੋਾਨਾ/ਹਫਤਾਵਾਰੀ/ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਨਰੀਿਣ ਅਤ ੇਵਰਪਰੋਟ ਦਾ ਫਾਰਮਟੈ 

 ਕੀ ਵਨਰੀਿਣ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਦਾ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਫਾਰਮਟੈ ਨੰੂ  ਰਨਾ, ਆਸਾਨ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਵਆਪਕ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਵਰਪਰੋਟ 'ਚ, ਨੋਵਟਸ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗ ੰ ਜਾਇਸ਼ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਵਰਪਰੋਟਾਂ 'ਚ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਵਦਿੱਤ ੇਗਏ ਸ ਝਾਅ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ? 

  2  

3 

ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦ ਆਰਾ ਵਰਪਰੋਟਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕੀ(ਰੈਂਡਮ)ਪਿਮਾਣੀਕਰਣ 

 ਕੀ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੰੂ ਸਚੂਾਰ ੂਰਪੂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਤਫਾਕੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਦੇ ਹਨ? 

  2  
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4 

ਮ ਰੰਮਤ ਦ ੇਲਈ ਜ ੇਉਪਯ ਕਤ ਸ ਵਵਧਾਵਾਂ ਅਤ ੇਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਰਪਰੋਟ ਕਰਨਾ 
 ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸ ਝਾਅ ਵਵਧੀ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸ ਝਾਅ ਬਾਕਸ/ਵਸ਼ਕਾਇਤ 

ਰਵਜਸਟਰ/ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਮੂਹ?  

 ਕੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ, ਦੈਵਨਕ/ਹਫਤਾਵਾਰ ਹ ੰ ਦੀ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਮਾਵਸਕ ਵਨਰੀਿਣ ਵਰਪੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ?  

 ਕੀ ਸਵਿੱਛਤਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦੇ ਮ ਿੱ ਵਦਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਵਾਰਣ ਦਲ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਨਵਾਰਣ ਵੀ, ਓਸੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਰਿੱਿ ਰਿਾਅ ਦਰੌ 'ਚ ਸ ਧਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਰਿੱਿ ਰਿਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦ ਆਰਾ ਵਦਿੱਤ ੇਗਏ ਸ ਝਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਵਵਚਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

  2  

 ਕ ਿੱਲ ਜੜੋ   10  

1.10. ਰਸਈੋ ਕਰਮਚਾਰੀ: 
ਿਾਨਸਾਮ,ੇ ਰਸੋਈਏ, ਸਹਾਇਕ ਰਸੋਈਏ,  ੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ  ਾਂਡ ੇਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੈਸ ਵਨਗਰਾਨਾਂ ਦ ਆਰਾ ਹਰ ਵਦਨ 
ਰੋਲ ਕਾਲ ਵਵਧੀ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਵਲਵਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ 
ਅੰਕ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਲੈਣਾ ਵਨਸ਼ਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆ ਂਵਰਦੀਆਂ 'ਚ, ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਵਡਊਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਪੇਸ਼ਬੰਦ(ਐਪਰਣ)ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਹਰ ਵਦਨ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦ ਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਧੋਤੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਪਕਵਾਨ ਨੰੂ ਹਿੱਥ ਲਗਾਉਂਦ ੇ
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਰਮ-ਹੀਣ ਦਸਤਾਨੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਵਨਰੀਿਣ ਅਤ ੇਪਿਮਾਣੀਕਰਨ, ਮੈਸ ਦੇ ਠੇਕਦੇਾਰ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਹਰ ਵਾਰ  ੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੂਠੇ  ਾਂਡ,ੇ ਬਚੇ ਿ ਚੇ ਿਾਨੇ(ਪਕਵਾਨ)ਅਤ ੇਰਸੋਈ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੰੂ ਤ ਰੰਤ ਹਟਾ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜਗਹਾ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ਼ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀੜੇਆ ਂਨੰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ, ਫੰਗਸ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜੀਵਾਣਆੂਂ ਦ ੇਜਮਾਵੜੇ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਸੂਿੀ 1.10 ਰਸਈੋ ਕਰਮਿਾਰੀਆ ਂਦੀ ਪ੍ਸੋ਼ਾਕ ਅਤ ੇਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ (10 ਅਕੰ) 

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵਧਕਤਮ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ-ਅੰਕ 

1 

ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦ ੇਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਪਸੋ਼ਾਕਾਂ ਐਪਰਣ(ਪਸ਼ੇਬੰਦ), ਦਸਤਾਨੇ, ਵਸਰ ਦੀ ਟਪੋੀ ਅਤ ੇਉਪਕਰਣਾਂ ਨੰੂ-
ਹਰ ਰਜੋ ਧਤੋਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ ਅਤ ੇਵਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕ ੇਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

 ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਜੋੜੀਆਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?  

 ਕੀ ਰਸੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱ ਪੜ ੇਧੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਧੋਬਘਾਟ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?  

 ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਰਸਈੋ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱ ਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਅਤੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਸ ਕਾਉਣ 
ਦੇ ਲਈ ਜਗਹਾ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ?  

 ਕੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਵਡਊਟੀ ਚੋਂ ਕ ਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛ ਿੱ ਟੀ ਵਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ?  

 ਕੀ ਕਿੱ ਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵਮਵਥਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ? 

  2  

2 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹ ੈਉਸਦੀ ਸਚੂੀ   
 ਕੀ ਰਸੋਈ ਘਰ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ ਦ ੇਲਈ, ' ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ" ਵਾਲੀ 

ਸੂਚੀ, ਪਿਮ ਿੱ ਿ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਦਰਵਸ਼ਤ ਹੈ?  

 ਕੀ ਇਸ ਸਚੂੀ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

  1  

3 

ਰਸਈੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਵਨਯਮਤ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ   
 ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰਸੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?  

 ਕੀ ਰਸੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਵਸਹਤ ਿਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੋ 'ਤੇ ਸੰਕਰਮਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛ ਿੱ ਟੀ, ਤਨਿਾਹ ਸਵਹਤ ਵਮਲਦੀ ਹੈ?  

 ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਕਾਰਡ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

  2  
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4 

ਰਸਈੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦ ੇਲਈ ਬਾਥ ਰਮੂ ਅਤ ੇਪਿਾਨੇ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕਰਾਉਣਾ   
 ਕੀ ਰਸੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਾਨੇ ਅਤ ੇਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?  

 ਕੀ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਅਲਿੱ ਗ ਪਿਾਨਾ ਸਵਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?  

 ਕੀ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣ ਦ ੇਲਈ, ਸਾਬਣ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?  

 ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਅਤੇ ਪਿਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ ਨੰੂ, ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਹੋਰ ਬਾਥ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ 
ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

  2  

5 

ਰਸਈੋ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦ ੇਲਈ ਉਪਯ ਕਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ   
 ਰਸੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਕੋਈ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ 

ਉਪਕਰਣ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ?  

 ਕੀ ਰਸੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਵਾਰ  ੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

  2  

6 

ਕੀ ਸ ਝਾਅ ਬਕਸਾ/ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਰਵਜਸਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?   

 ਕੀ ਸਵਿੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਨਰਣਾ ਲੈਣ 'ਚ, ਰਸੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?  

 ਕੀ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੀ ਸਵਿੱਛਤਾ ਦ ੇਸ ਧਾਰ ਦ ੇਲਈ, ਰਸੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ੇਸ ਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  

 ਵਨਗਰਾਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਨਰੀਿਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੌਰ ੇ'ਤੇ, ਕੀ ਸ ਝਾਅ/ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਰਵਜਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

  1  

 ਕ ਿੱਲ ਜੜੋ   10  
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1.11. ਰਸਈੋ ਅਤ ੇਕੈਂਟੀਨ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ:   
ਕੈਂਟੀਨ, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਬਹ ਤ ਹੀ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ ਵਵਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਨਰੀਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਜਿੱ ਥੇ ਿਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ 
ਪਿੱ ਕੇ ਹੋਏ  ੋਜਨ ਨੰੂ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਵਜਿੱ ਥੇ ਕਿੱ ਚੀ ਿਾਣਯੋਗ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ  ੰਡਾਰ ਕਮਰਾ ਅਤ ੇਸੀਤ ਕਮਰਾ। ਚ ਿੱ ਲਹੇ, ਸਬਜੀ ਕਿੱ ਟਣ ਅਤੇ ਧੋਣ ਦੀ 
ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਲੋ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਰੋਜਾਨਾ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਸਮਿੱਗਰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਕੈਂਟੀਨ ਦੇ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦ ੇਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਦੇਿ ਕੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਦੇ ਲਈ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
ਰਾਜ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਫਡੂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦ ਆਰਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਨਰੀਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਮਨੋਨੀਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਹੋਸਟਲ ਮੈਸ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਵਵਚ ਕੈਂਪਸ ਵਵਚ ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ ਵਵਧਾਵਾਂ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਵਧਾਵਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦ ਆਰਾ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਪਿਮਾਣ ਪਿੱ ਤਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਵਮਲਣਗੇ। 

 

ਸਿੂੀ 1.11 ਰਸਈੋ ਅਤ ੇਕੈਂਟੀਨ  ਧਰੇ ੇਅਕੰ ਦ ੇਲਈ (10 ਅਕੰ) 

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵਧਕਤਮ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ-ਅੰਕ 

1 

ਕੈਂਟੀਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ  
 ਕੀ ਪਿਵੇਸ਼ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤ,ੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਟਾਈਆਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਹਾਂ/ਨਹੀ  
 ਕੀ ਨੰਗ ੇਪੈਰੀ ਚਿੱ ਲਣ 'ਤ,ੇ ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?  

 ਕੀ ਯਾਤਰੀ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ਿਤੇਰ 'ਚ ਫਰਸ਼ 'ਤ,ੇ ਵਦਨ 'ਚ ਦ ੋਵਾਰ ਝਾੜੂ ਅਤੇ ਪੋਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਰਸੋਈ ਦ ੇਫਰਸ਼ 'ਤ,ੇ ਵਦਨ 'ਚ ਦ ੋਵਾਰ ਝਾੜੂ ਅਤੇ ਪੋਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

  2  

2 

ਰਿੱਿ ਰਿਾਅ ਦਰੌ ਨੰੂ ਪਿਮ ਿੱ ਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਨਾ  
 ਕੀ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦ ੇਕੰਮ ਸਥਾਨ 'ਤ,ੇ ਰਿੱਿ ਰਿਾਅ ਦੌਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਸ ਦਰੌੇ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

  1  

3 
ਵਗਿੱ ਲੇ ਅਤ ੇਸ ਿੱ ਕ ੇਕਚਰ ੇਦ ੇਲਈ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਬਕਵਸਆ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕਰਾਉਣਾ  

 ਕੀ ਉੱਥ,ੇ ਢਿੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜਦੇਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?  
  1  
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 ਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦ ੇਲਈ, ਉਵਚਤ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਸੰਕਤੇ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?  

 ਕੀ ਕੂੜਦੇਾਨ ਦਾ, ਸਹੀ ਇਸਤਮੇਾਲ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਕੂੜਦੇਾਨ ਨੰੂ, ਰੋਜਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

4 

ਮ ਢਿੱ ਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਕਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ  
 ਕੀ ਮ ਢਿੱ ਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਕਸ ਨੰੂ, ਪਿਮ ਿੱ ਿ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤ ੇਰਿੱ ਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ?  

 ਕੀ ਇਸ ਵਵਚਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਮਆਦ ਵਾਲੀਆ ਂਹਨ?  

 ਕੀ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਪਿੱਟੀਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਟੇਪ, ਕੈਂਚੀ, ਅਲਕੋਹਲਕ ਘਲੋ ਆਵਦ ਮੌਜਦੂ ਹਨ?  

  1  

5 

ਿਾਣਾ ਪਰਸੋਣ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰ ੋਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕਦਮ ਵਸੇਟ ਨਾ ਹਵੋ ੇ 

 ਕੀ ਕੋਈ ਪਸ਼ੇਗੀ ਟਕੋਨ ਪਿਣਾਲੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ  ੋਜਨ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਨੰੂ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕ?ੇ  

 ਕੀ ਿਾਣੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੰੂ, ਰੋਜ ਤੋਲਣ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਿੱ ਧਰ, ਰੋਜ ਘਟ ਵਰਹਾ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਵਰਪੋਰਟ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੰਗਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗਆ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਵੇਸਟ  ੋਜਨ ਨੰੂ ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ ਦ ੇਲਈ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸਰੂ ਪਾਲਣਾ ਦ ੇਸਥਾਨ/ਬਾਇਓਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ), 
ਜਾਂ ਿਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਲਈ  ੇਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

  1  

6 

ਸਵਿੱਛ ਪੀਣਯਗੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ (ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 6 ਅੰਕ ਸੰਤਿੋਜਨਕ ਹਣੋ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਕ 
ਪਿਾਪਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ) :  

 ਕੀ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਵਫਲਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਕਰਣ/ਆਰ. ਓ. ਮਸ਼ੀਨ, ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹ?ੈ ਹਾਂ/ਨਹੀਂ  
 ਕੀ ਇਸਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ (ਏ. ਐਮ. ਸੀ) ਦ ੇਅੰਤਰਗਤ ਹ?ੈ  

 ਜੇ ਵਕਸ ੇਵਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦ ਆਰਾ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਰੀਿਣ 'ਚ ਇਸ ਨੰੂ ਠੀਕ 
ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ?  

  1  
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 ਪਾਣੀ ਦ ੇਵਫਲਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਿਸਵਥਤੀ 'ਚ, ਕੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਉਬਾਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦ ੇਲਈ, ਸਾਫ਼ ਵਗਲਾਸ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?  

 ਕੀ ਵਫਲਟਰ 'ਚ ਵਰਸਾਅ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਜੰਗਾਲ ਲਿੱ ਗੀ ਹੋਈ ਹੈ?  

 ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੀ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਇਨਲੇਟ ਵਬੰਦੂ ਅਤੇ ਪੀਣਯਗੋ ਪਾਣੀ ਵਬੰਦੂ ਦ ੇਨੇੜੇ ਤੜੇੇ ਦਾ ਿੇਤਰ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ ਿੱ ਕਾ ਹ?ੈ 

7 

ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦ ੇਲਈ,  ਜੋਨ ਨੰੂ ਪਕੈ ਕਰਨ 'ਚ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨ ਕਲੂ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਕਰਨਾ  
 ਕੀ ਿ ਦ ਦ ੇਵਟਵਫਨ ਬੌਕਸ ਦ ੇਉਪਯੋਗ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਕਾਗਜ/ਐਵਲਊਵਮਵਨਅਮ ਦੀਆਂ ਪਿੱ ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦ ੇਚਮਚ ੇਅਤੇ ਸਟਰਾ ਵਦਿੱ ਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ? 

  2  

8 ਸੰਵ ਧਾਵਨਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ     

 ਕ ਿੱਲ ਜੜੋ   10  

 

1.12. ਰਸਈੋ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ 

ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ, ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਜਾਂ ਸਰੂਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਸੰ ਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥ,ੇ ਲਿੱ ਕੜ ਦਾ ਉਪਯੋਗ 
ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੀਆਂ ਬੇਹਿੱ ਦ ਜਰੂਰੀ ਪਿਸਵਥਤੀਆਂ 'ਚ, ਵਬਨਾਂ ਧੰੂਏ ਵਾਲੇ ਤਸਦੀਕੀ ਚ ਿੱ ਵਲਹਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਰਸਈੋ ਮਾਵਡਊਲਰ ਪਿਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਪਕਾਉਣ, ਕਿੱ ਟਣ ਅਤੇ ਧ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਨਾਲੀ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ, ਅਤੇ ਧੰੂਏ ਦੀ 
ਵਨਕਾਸੀ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਿੇਤਰ ਦਾ ਰੋਗਾਣ-ੂਨਾਸ਼, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤਰੌ 'ਤੇ, ਧੂਣੀ ਦ ਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
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ਸਿੂੀ 1.12 ਰਸਈੋ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ (10 ਨਬੰਰ) 

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵਧਕਤਮ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ-ਅੰਕ 

1 

ਰਸਈੋ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਿਾਸ ਕਰਕ ੇਧਣੋ ਦ ੇਿਤੇਰ ਦੀ   
 ਕੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਵਾਲੇਟਿੱ ਬ (ਵਸੰਕ) ਸਾਫ਼ ਹ?ੈ ਹਾਂ/ਨਹੀਂ  
 ਕੀ ਗੰਦੀਆਂ ਤਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ  ਾਂਵਡਆਂ ਨੰੂ, ਚੰਗੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਬਣਾਂ ਅਤੇ ਸਕਰਿੱਬਾਂ ਨਾਲ 

ਧੋਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਕੈਂਟੀਨ ਦ ੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ,ੇ ਵਤਲਚਿੱ ਵਟਆਂ, ਮਿੱਿੀਆਂ, ਕੀੜੀਆਂ, ਚੂਵਹਆਂ, ਵਬਿੱ ਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕ ਿੱ ਵਤਆਂ ਦਾ 
ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਰਸੋਈ ਦ ੇਿਤੇਰ 'ਚ ਫਫੂੰ ਦੀ, ਉੱਲੀ, ਵਸਉਂਕ, ਆਵਦ ਮੌਜਦੂ ਹੈ? 

  2  

2 

ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਪਿਯ ਕਤ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਕਸਮ (ਵਨਮਨ ਪਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਈੋ ਇਿੱ ਕ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ)ੈ   
 ਐਲ. ਪੀ. ਜੀ.  
 ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 50% ਬਾਲਣ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਜਾਂ ਸੂਰਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ  

 0-20% ਲਿੱ ਕੜ ਆਧਾਵਰਤ ਅਤੇ ਧੂੰ ਆਂਰਵਹਤ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

  1  

3 

ਵਗਿੱ ਲੇ ਅਤ ੇਸ ਿੱ ਕ ੇਕਚਰ ੇਦ ੇਲਈ ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਬਾਕਸ ਹਣੋ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ (ਹਰਕੇ ਦ ੇਲਈ 0.5 ਅੰਕ)  
 ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੂੜਦੇਾਨ ਢਿੱ ਕੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਰੰਗ-ਵਚੰਨਹ ਤ ਹਨ?  

 ਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਕੀ ਉਵਚਤ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਸੰਕਤੇ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ?  

 ਕੀ ਕੂੜਦੇਾਨ ਦਾ, ਸਹੀ ਇਸਤਮੇਾਲ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਕੂੜਦੇਾਨਾਂ ਦੀ, ਰੋਜਾਨਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ?ੈ 

  2  

4 
ਮਾਵਡਊਲਰ ਰਸਈੋ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ  

 ਕੀ ਰਸੋਈ ਨੰੂ, ਇਰਗੋਨੋਵਮਕ (ergonomically) ਦ ੇਵਦਿਸ਼ਟੀਕਣੋ ਨਾਲ ਵਡਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ?  
  1  
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 ਕੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰਸਦਿਾਨਾ (pantry), ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਵਵਵਸਵਥਤ ਹ?ੈ  

 ਕੀ  ੋਜਨ  ੰਡਾਰ ਦਾ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਵਨਰੀਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਵਕਚਨ ਨੰੂ ਸੂਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਤਾਜੇ  ੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰੀਦ ਨੰੂ ਵਨਯਮਤ ਕਰਨ 
ਦ ੇਲਈ,  ੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦੀ ਵਵਵਸਵਥਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਕ ਬਵਚਆ 
ਹੋਇਆ ਸਟਾਕ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਰਹੇ?  

 ਕੀ ਿਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ, ਉਵਚਤ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਫਵਰਿੱ ਜ ਦ ੇਸੰਬੰਵਧਤ ਵਡਿੱ ਵਬਆਂ 
'ਚ, ਠੀਕ ਤਰਹਾਂ ਸੰਗਿਵਹਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ?  

 ਕੀ ਫਵਰਿੱ ਜ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਿੱ ਕਰ-ਮ ਕਤ (frost-free) ਹੈ? 

5 

ਵਨਯਮਤ ਧਣੂੀ (fumigation)   

 ਕੀ ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਕਰਮ ਮ ਕਤ ਹੈ?  

 ਕੀ ਧੂਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਵਚਤ ਪਿਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਧੂਣੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਰਸੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ 'ਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ? 

  1  

6 

ਉਪਯ ਕਤ ਹਵਾਦਾਰੀ  
 ਕੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵਨਕਾਸੀ ਪਿੱ ਿੇ (ਇਗਜਾਸਟ ਫਨੈ) ਅਤੇ ਵਚਮਨੀਆਂ ਹਨ?  

 ਕੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਲਈ ਪਿੱ ਿ,ੇ ਵਿੜਕੀਆ ਂਅਤੇ ਹਵਾਦਾਨ ਹਨ? 

  1  

7 

24 ਘੰਟ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ  
 ਕੀ ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦ ੇਲਈ ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹ?ੈ  

 ਵਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰ ਿੱ ਕ ਰ ਿੱ ਕਕੇ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਸੋਈ ਦ ੇਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?  

 ਕੀ ਟੈਂਕ ਨੰੂ ਹਰ ਪੰਦਰਹਾਂ ਵਦਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

  2  

 ਕ ਿੱਲ   10  
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1.13. ਛ ਰੀ-ਚਾਕ,ੂ ਵਪਰਚ ਵਪਆਲੀਆਂ ਅਤ ੇ ਾਂਵਡਆ ਂਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ :   
ਛ ਰੀ-ਚਾਕ ੂਅਤੇ ਵਪਰਚ ਵਪਆਲੀਆਂ ਨੰੂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਰਮਹੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਛ ਰੀ-ਚਾਕ ੂਅਤੇ  ਾਂਵਡਆ ਂਨੰੂ ਜਰਮਹੀਣ 
ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਵਨਰੰਤਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ/ਗਰਮ ਵਾਸ਼ਪ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨ ਕੂਲ ਕਟਲਰੀ ਨੰੂ ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਣੇ ਲਈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਚੇ ਹੋਏ  ੋਜਨ ਦੇ ਉਵਚਤ ਵਨਪਟਾਰੇ ਨੰੂ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ 
ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਵਮਲਣਗੇ। ਸਫ਼ਾਈ ਗਤੀਵਵਧੀ ਦੇ ਵਨਯਮਤ ਵਨਰੀਿਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਅੰਕ ਵਮਲਣਗੇ। 

 

ਸਿੂੀ 1.13 ਕਟਲਰੀ, ਵਪ੍ਰਿ ਵਪ੍ਆਲੀਆ ਂਅਤ ੇਭਾਵਂਡਆ ਂਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ (10 ਅਕੰ) 

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵਧਕਤਮ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ-ਅੰਕ 

1 

24 ਘੰਟ ੇਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ   
 ਕੀ  ਾਂਵਡਆ ਂਦੀ ਅੰਵਤਮ ਧ ਆਈ ਦੇ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  

 ਕੀ ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸੋਲਰ ਹੀਵਟਡ ਹੈ? 

  2  

2 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦ ੇਅਨ ਕਲੂ ਕਟਲਰੀ ਅਤ ੇ ਾਂਵਡਆ ਂਦਾ ਉਪਯਗੋ  

 ਕੀ  ਾਂਡੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ, ਜਾਂ ਵਕਵਰਆਹੀਣ ਸਮਿੱਗਰੀ ਵਜਵੇਂ 
ਕਿੱ ਚ/ਚੀਨੀ ਵਮਿੱ ਟੀ ਦ ੇ ਾਂਵਡਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ?  

 ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਮਆਰੀ  ਜੋਨ-ਗਰੇਡ ਪਲਾਸਵਟਕ ਹੈ?  

 ਕੀ  ਾਂਡਾ ਚੰਗੀ ਸਵਥਤੀ 'ਚ ਹੈ? (ਕਿੱ ਵਟਆ ਹੋਇਆ, ਫਵਟਆ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਨ  ਾਂਡਾ ਰੋਗਾਣੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ) 

  1  

3 

ਉਪਯ ਕਤ ਸਫ਼ਾਈ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ  
 ਕੀ ਗੰਦੇ  ਾਂਡ ੇਅਤੇ ਹੋਰ  ਾਂਡੇ ਵਮਆਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?  

 ਕੀ ਰਸੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਤ ਵਲਤ ਪੀਐਚ (p H ), ਵਾਤਾਵਰਨ ਦ ੇਅਨ ਕਲੂ ਅਤ ੇਉਚ ਕ ਆਲਟੀ 
ਵਾਲੇ ਕਲੀਵਨੰਗ ਵਲਕ ਇਡ ਵਦਿੱ ਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ?  

  1  
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 ਕੀ ਸਕਰਿੱਬ ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲੇ/ਜਰਮਹੀਣ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ?  

 ਕੀ ਗੰਦੇ  ਾਂਡ ੇ1 ਘੰਟ ੇਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਰਿੱ ਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 

4 

ਇਹ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਵਕ  ਜੋਨ ਵਸੇਟ ਅਤ ੇਬਚੀ ਹਈੋ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨਾਲੀਆ ਂ'ਚ ਨਾ ਸ ਿੱ ਟੀ ਜਾਵ।ੇ 
 ਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ  ੋਜਨ ਵੇਸਟ ਦ ੇਕਾਰਨ ਨਾਲੀਆ ਂਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਜਮਾਅ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ?  

 ਕੀ ਨਾਲੀਆ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ੇਦਾ ਿੇਤਰ ਸਾਫ਼ ਸ ਥਰਾ ਅਤੇ ਗੰਧ-ਰਵਹਤ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ?  

 ਕੀ ਉੱਥੇ ਇਿੱ ਕ ਉਵਚਤ  ੋਜਨ ਵੇਸਟ ਪਿਬੰਧਨ ਪਿਣਾਲੀ ਹੈ?  

 ਕੀ ਵੇਸਟ  ੋਜਨ ਜੰਗਲੀ/ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਆਕਰਵਸ਼ਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ?  

 ਕੀ ਬੇਲੋੜੇ ਵੇਸਟ ਵਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿਤ ਵਨਯਮ/ਜ ਰਮਾਨਾ ਹੈ? 

  2  

5 

ਬਚ ੇਹਏੋ  ਜੋਨ ਅਤ ੇਰਸਈੋ ਦੀ ਵਸੇਟ ਦ ੇਵਨਪਟਾਰ ੇਦੀਆ ਂਸ ਵਵਧਾਵਾਂ  
 ਕੀ  ੋਜਨ ਵੇਸਟ ਦੀ ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸੂਰ ਨੰੂ ਿਵਾਉਣਾ/ਬਾਇਓਗੈਸ ਜਾਂ ਕੰਪੋਸਟ 

ਿਾਦ ਦ ੇਲਈ?)  

 ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੈਰ ਇਸਤੇਮਾਲ  ੋਜਨ ਸ ਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  

 ਕੀ  ੋਜਨ ਵਸੇਟ ਿਰਚ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਹੈ? 

  2  

6 
ਸਫ਼ਾਈ ਗਤੀਵਵਧੀ ਦਾ ਵਨਰੀਿਣ 

 ਕੀ ਰਸੋਈ ਘਰ 'ਚ ਉਵਚਤ ਸਫ਼ਾਈ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਵਨਗਰਾਨ ਹਨ? 
  2  

 ਕ ਿੱਲ ਜੜੋ   10  
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1.14. ਡਾਇਵਨੰਗ ਹਾਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ 

ਸਟਾਫ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਵਨਯ ਕਤ ਕਮਟੇੀ ਦ ਆਰਾ  ੋਜਨ ਵੰਡ ਸ ਵਵਧਾ ਦਾ ਸਮਾਵਜਕ ਲੇਿਾਪੜਤਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਲੇਿਾਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦ ਆਰਾ 
ਵਨਰੀਿਣ ਕਰਨ ਅਤ ੇਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ 'ਤੇ ਸ ਧਾਰ ਦੇ ਸ ਝਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਟੇੀ ਨੰੂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 'ਕਰੋ' ਅਤੇ 'ਨਾ ਕਰੋ' ਦੇ ਪਿਮ ਿੱ ਿ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਪਿਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਯ ਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦ ੇਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਵਮਲਣਗੇ। 
ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਅੰਕ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਵਚਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਵਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਵਨੰਗ 
ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ ਿੱ ਤੇ ਚਿੱ ਪਲ ਲਾਹ ਕੇ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਉਪਯ ਕਤ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਲਗਾਉਣ ੇਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਸਵ ਆਚਾਵਰਕ ਵਵਰਾਸਤ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦ ੇ
ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਵਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਪਿਸ਼ਨਾਵਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉੱਤਰ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਵਚੰਨਹ ਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਵਹਲਾ ਵਵਕਲਪ ਵਜਆਦਾ ਵਾਰ ਚ ਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਕ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ 
ਕੋਈ ਵਨਸ਼ਚਤ ਰੋਕ ਤ ਰੰਤ ਵਧਆਨ ਦਣੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਵਕਲਪ ਚ ਣਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ ਿੱ ਛ ਵਗਿੱ ਛ ਕਰੋ। 
 

ਸੂਚੀ 1.14 ਡਾਇਨਨੰਗ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ (10 ਅੰਕ) 

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵਧਕਤਮ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ-ਅੰਕ 

1 

ਡਾਇਵਨੰਗ ਹਾਲ ਦ ੇਲਈ ਕੀ ' ਕਰ ੋ' ਅਤ ੇਕੀ ' ਨਾ ਕਰ ੋ' ਦੀ ਸਚੂੀ ਦਾ ਪਿਦਰਸ਼ਨ   
 ਕੀ ਡਾਇਵਨੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ( ੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣੇ ਵਹਤ, ਸਧਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੇ  ਾਲ,  ੋਜਨ 

ਨੰੂ ਢਿੱ ਕ ਕੇ ਰਿੱ ਿਣ ਆਵਦ) ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦ ੇਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਸਪਸ਼ਟ ਪਿਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

  2  

2 

ਮਜੇ ਅਤ ੇਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 1 
 ਕੀ ਮੇਜ ਅਤ ੇਕ ਰਸੀਆ ਂਸਵਿੱ ਛ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ ਥਰੀਆਂ ਹਨ?  

 ਕੀ ਮੇਜ ਹਰ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  

  1  
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 ਕੀ ਮੇਜ ਦੀ ਅੰਵਤਮ ਸਫ਼ਾਈ ਦ ੇਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਸਟਰ ਨੰੂ ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਤੋਾ/ਬਦਵਲਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

3 

ਪਿਕਾਸ਼ ਵਵਵਸਥਾ 1  
 ਕੀ ਹਾਲ 'ਚ ਉਪਯ ਕਤ ਕ ਦਰਤੀ ਪਿਕਾਸ਼ ਹ?ੈ  

 ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ  ੋਜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਨੰੂ ਐਲ.ਈ.ਡੀ/ਸੀ.ਐਫ.ਐਲ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣ ਦ ੇਿੇਤਰ, ਪਲੇਟਾਂ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦ ੇਿੇਤਰ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦ ੇਿੇਤਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਰੌਸ਼ਨ ਹਨ? 

  1  

4 

ਹਵਾਦਾਰ   
 ਕੀ ਡਾਇਵਨੰਗ ਹਾਲ ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਧੂੰ ਏ ਦੀ ਗੰਧ ਹ ੰ ਦੀ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਤਾਜੀ ਹਵਾ  ਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈ?  

 ਜੇ ਏ.ਸੀ. ਹੋਣ ਤਾਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਵਾਲਾ ਏ.ਸੀ. ਉਪਯ ਕਤ ਤਾਪਮਾਨ (ਲਗ ਗ 25 ਵਡਗਰੀ) 'ਤ ੇਕੰਮ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਏ.ਸੀ ਡਾਇਵਨੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਹਵਾ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹ?ੈ 

  2  

5 

ਜਵੋੜਆ ਂਨੰੂ ਡਾਇਵਨੰਗ ਹਾਲ ਦ ੇਬਾਹਰ ਲਾਹਉਣਾ  
 ਕੀ ਹਾਲ ਦ ੇਬਾਹਰ ਜ ਿੱ ਤੇ ਰਿੱ ਿਣ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਕ ਵਨਰਧਾਰਤ ਜ ਿੱ ਤਾ-ਰੈਕ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਹਾਲ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਤ ਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨੰੂ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ  

 ਕੀ ਉੱਥੇ ਇਿੱ ਕ ਉਵਚਤ 'ਫ ਿੱ ਟ ਮਟੈ' ਹੈ? 

  2  

6 

ਮਿੱਿੀਆ ਂਤੋਂ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ  

 ਕੀ ਡਾਇਵਨੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਮਿੱ ਿੀਆਂ ਹਨ?  

 ਜੇਕਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਲੈਕਵਟਿਕ ਫਲਾਈ ਟਰੈਪ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ?  

  2  
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 ਮਿੱਿੀਆਂ ਦ ਆਰਾ  ੋਜਨ ਨੰੂ ਦੂਵਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਾਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਢਿੱ ਕ ਕੇ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

 ਕ ਿੱ ਲ ਜੜੋ   10  

 

1.15. ਸਫ਼ਾਈ ਉਪਕਰਣ ਅਤ ੇਿਪਤ ਯਗੋ ਵਸਤੂਆ ਂ

ਸਫ਼ਾਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਵਰਆਤਮਕ ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ 'ਚ ਉਵਚਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਕੈਵਨਕੀ ਉਪਕਰਣ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ 'ਚ 
ਕਦਮ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਿਪਤ ਯੋਗ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਵਨਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬਤੂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੇਗਾ। 
ਵਨਯਮਤ ਪਿਤੀਵਕਵਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਵਰ ਾਸ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੰਤਰ ਸਵਿੱ ਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੇਗਾ ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਹੋਣਗੇ। 

 

ਸਚੂੀ 1.15 ਸਫ਼ਾਈ ਉਪਕਰਣ ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ ਯਗੋ ਸਮਿੱਗਰੀ (10 ਅੰਕ) 
ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵਧਕਤਮ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ-ਅੰਕ 

1 

ਦਸਤੀ (ਮਨੂੈਅਲ) ਸਫ਼ਾਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ  
 ਕੀ ਉਪਯ ਕਤ ਝਾੜ,ੂ ਪੋਚਾ, ਡਸਟਰ, ਬ ਰਸ਼, ਬਾਲਟੀ ਹਨ?  

 ਕੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਵਥਤੀ 'ਚ ਹਨ? 

  1  

2 

ਮਕਵੈਨਕੀ ਸਫ਼ਾਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ  
 ਕੀ ਵੈਵਕਊਮ ਕਲੀਨਰ, ਵਾਯੂ ਦਾਬ ਜਾਂ ਜਲ ਦਾਬ ਆਧਾਵਰਤ ਸਫ਼ਾਈ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?  

 ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਉਪਯੋਗ ਦ ੇਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਵਕਰਾਏ 'ਤ ੇਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 

  2  

3 

ਸਫ਼ਾਈ ਿਪਤ ਯਗੋ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ  
 ਕੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤਰਲ, ਵਜਵੇਂ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਵਡਟਰਜੈਂਟਸ, ਤੇਜਾਬ, ਬਾਥਰੂਮ ਫਰੈਸ਼ਨਰਸ, ਰਬੜ 

ਦ ੇਦਸਤਾਨੇ ਆਵਦ ਵਨਯਮਤ ਰਪੂ ਨਾਲ ਿਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?  

 ਕੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਉਵਚਤ ਉਪਯੋਗ ਦ ੇਲਈ ਵਸਿੱ ਵਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ  

  2  
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 ਕੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦ ੇਅਨ ਕਲੂ ਹਨ?  

 ਕੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿਪਤ ਯੋਗ ਵਸਤਆਂੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗਹਾ 'ਚ ਰਿੱ ਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? 

4 

ਸਫ਼ਾਈ ਿਪਤ ਯਗੋ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂਦੀ ਵਵਵਸਵਥਤ ਅਤ ੇਵਨਯਮਤ ਸਪਲਾਈ  

 ਸਫ਼ਾਈ ਿਪਤ ਯੋਗ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਲੋੜ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ ਪਿਟੋੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ?ੈ 

  2  

5 

ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਫੀਡਬਕੈ  

 ਕੀ 2 ਕੰਮ ਵਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸਫ਼ਾਈ ਿਪਤ ਯੋਗ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਦ ੇਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹ?ੈ 

  2  

6 

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤ ੇਪਿਫੋਸੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬਕੈ  

 ਕੀ ਮਲ ਵਤਆਗਣ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੰਧ ਅਤੇ ਵਦਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕਤੇ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

  1  

 ਕ ਿੱ ਲ ਜੜੋ   10  

 

 

 

2. ਰਵਹੰਦ-ਿੂੰ ਹਦ ਪਿਬੰਧਨ 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਕਸ ੇਵੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਦਸਣ ਵਾਲੀ ਸਵਿੱਛਤਾ ਸਰਵਜਨਕ ਵਸਹਤ ਦ ੇਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦ ੇਲਈ ਪਿ ਾਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦ ੇਲਈ ਕਾਰਗਰ ਬਕੈਅਿੱਪ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਿੱ ਟ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਮ ੜ ਪਿਯੋਗ, ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਨੰੂ ਬਲ ਵਮਲਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਰਵਥਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 
ਕੰਮ 'ਚ ਸ ਧਾਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪ ਾਗ 'ਚ ਸਕੋਵਰੰਗ ਪਿਣਾਲੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸਰਲ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਤ ਹਾਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਸਟ ਪਿਬੰਧਨ ਪਿਵਕਵਰਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ। 
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2.1. ਠੋਸ ਵਸੇਟ ਪਿਬੰਧਨ 'ਤ ੇਕੈਂਪਸ ਸਕੋਰ 

 

ਸਚੂੀ 2: ਠੋਸ ਵਸੇਟ ਪਿਬੰਧਨ 'ਤ ੇਕੈਂਪਸ ਸਕਰੋ 

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਅਵਧਕਤਮ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ-ਅੰਕ 
1 ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਦੀ ਛਾਂਟ-ਛਟਾਈ  15  

2 ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਦਾ ਸੰਗਿਵਹ  15  

3 ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਦੀ ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ  35  

4 ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ  15  

5 ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਪਿਬੰਧਨ ਪਵਹਲ  15  

6 ਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਵਵਵਸਵਥਤ ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਕਚਰਾ 5  

 ਕ ਿੱ ਲ ਜੜੋ 100  

 

ਠੋਸ ਵਸੇਟ ਉਤਪੰਨ ਮਾਤਰਾ : ਉਤਪੰਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਠੋਸ ਵਸੇਟ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਤਰਾ ਦ ੇਲਈ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 15 ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

1. ਵਵਦਵਾਨਾਂ ਦ ੇਲਈ ਪਿਤੀ ਵਵਅਕਤੀ ਪਿਵਤਵਦਨ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 150 ਗਰਾਮ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵੇਸਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ।  
2. ਇਿੱਕ ਹੋਸਟਲ ਦ ੇਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਤੀ ਵਵਅਕਤੀ ਪਿਵਤਵਦਨ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਵੀਕਾਰਯਗੋ ਕਚਰਾ 350 ਗਰਾਮ ਹੈ  
3. ਆਦਰਸ਼ ਕ ਿੱ ਲ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ (ਵਵਦਵਾਨਾਂ/ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ x  150 ਗਿਾਮ x  ਕੰਮ ਦ ੇਵਦਨ) + (ਹਸੋਟਲਾਂ/ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ x  350 ਗਿਾਮ x  ਕੈਂਪਸ ਵਵਿੱਚ 

ਰਵਹਣ ਦ ੇx  ਵਦਨ) =   
4. ਅਸਲ ਵੇਸਟ = ਪਿਵਤਵਦਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਆ x  ਟਵਰਪ ਸੰਵਿਆ + ਕਚਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਿਵਤਵਦਨ ਸੀਟ ੂ'ਚ (ਜਮਹਾ ਹੋਣਾ) +ਪਿਵਤਵਦਨ ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਦ ੇਲਈ ਜਮਹਾ ਕਚਰ ੇ

ਦੀ ਮਾਤਰਾ) x  365 =  

5. ਅਸਲ ਵੇਸਟ ਆਦਰਸ਼ ਵੇਸਟ = A  (ਉਤਪਾਵਦਤ ਫਾਲਤੂ ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ)  
6. ਠੋਸ ਵੇਸਟ X 100 x 0.10 = X  (ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਤਰਾ)  
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7. ਉਤਪਾਵਦਤ ਠੋਸ ਕਚਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ = 15 X   

8. ਜੇ ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਤਪੰਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ 15 ਅੰਕ ਵਦਓ  
9. ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਿਤੀ ਵਵਅਕਤੀ ਪਿਵਤਵਦਨ 150 ਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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2.1.1. ਉਪਯ ਕਤ ਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ  ਰ ੋ

2.1.1 ਸਰਤੋ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਈ ਛਾਂਟ-ਛਟਾਈ (Segregation) (5 ਅੰਕ) 

ਕਿ. ਸੰ. ਸਰੋਤ 
ਵਸੇਟ ਦਾ ਪਿਕਾਰ 

ਸਕਰੋ 
ਠੋਸ ਵਗਿੱ ਲਾ ਲੈਬ ਵਸੇਟ ਈ-ਵਸੇਟ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵਸੇਟ 

  ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ  

1 ਦਫਤਰ  ਵਨ/ਬਲਾਕ             

2 ਲਾਇਬਿੇਰੀ             

3 ਵਸਿਲਾਈ/ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ/ਕਲਾਸਰੂਮ             

4 ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ             

 ਅੰਕ (1)            

5 ਹੋਸਟਲ             

6 ਸਟਾਫ਼ ਕਵਾਰਟਰ             

7 ਮਵਹਮਾਨ ਕਮਰਾ             

 ਅੰਕ (1)            

8 ਕੈਂਟੀਨ             

9 ਡਾਇਵਨੰਗ ਹਾਲ             

10 ਰਸੋਈ             

 ਅੰਕ (1)            

11 ਕਵਰਆਨੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ             

12 ਕਰੌਕਰੀ ਸਟੋਰ ਰੂਮ             

 ਅੰਕ (1)            

13 ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰ             

14 ਿੇਡ ਮੈਦਾਨ             

15 ਉਪਯੋਵਗਤਾ (ਬੈਂਕ, ਡਾਕ ਘਰ, ਸਟੋਰ, ਜਨਰੈਟਰ ਰੂਮ, ਸੀਵੇਜ)             

 ਅੰਕ (1)            

 ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਕ (5)            
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2.1.2 ਆਸ-ੇਪਾਸ ੇਸ ਿੱ ਕ/ੇਵਗਿੱ ਲੇ ਕੜੂਦੇਾਨ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ (5 ਅੰਕ) 

ਕਿ. ਸੰ. ਸਰੋਤ 
ਵਸੇਟ ਦਾ ਪਿਕਾਰ 

ਸਕਰੋ 
ਠੋਸ ਵਗਿੱ ਲਾ ਲੈਬ ਵਸੇਟ ਈ-ਵਸੇਟ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵਸੇਟ 

  ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ  

1 ਦਫ਼ਤਰ  ਵਨ/ਬਲਾਕ             

2 ਲਾਇਬਿੇਰੀ             

3 ਵਸਿਲਾਈ/ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ/ਕਲਾਸਾਂ             

4 ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ             

 ਅੰਕ (1)            

5 ਹੋਸਟਲ             

6 ਸਟਾਫ਼ ਕਵਾਰਟਰ             

7 ਮਵਹਮਾਨ ਕਮਰਾ             

 ਅੰਕ (1)            

8 ਕੈਂਟੀਨ             

9 ਡਾਇਵਨੰਗ ਹਾਲ             

10 ਰਸੋਈ             

 ਅੰਕ (1)            

11 ਵਕਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਰੂਮ             

12 ਕਰੌਕਰੀ ਸਟੋਰ ਰੂਮ             

 ਅੰਕ (1)            

13 ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰ             

14 ਿੇਡ ਮੈਦਾਨ             

15 ਉਪਯੋਵਗਤਾ (ਬੈਂਕ, ਡਾਕ ਘਰ, ਸਟੋਰ, ਜਨਰੈਟਰ ਰੂਮ, 
ਸੀਵੇਜ)  

           

 ਅੰਕ (1)            

 ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਕ (5)            
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2.1.3 ਵਨਯਮ ਦ ਆਰਾ ਵਵਧੀ ਅਤ ੇਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਛਾਂਟ-ਛਟਾਈ (Segregation) (5 ਅੰਕ ) 

ਕਿ. ਸੰ. ਸਰੋਤ 
ਵਸੇਟ ਦਾ ਪਿਕਾਰ 

ਸਕਰੋ 
ਠੋਸ ਵਗਿੱ ਲਾ ਲੈਬ ਵਸੇਟ ਈ-ਵਸੇਟ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵਸੇਟ 

  ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ  

1 ਦਫ਼ਤਰ  ਵਨ/ਬਲਾਕ             

2 ਲਾਇਬਿੇਰੀ             

3 ਵਸਿਲਾਈ/ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ/ਕਲਾਸ             

4 ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ             

 ਅੰਕ (1)            

5 ਹੋਸਟਲ             

6 ਸਟਾਫ਼ ਕਵਾਰਟਰ             

7 ਮਵਹਮਾਨ ਕਮਰਾ             

 ਅੰਕ (1)            

8 ਕੈਂਟੀਨ             

9 ਡਾਇਵਨੰਗ ਹਾਲ             

10 ਰਸੋਈ             

 ਅੰਕ (1)            

11 ਕਰੌਕਰੀ ਸਟੋਰ ਰੂਮ             

12 ਵਕਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਰੂਮ             

 ਅੰਕ (1)            

13 ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰ             

14 ਿੇਡ ਮੈਦਾਨ             

15 ਉਪਯੋਵਗਤਾ (ਬੈਂਕ, ਡਾਕ ਘਰ, ਸਟੋਰ, ਜਨਰੈਟਰ ਰੂਮ, 
ਸੀਵੇਜ)  

           

 ਅੰਕ (1)            

 ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਕ (5)            
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2.2. ਠੋਸ ਵਸੇਟ ਇਕਿੱ ਤਰੀਕਰਨ 

ਠੋਸ ਵਸੇਟ ਇਕਿੱ ਤਰੀਕਰਨ: ਵਸੇਟ ਇਕਿੱਤਰੀਕਰਨ ਪਿਣਾਲੀ: ਆਦਰਸ਼ਤ ਬਾਇਓਡੀਗਰਡੇਏਬਲ ਅਣ-ਬਾਇਓਡੀਗਰਡੇਏਬਲ ਵਸੇਟ ਅਤ ੇਘਰਲੇ/ੂਸੰਸਥਾਗਤ ਿਤਰਨਾਕ ਵਸੇਟ ਨੰੂ 
ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਸਰਲ ਪਿਸਵੋਸੰਗ ਦ ੇਲਈ ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਰਿੱ ਿਣ 'ਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ। ਇਸਦ ੇ10 ਅੰਕ ਵਮਲਣਗ।ੇ 
 

1. ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਸਟ ਇਕਿੱ ਤਰੀਕਰਨ ਵਬੰਦਆੂਂ 'ਤੇ 3 ਕੰਟਨੈਰ ਹਨ, ਹਾਸਲ ਅੰਕ: 

 

a . ਸੂਤਰ ਦਾ ਪਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ  ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਵੇਸਟ ਇਕਿੱ ਤਰੀਕਰਨ ਵਬੰਦੂਆ,ਂ ਵਜਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਤੰਨ ਕੰਟੈਨਰਸ ਹਨ ਦਾ ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ: 

 
3 − ਵਬਨ ਵਸੇਟ ਇਕਿੱਤਰੀਕਰਨ ਨੰਬਰ
ਕ ਿੱ ਲ ਵੇਸਟ ਇਕਿੱਤਰੀਕਰਨ ਅੰਕ 

× 100 = 𝑎 … (3 ਵਡਿੱ ਬੇ ਦ ੇਨਾਲ ਵਸੇਟ ਇਕਿੱਤਰੀਕਰਨ ਅੰਕਾਂ ਦਾ%) 

 

b . ਕੈਂਪਸ ਦ ਆਰਾ ਪਿਾਪਤ ਨੰਬਰ: 

10 (ਵੇਸਟ ਇਕਿੱਤਰੀਕਰਨ ਅੰਕ)

100
× 𝑎 

 

2. ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਵੇਸਟ ਦੀ ਕਈੋ ਛਾਂਟ-ਛਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡਏਬਲ ਅਤ ੇਅਣ-ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡਏਬਲ ਦ ੇ5 ਅੰਕ 

3. ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵੇਸਟ ਦੀ ਛਾਂਟ-ਛਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕਿੱਤਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਂਟ-ਛਟਾਈ ਦ ੇ5 ਅੰਕ 

4. ਕੈਂਪਸ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਹੀ ਵੇਸਟ ਨੰੂ ਛਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਿੱ ਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਤਿੱ ਕ ਵੇਸਟ ਦਾ ਛਾਂਟ-ਛਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸਦੇ 15 ਅੰਕ ਹਨ 

5. ਵਕਸੇ ਵੀ ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਦੀ ਛਾਂਟ-ਛਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸਦਾ ਸਕੋਰ 0 ਹੋਵੇਗਾ। 
ਵਸੇਟ ਇਕਿੱ ਤਰੀਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਪਿਾਪਤ ਅੰਕ = ___________ ਹਨ । 
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2.2.1 ਉਪਲਬਧ ਇਿੱਕਤਰੀਕਰਨ (Collection) ਅੰਕ (5 ਅੰਕ) 

ਕਿ. ਸੰ. ਸਰੋਤ 
ਵਸੇਟ ਦਾ ਪਿਕਾਰ 

ਸਕਰੋ 
ਠੋਸ ਵਗਿੱ ਲਾ ਲੈਬ ਵਸੇਟ ਈ-ਵਸੇਟ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵਸੇਟ 

  ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ  

1 ਦਫ਼ਤਰ  ਵਨ/ਬਲਾਕ             

2 ਲਾਇਬਿੇਰੀ             

3 ਵਸਿਲਾਈ/ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ/ਕਲਾਸਰੂਮ             

4 ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ             

 ਅੰਕ (1)            

5 ਹੋਸਟਲ             

6 ਸਟਾਫ਼ ਕਵਾਰਟਰ             

7 ਮਵਹਮਾਨ ਕਮਰਾ             

 ਅੰਕ (1)            

8 ਕੈਂਟੀਨ             

9 ਡਾਇਵਨੰਗ ਹਾਲ             

10 ਰਸੋਈ             

 ਅੰਕ (1)            

11 ਵਕਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਰੂਮ             

12 ਕਰੌਕਰੀ ਸਟੋਰ ਰੂਮ             

 ਅੰਕ (1)            

13 ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰ             

14 ਿੇਡ ਮੈਦਾਨ             

15 ਉਪਯੋਵਗਤਾ (ਬੈਂਕ, ਡਾਕ ਘਰ, ਸਟੋਰ, ਜਨਰੈਟਰ ਰੂਮ, 
ਸੀਵੇਜ) (1 ਅੰਕ)  

           

 ਅੰਕ (1)            

 ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਕ (5)            
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2.2.2 ਇਕਿੱਤਰੀਕਰਨ (Collection) ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ (5 ਅੰਕ) 

ਕਿ. ਸੰ. ਸਰੋਤ 
ਵਸੇਟ ਦਾ ਪਿਕਾਰ 

ਸਕਰੋ 
ਠੋਸ ਵਗਿੱ ਲਾ ਲੈਬ ਵਸੇਟ ਈ-ਵਸੇਟ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵਸੇਟ 

  ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ  

1 ਦਫ਼ਤਰ  ਵਨ/ਬਲਾਕ             

2 ਲਾਇਬਿੇਰੀ             

3 ਵਸਿਲਾਈ/ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ/ਕਲਾਸਾਂ             

4 ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ             

 ਅੰਕ (1)            

5 ਹੋਸਟਲ             

6 ਸਟਾਫ਼ ਕਵਾਰਟਰ             

7 ਮਵਹਮਾਨ ਕਮਰਾ             

 ਅੰਕ (1)            

8 ਕੈਂਟੀਨ             

9 ਡਾਇਵਨੰਗ ਹਾਲ             

10 ਰਸੋਈ             

 ਅੰਕ (1)            

11 ਵਕਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਰੂਮ             

12 ਕਰੌਕਰੀ ਸਟੋਰ ਰੂਮ             

 ਅੰਕ (1)            

13 ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰ             

14 ਿੇਡ ਮੈਦਾਨ             

15 ਉਪਯੋਵਗਤਾ (ਬੈਂਕ, ਡਾਕ ਘਰ, ਸਟੋਰ, ਜਨਰੈਟਰ ਰੂਮ, 
ਸੀਵੇਜ)  

           

 ਅੰਕ (1)            

 ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਕ (5)            
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2.2.3 ਉਪਲਬਧ ਸਟਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤ ੇਵਡਸਪਜੋਲ (Transport and Disposal)(5 ਅੰਕ) 

ਕਿ. ਸੰ. ਸਰੋਤ 
ਵਸੇਟ ਦਾ ਪਿਕਾਰ 

ਸਕਰੋ 
ਠੋਸ ਵਗਿੱ ਲਾ ਲੈਬ ਵਸੇਟ ਈ-ਵਸੇਟ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵਸੇਟ 

  ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ  

1 ਦਫਤਰ  ਵਨ/ਬਲਾਕ             

2 ਲਾਇਬਿੇਰੀ             

3 ਵਸਿਲਾਈ/ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ/ਕਲਾਸਾਂ             

4 ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ             

 ਅੰਕ (1)            

5 ਹੋਸਟਲ             

6 ਸਟਾਫ਼ ਕਵਾਰਟਰ             

7 ਮਵਹਮਾਨ ਕਮਰਾ             

 ਅੰਕ (1)            

8 ਕੈਂਟੀਨ             

9 ਡਾਇਵਨੰਗ ਹਾਲ             

10 ਰਸੋਈ             

 ਅੰਕ (1)            

11 ਵਕਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਰੂਮ             

12 ਕਰੌਕਰੀ ਸਟੋਰ ਰੂਮ             

 ਅੰਕ (1)            

13 ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰ             

14 ਿੇਡ ਮੈਦਾਨ             

15 ਉਪਯੋਵਗਤਾ (ਬੈਂਕ, ਡਾਕ ਘਰ, ਸਟੋਰ, ਜਨਰੈਟਰ ਰੂਮ, 
ਸੀਵੇਜ)  

           

 ਅੰਕ (1)            

 ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਕ (5)            
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2.3. ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ 

ਠੋਸ ਵਸੇਟ ਦੀ ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਦ ੇ35 ਅੰਕ ਹਨ। 
1. ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਨੰੂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ : 

a .  

 
ਮ ੜ − ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਵੇਸਟ,ਮ ੜ ਵਰਸਾਇਕਲ

ਮ ੜ − ਵਰਤੋਂ ′ਚ ਵਲਆਏ ਗਏ ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਦ ੇਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਮਾਤਰਾ
× 100 = 𝑎 … (ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਮ ੜ − ਵਰਤੋਂ ′ਚ ਵਲਆਏ ਗਏ ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਦੇ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਮਾਤਰਾ) 

b . ਸੂਤਰ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਕਰੋ: 

ਹਰੇਕ ਪਿਕਾਰ ਦੇ ਵੇਸਟ ਦ ੇਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵੇਟਜ (ਵੇਟਜ ਚਾਰਟ ਨੰੂ ਦੇਿ)ੋ ਨੰੂ ਵੰਵਡਆ ਵਗਆ 

100
× 𝑎 

2. ਹਰੇਕ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਕਾਰ ਦ ੇਕਚਰੇ ਦੇ ਵਨਪਟਾਰੇ ਦ ੇਲਈ ਕੈਂਪਸ ਦ ਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕ ਿੱ ਲ ਨੰਬਰ ਅਤ ੇਸਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਜੋੜ।ੋ 
3. ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਲਈ ਆਟੋਕਲੇਵਵੰਗ ਅਤੇ ਜਰਮਹੀਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸ ਵਵਧਾ ਦ ੇਨਾਲ 5 ਅੰਕ । 
 

2.3 ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ (35 ਅੰਕ ) ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

ਕਿ. ਸੰ. ਪਵਹਲ 
ਠੋਸ ਵਗਿੱ ਲਾ ਲੈਬ ਵੇਸਟ ਈ-ਵੇਸਟ ਬਾਇਓਮਡੈੀਕਲ ਵੇਸਟ 

ਸਕੋਰ 
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

1 ਪਵਹਲਾਂ ਇਲਾਜ (Pre-Treatment) (5 ਅੰਕ)            

2 ਵੇਸਟ ਦੀ ਛਟਾਈ (Sorting of Waste)(5 ਅੰਕ)            

3 ਮਕੈਨਕੀ ਪਲੈਵਰਾਈਜੇਸ਼ਨ (MechanicalPulvirization) 

 (5 ਅੰਕ) 

           

4  ਸਮੀਕਰਨ (Incineration) (5 ਅੰਕ)            

5 ਲੈਂਡਵਫਲ (5 ਅੰਕ)            

6 ਿਾਦ (Composting)(10 ਅੰਕ)            

ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਕ (35)            
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ਠੋਸ ਵਸੇਟ ਪਦਾਰਥ ਵਡਸਪਜੋਲ : ਵਸੇਟ ਵਡਸਪਜੋਲ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਡਸਪਜੋਏਬਲ ਵਸੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤ ੇਵਨਰ ਰ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

ਸਚੂੀ 2.4: ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਵਸੇਟ ਵਨਪਟਾਰਾ ਵਰਕਾਰਡ (ਵਕਲੋਗਿਾਮ 'ਚ) ਹਰ ਰਜੋ :  
ਕਿ. ਸੰ. ਸਥਾਨ ਵਡਸਪਜੋਏਬਲ ਵਸੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਨਪਟਾਏ ਗਏ ਵਸੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਠੀਕ ਤਰਹਾਂ ਵਨਪਟਾਏ ਵਸੇਟ ਦਾ ਪਿਵਤਸ਼ਤ 

1  ਅਕਾਦਵਮਕ ਵਬਲਵਡੰਗ     

2  ਐਡਵਮਨ ਬਲਾਕ     

3  ਹਸੋਟਲ     

4  ਸਧਾਰਨ ਿਤੇਰ     

5  ਕੈਂਟੀਨ     
 
 
 

ਸਚੂੀ 2.4.1: ਡੰਪ ਯਾਰਡ 'ਚ ਕ ਿੱ ਲ ਠੋਸ ਵਸੇਟ ਟਿਾਂਸਫਰ (ਟਨਾਂ 'ਚ)  
ਵਸੇਟ ਦਾ ਪਿਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਅਪਿਲੈ ਮਈ ਜਨੂ ਜ ਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤਬੂਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਕ ਿੱ ਲ 

ਲਿੱ ਕੜ, ਕੰਚ, ਧਾਤ ਸਕਿੈਪ, ਹੋਰ ਸਕਿੈਪ               
ਇਲੈਕਟਿਾਵਨਕ ਅਤੇ ਕੰਵਪਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ 
ਵਸਤਆੂਂ  

             

 ੋਜਨ ਵੇਸਟ               
ਕ ਿੱ ਲ ਵੇਸਟ               
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ਕਿ. ਸੰ. ਪਵਹਲ ਵਸੇਟ ਦਾ ਪਿਕਾਰ 
ਸਕਰੋ 

ਠੋਸ ਵਗਿੱਲਾ ਲੈਬ ਵਸੇਟ ਈ-ਵਸੇਟ ਬਾਇਓਮਡੈੀਕਲ ਵਸੇਟ 

  ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ  

1 ਸ ਚਾਰੂ ਅਤੇ ਵਵਵਸਵਥਤ ਵਡਸਪੋਜਲ (5 ਅੰਕ)            

2 ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡਵਫਲਜ (5 ਅੰਕ)            

3 ਅਵਧਕਾਰਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ (5 ਅੰਕ)            

 ਕ ਿੱ ਲ ਜੜੋ (15 ਅੰਕ)            
 

2.5. ਵਸੇਟ ਪਿਬੰਧਨ ਪਵਹਲ: ਕੈਂਪਸ ਪਵਹਲ 

 

ਵੇਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਮ ਿੱ ਵਦਆ ਂ'ਤ ੇਪਿਬੰਧਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਵਹਲ ਦੀ ਪਿਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦ ੇਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਿੱ ਧਰ ਦਿਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 
'ਚ ਵੇਸਟ ਪਿਬੰਧਨ ਪਿਣਾਲੀ ਨੰੂ ਸਥਾਵਪਤ ਅਤੇ ਵਵਵਸਵਥਤ ਕਰੇਗਾ, ਏਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਗ ਆਂਢ ਦੇ ਸਮ ਦਾਇ, ਸਲਿੱ ਮ ਜਾਂ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਮ ਸੰ. 4 ਟੇਬਲ 2.5) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨਗੇ ਵਕ 100 % ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦ ਆਰਾ ਵੇਸਟ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦ ੇ
ਪਿਬੰਧਨ ਦਾ ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
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ਸੂਚੀ 2.5 ਵਸੇਟ ਪਿਬੰਧਨ 

ਕਿ. ਸੰ.  ਵੇਸਟ ਦਾ ਪਿਕਾਰ ਸਕੋਰ 

ਪਵਹਲ (15 ਅੰਕ) ਠੋਸ ਵਗਿੱ ਲਾ ਲੈਬ ਵੇਸਟ ਈ-ਵੇਸਟ ਬਾਇਓਮਡੈੀਕਲ ਵੇਸਟ 

  ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ  

1 ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਦਿਲਅੰਦਾਜੀ (10 ਅੰਕ)            

2 ਯੋਜਨਾ, ਵਤਆਰੀ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਵਟੰਗ ਪਿਬੰਧਨ (1 ਅੰਕ)            

3 ਉਪਯ ਕਤ ਪਿਦਰਸ਼ਨ, ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ, ਵਗਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ (1 

ਅੰਕ) 
           

4 ਸਵਿੱਛਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਲਆਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ (1 ਅੰਕ) 

           

5 ਵਰਪੋਰਵਟੰਗ ਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ (1 ਅੰਕ)            

6 ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਪਿਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਸ ਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿੱਲ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਅਵਧਕਾਰੀ (1 ਅੰਕ) 

           

ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਕ (15 ਅੰਕ)            

2.6. ਬਾਇਓਮਡੈੀਕਲ ਵਸੇਟ 

ਸੂਚੀ 2.6 ਬਾਇਓਮਡੈੀਕਲ ਵਸੇਟ (5 ਅੰਕ) 
ਕਿ. ਸੰ. ਪਵਹਲ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੋਰ 

1 ਵਨਯਮ ਅਨ ਸਾਰ ਵਵਵਸਵਥਤ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ (1 ਅੰਕ)    

2 ਮਨ ਿੱ ਿੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵੇਸਟ ਵਡਸਪੋਜਲ (1 ਅੰਕ)    

3 ਪਸੂ਼ ਵੇਸਟ ਵਡਸਪੋਜਲ (1 ਅੰਕ)    

4 ਮਹੀਨ ਨੋਕ ਵਾਲੀ ਵੇਸਟ (ਸੂਈਆਂ, ਵਸਵਰੰਜਾਂ...) ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ (1 ਅੰਕ)    

5 ਸਾਇਟੋਟੌਕਵਸਕ (cytotoxic) ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ (1 ਅੰਕ)    

 ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਕ (5)     
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3. ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯਗੋ: 
ਪਾਣੀ 'ਤ ੇਕੈਂਪਸ ਸਕਰੋ 

ਕਿ. ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਅਵਧਕਤਮ ਅੰਕ ਸਕਰੋ 

1. ਜਲ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ  10  

2. ਜਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ  10  

3. ਜਲ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ  10  

4. ਵਰਿਾ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ (Harvasting) 30  

5. ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ  30  

6. ਕੈਂਪਸ ਇਨੀਸ਼ੇਵਟਵ (Initiatives)  10  

 ਕ ਿੱ ਲ ਜੜੋ 100  

3.1. ਜਲ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ          ਕ ਿੱ ਲ (10) 

ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਦੀ ਪਿ ਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵਨਰ ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਵਆਪਕ ਸਫ਼ਾਈ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਵਵਆਪਕ ਘ ਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਨਰੰਤਰ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਨੰੂ 
ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਪਵਹਲੂ ਹੈ। ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਵਿੱਛਤਾ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ ਦ ੇਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਵਨਰ ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਜਲ 
ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ  ਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵ।ੇ ਜਲ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦ ੇਲਈ 0-15 ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 15 ਨੰਬਰ ਵਦਿੱ ਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 12 
ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾ  ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਲਈ 0 ਅੰਕ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਅੰਕ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

a . 24 ਘੰਟ ੇ= 10 ਅੰਕ, 

b . 20 ਘੰਟੇ = 8 ਅੰਕ, 

c . 16 ਘੰਟੇ = 3 ਅੰਕ ਅਤ ੇ

d . 12 ਘੰਟੇ ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ = 0 ਅੰਕ 
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ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦ ਆਰਾ ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਵਧਆਨ 'ਚ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 

i. ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਵਵਦਵਾਨਾਂ/ਫੈਕਲਟੀ/ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਪਿਤੀ ਵਵਅਕਤੀ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪਿਤੀ ਵਦਨ 30 ਐਲ.ਪੀ.ਸੀ.ਡੀ.(LPCD) ਹੈ 

ii. ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਵਹਣ ਵਾਵਲਆਂ ਲਈ ਪਿਤੀ ਵਵਅਕਤੀ ਪਿਵਤਵਦਨ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਤ 100 ਐਲ.ਪੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਹੈ 

iii. ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਪਿਵਤਵਦਨ ਪਿਤੀ ਵਨਵਾਸੀ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਤ:135 ਐਲ.ਪੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਹ ੈ

iv. ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਿਪਤ 

(ਵਵਦਵਾਨ/ਫਕੈਲਟੀ/ਸਟਾਫ਼/ਵਵਜਟਰ x 30 ਐਲ. ਪੀ. ਸੀ. ਡੀ. ਪਿਤੀ ਵਦਨ) + (ਹਸੋਟਲ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ x 100 ਐਲ. ਪੀ. ਸੀ. ਡੀ.) + (ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ x 135 
ਐਲ. ਪੀ. ਸੀ. ਡੀ.)  

ਸੂਚੀ 3.1 ਉਪਯਗੋ ਦ ੇਵਲਹਾਜ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਔਸਤ ਿਪਤ (ਲੀਟਰ 'ਚ) 
ਕਿ.ਸੰ ਉਪਯਗੋ  ਡ ੇਸਕਾਲਰਾਂ/ਰਜੈੀਡੈਂਟ ਹਸੋਟਲ ਵਾਸੀਆ ਂ ਹਰੋ ਪਰੂ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਵਨਵਾਸੀਆ ਂ

1. ਪੀਣ ਲਈ  3 8 8 

2. ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ  — 20 20 

3. ਧ ਆਈ ਲਈ  6 20 40 

4. ਫਲਿੱ ਸ਼ 'ਚ  14 30 40 

5. ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ  7 22 27 
ਕ ਿੱ ਲ ਜੜੋ  30 100 135 
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਤੇਰ ਲਈ ਧਣੋ ਲਈ 1.5 (ਲੀਟਰ/ਵਰਗ ਮੀਟਰ), ਕੰਮ ਦ ੇਿਤੇਰ ਲਈ 0.5 (ਲੀਟਰ/ਵਰਗ ਮੀਟਰ)  
ਬਾਗਬਾਨੀ-2.5 (ਲੀਟਰ/ਵਰਗਮੀਟਰ) 
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3.2. ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯਗੋ 
ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ, ਆਦਤਾਂ, ਅਤ ੇਟਟੂੀਆ,ਂ ਸਟਰੋਜੇ ਵਬੰਦ ੂਅਤ ੇਪਾਇਪਲਾਇਨਾਂ ਸਮਤੇ ਜਲ ਵੰਡ ਪਿਣਾਲੀਆ ਂਦੀ ਕ ਆਲਟੀ 'ਤ ੇਵਨਰ ਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

a. ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਸਤਵਵਕ ਿਪਤ - ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਿਪਤ = A  (ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ) 

b. A  (ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ) ÷ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਤ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਤਰਾ X 100 x 0.10 = X  

c. ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਤ ਦੇ ਲਈ ਹਾਸਲ ਨੰਬਰ = 20-X  

ਜ ੇਤ ਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਿਪਤ 30 ਐਲ.ਪੀ.ਸੀ.ਡੀ (ਡ ੇਸਕਾਲਰ), 100 ਐਲ.ਪੀ.ਸੀ.ਡੀ (ਹਸੋਟਲ ਵਾਸੀ) ਅਤ ੇ135 ਐਲ.ਪੀ.ਸੀ.ਡੀ (ਵਨਵਾਸੀਆ)ਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੀ 
ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ 10 ਅੰਕ ਵਮਲਦ ੇਹਨ, 

a. 30 ਐਲ.ਪੀ.ਸੀ.ਡੀ (ਡੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ) ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਦੀ ਿਪਤ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਲੀਟਰ 'ਤੇ 0.9 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੋ, 

b. 100 ਐਲ.ਪੀ.ਸੀ.ਡੀ (ਹੋਸਟਲ ਵਾਸੀ) ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਿਪਤ ਵਾਲੇ ਹਰ ਲੀਟਰ 'ਤੇ 0.9 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ 
c. 135 ਐਲ.ਪੀ.ਸੀ.ਡੀ (ਵਨਵਾਸੀ) ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਿਪਤ ਵਾਲੇ ਹਰ ਲੀਟਰ 'ਤੇ 0.9 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੋ 

ਸਰਤੋ 1: ਨਗਰ ਪਾਵਲਕਾ/ਵਨਗਮ/ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ/ਗਿਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 

ਸਰਤੋ 2: ਨਗਰ ਪਾਵਲਕਾ/ਵਨਗਮ/ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ/ਗਿਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਰੋਤ 1: ਨਗਰ ਪਾਵਲਕਾ/ਵਨਗਮ/ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ/ਗਿਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦ ਆਰਾ 
ਪਾਈਪਲਾਈਨ 

ਸਰਤੋ 3: ਝਰਨਾ, ਕੂਲਹ ਅਤੇ ਨਵਹਰ (ਸ  ਸ ਤੰਤਰ ਸਰੋਤ) 
ਪਿਸ਼ਾਸਵਨਕ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਬਿੱ ਲਾਂ ਦ ੇਬਾਰੇ ਪ ਿੱ ਛੋ ਵਜਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਲੇਿ ਹੈ। 
ਸਰੋਤ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਕਸ ੇਉਦੇਸ਼ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ (ਪੀਣ, ਫਲਵਸੰ਼ਗ) ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵਨਕਵਲਆ ਜਲ ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਥਿੱ ਲੇ ਵਦਿੱ ਤ ੇਗਏ ਸੂਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦ ੇਲਈ, ਸਮਿੱਗਰ 
ਇਕਿੱਠ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਰੀਸੈਪਟਰ ਵਾਇਜ ਹਰ ਵਦਨ ਵਕੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ  ਰੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਉਸ ਸੰਵਿਆ ਨਾਲ ਗ ਣਾ ਕਰੋ। 

ਵਕਸ ੇਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਉਦੇਸ਼ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਮਾਤਰਾ × 100 
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ਸੂਚੀ 3.2 ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਤ ਪਿਵਤਵਦਨ ਲੀਟਰ 'ਚ 

ਉਪਯਗੋ ਸਰਤੋ 1 ਸਰਤੋ 2 ਸਰਤੋ 3 

ਪੀਣ 'ਚ     

ਧ ਆਈ 'ਚ     

ਫਲਵਸੰ਼ਗ 'ਚ     

ਸਫ਼ਾਈ 'ਚ     

ਬਾਗਬਾਨੀ 'ਚ     

ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ     

ਕ ਿੱ ਲ     
 

 

ਸੂਚੀ 3.2.1 ਪਿਵਤਵਦਨ ਲੀਟਰ ਦ ੇਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਵਤਸ਼ਤ 

ਉਪਯਗੋ ਸਰਤੋ 1 ਸਰਤੋ 2 ਸਰਤੋ 3 

ਪੀਣ 'ਚ     

ਧ ਆਈ 'ਚ     

ਫਲਵਸੰ਼ਗ 'ਚ     

ਸਫ਼ਾਈ 'ਚ     

ਬਾਗਬਾਨੀ 'ਚ     

ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ     

ਕ ਿੱ ਲ ਜੋੜ     
 

 

 

  



ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ 

  MGNCRE 

   

 
 121 

3.3. ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ (10 ਅੰਕ) 

ਿਾਣ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਿਾਤਰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦ ੇਲਈ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦ ੇਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕ ਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਸੰਿੀਆ, ਫ਼ਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਵਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਪਵਹਲਆੂਂ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕੈਂਪਸ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਵੀ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਪੀਣ ਅਤ ੇਿਾਣ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜੈਵਵਕ ਮਲੀਨਤਾਵਾਂ ਨਾ ਹਣੋ। ਪੀਣ ਦ ੇਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗਿਵਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਵਰਹੈਿੱਡ ਅਤੇ  ੂਮੀਗਤ 
ਟੈਂਕੀਆ ਂਨੰੂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਜਮਹਾ ਕੀਤ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਵਜਨਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ 
ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੈਵਵਕ ਮਲੀਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਈਟਿੇਟ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਦ ੇਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ,  ੂਮੀਗਤ ਅਤ ੇਓਵਰਹੈਿੱਡ ਟੈਂਕੀਆ ਂਵਜਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਵਬੰਦ ੂ'ਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਲੋਰੀਨੀਕਰਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ 
ਰਿੱ ਿਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਕਲੋਰੀਨ ਵਮਲਾ ਕ ੇਇਹ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਬਚੀ ਹਈੋ ਕਲੋਰੀਨ 4 ਪੀਪੀਐਮ ਹੋਵ।ੇ ਕਲੋਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਦ ਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ 
ਹਰ ਸਰੋਤ ਦ ੇਲਈ ਬਚੀ ਹੋਈ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਿੋਟੋਕਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ ਦਾ ਮਾਵਸਕ 
ਪਰੀਿਣ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰਜੇ ਟੈਂਕ ਵਾਰ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹਵੋੇਗਾ। 
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ਸਚੂੀ 3.3 ਪੀਣਯਗੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ (10 ਅੰਕ) 
ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵਧਕਤਮ ਅੰਕ ਸਕਰੋ 

1 

ਪਾਣੀ ਦ ੇਸਵਿੱ ਛ ਸਰਤੋ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ   

2 

 

 ਕੀ ਸਵਿੱਛ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?    

 ਕੀ  ੂਮੀਗਤ ਟੈਂਕੀਆ ਂਹਰ ਰੋਜ  ਰੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?    

2 

ਪਾਣੀ ਦ ੇਸਵਿੱ ਛ ਸਰਤੋਾਂ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ   

2 

 

 ਕੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਬਿੱ ਚ ੇਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ?ੈ    

 ਕੀ ਹਰ ਵਦਨ ਚ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਕਲੋਰੀਨਯ ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?    

3 

ਪਰੀਿਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧਤਾ   

2 

 

 ਕੀ ਹਰ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ ਦ ੇਪਰੀਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਲੋਰੋਸਕੋਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?    

 ਕੀ ਕਲੋਰੋਸਕੋਪਸ ਦੇ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਵ 'ਚ ਜਰੂਰੀ ਕਲੈੀਬਰੇਸ਼ਨ ਵਨਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ    

4 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦ ੇਲਈ ਕਲੋਰਸੋਕਪੋ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰੀਿਣ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ   

2 

 

 ਕੀ ਹਰ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ ਦ ੇਪਰੀਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਲੋਰੋਸਕੋਪ ਦਾ ਉਪਯੋਗ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?    

 ਕੀ ਜਰੂਰੀ ਅਤ ੇਵਨਯਮਤ ਕਲੈੀਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਰੋਸਕੋਪਸ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਵ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ?    

5 

ਕ ਆਲਟੀ ਪਰਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ   

2 

 

 ਕੀ ਹਰੇਕ  ਵਨ 'ਚ ਕ ਆਲਟੀ ਪਰਿ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਵਗਆ ਹ ੈ    
 ਕੀ ਹਰ ਰੋਜ ਰੀਵਫਲਸ ਦੇ ਦ ਆਰਾ ਕ ਆਲਟੀ ਪਰਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਨਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ    

 ਕ ਿੱ ਲ ਜੜੋ   10  
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3.3. ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਰਿਾ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ (30 ਅੰਕ) 
ਵਰਿਾ ਜਲ, ਮ ਿੱ ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ: ਪਾਣੀ ਦਾ ਕ ਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਸੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿੇਤਰ, ਪਿੱਕਾ ਅਤੇ ਕਿੱ ਚਾ, ਦੋਵਾਂ ਤਰਹਾਂ ਦਾ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਵਵਸੇ਼ਸ਼ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਰਚਾਰਜ ਅਤੇ  ੰਡਾਰਨ ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਪਿੱਕੇ ਿੇਤਰ ਤੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਪਾਣੀ ਵਜਆਦਾ ਵਬਹਤਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 
ਨੰੂ ਜਮਹਾ ਅਤੇ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕਚਰੇ ਦਾ ਵਵਆਪਕ ਵਾਹਕ ਵੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਵਿੱ ਛ ਜਲ ਦੇ ਮ ਕਤ ਪਿਵਾਹ ਅਤੇ ਵਰਿਾ ਜਲ ਕੇ ਵਬਹਤਰ 
ਪ ਨਰ ਰਣ ਨੰੂ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਿਾ ਜਲ ਮਾਰਗ ਨੰੂ ਸਵਿੱ ਛ ਰਿੱਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੱ ਚੇ ਿੇਤਰ ਦੀ ਤ ਲਨਾ 'ਚ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਪਿੱ ਕੇ ਿੇਤਰ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕਵੜਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 

a. ਕੈਂਪਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਿੇਤਰਫਲ - 

b. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੱਕਾ ਿੇਤਰ - 

c. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿੱ ਚਾ ਿੇਤਰ - 

ਮੀਟਰ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਿਾ (MM/1000 'ਚ ਵਰਿਾ) = ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ  ੂਮੀ ਦਾ ਿੇਤਰਫਲ x ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਿਾ, ਮੀਟਰ 'ਚ।  
ਵਕਸੇ ਿੇਤਰ 'ਚ ਸੰਵਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ- 

i. ਪਿੱਕਾ ਿੇਤਰਫਲ x ਵਰਿਾ ਦਾ ਆਇਤਨ X 0.85 (ਰਨ ਆਫ ਗ ਣਨ ਅੰਕ)  + 

ii. ਕਿੱਚਾ ਿੇਤਰ x ਵਰਿਾ ਦਾ ਆਇਤਨ x ਰਨ ਆਫ ਗ ਣਨ ਅੰਕ (ਕਿੱਚੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗ ਣਨ ਅੰਕ = 0.35) 
X. ਸੰਵਚਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਵਰਿਾ ਜਲ ਸੰਵਚਤ ਵਰਿਾ ਜਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ -i + ii = ____ (ਲੀਟਰ ਹਰ ਸਾਲ) । 

Y. ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵਸੇਵਟਡ a + b 

a . ਕਿੱਚਾ ਿੇਤਰ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਰਿਾ ਜਲ ਪਿਵਾਹ ਨੰੂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ  ੰਡਾਰਨ ਵਬੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਕਿੱਚੇ ਿੇਤਰ ′ਚ ਸੰਵਚਤ ਵਰਿਾ ਜਲ
ਕਿੱਚੇ ਿੇਤਰ ′ਚ  ੰਡਾਰਨ ਦ ੇਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਰਿਾ ਜਲ × 100 × 0.35 

b . ਪਿੱਕਾ ਿੇਤਰ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਵਾਹ ਨੰੂ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਰਿਾ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ ਵਬੰਦੂ ਤਿੱ ਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਪਿੱਕੇ ਿੇਤਰ ′ਚ ਸੰਵਚਤ ਵਰਿਾ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਪਿੱਕੇ ਿੇਤਰ ′ਚ  ੰਡਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਰਿਾ ਜਲ × 100 × 0.85 

 ਵਰਿਾ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ ਦ ੇਲਈ ਹਾਸਲ ਅੰਕਾ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹ ੈ= Y/X x30  
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4. ਹਵਰਆਲੀ 
4.1. ਹਵਰਆਲੀ ਰਵੇਟੰਗ 

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਅਵਧਕਤਮ ਅੰਕ ਸਕਰੋ 
1. ਗਿੀਨ ਕਵਰ ਦ ੇਤਵਹਤ ਿੇਤਰ  66  

2. ਕੈਂਪਸ ਨਰਸਰੀ ਪਿਬੰਧਨ  14  

3. ਪੌਦ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਪਿਬੰਧਨ  20  

 ਕ ਿੱ ਲ ਜੜੋ  100  

 

ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਪੌਦ ਅਤ ੇਪਸੂ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਨੇੜ ੇਤੇੜੇ ਦੀ ਕ ਦਰਤੀ ਦ ਨੀਆ ਵਸਿੱ ਿਣ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਵਚਤ  ੂਮੀ ਉਪਯੋਗ ਸਾਡ ੇਕੈਂਪਸ ਿੇਤਰ 
ਦਾ ਜੈਵਵਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਵਵ ੰਨ ਬਾਹਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰ ਸਤ ਿ ਿੱ ਲਹੇ  ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹਵਰਤ ਿੇਤਰ ਵਾਯੂ ਪਿਦੂਸ਼ਣ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਬੂਵਟਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਵਵ ੰਨ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਣੇੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਹਵਰਆਲੀ ਿੇਤਰ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਿਤੇਰ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦ ੇਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਹਵਰਆਲੀ ਿੇਤਰ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਪੜਾਅ ਹਨ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹਰੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ।  

a. ਗਿੀਨ ਕਵਰ ਦ ੇਤਵਹਤ 33 % ਿਤੇਰ 66 ਨੰਬਰ @2 ਨੰਬਰ ਪਿਤੀ 1 % ਗਿੀਨ ਕਵਰ 

ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕ ਿੱ ਲ  ੂਮੀ ਿੇਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸਚੂੀ 'ਚ  ਰੋ। 

ਸਚੂੀ 4.1 ਕ ਿੱ ਲ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ  ਮੂੀ ਿਤੇਰ 

ਕਿ.ਸੰ. ਵਰੇਵਾ ਿਤੇਰਫਲ, ਵਰਗ ਮੀਟਰ 'ਚ 

1. ਵਨਰਵਮਤ ਿੇਤਰ   

2. ਹਵਰਆਲੀ ਿੇਤਰ * ਸੀਮਾ ਦ ੇਅੰਦਰ   

3. ਬੇਆਬਾਦ ਬੰਜਰ ਿਤੇਰ ਜਾਂ ਹੋਰ   

4. ਕ ਿੱ ਲ  ੂਮੀ ਿੇਤਰ   
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ਗਿੀਨ ਕਵਰ ਦ ੇਤਵਹਤ ਿਤੇਰਫਲ 

ਹਵਰਆਲੀ ਿੇਤਰ 'ਚ ਕਈੋ ਵੀ ਉਹ ਿੇਤਰ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ ਵਜਸ 'ਤੇ ਘਾਹ ਹੈ, ਰ ਿੱ ਿ ਲਿੱ ਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੈ। ਕ ਿੱ ਲ  ੂਮੀ ਿੇਤਰ --- ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਹਰੇ ਿੇਤਰ ਦਾ 
ਪਿਵਤਸ਼ਤ – 

ਹਰੇ ਿੇਤਰ ਦਾ ਪਿਵਤਸ਼ਤ =  
ਕ ਿੱ ਲ ਹਰਾ ਿੇਤਰਫਲ,ਵਰਗ ਮੀਟਰ ′ਚ
ਕ ਿੱ ਲ ਿੇਤਰਫਲ,ਵਰਗ ਮੀਟਰ ′ਚ × 100 × 0.66 

ਵੇਟਜ ਗਿੀਨ ਏਰੀਆ 'ਚ 66 ਪ ਆਇੰਟ ਹਨ। 

b. ਕੈਂਪਸ ਨਰਸਰੀ ਪਿਬੰਧਨ (14 ਅੰਕ) 
ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜ ੇਤੇੜੇ ਦੇ ਰ ਿੱ ਿਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆ ਂਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵਜੰਦਾ ਰਵਹਣ 'ਚ 
ਸਮਰਿੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਮੂਲ ਵਨਵਾਸੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੈਂਪਸ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਵਿਅਤ ਨਰਸਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
ਕੈਂਪਸ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਟੂੇ ਿਾਲੀ ਅਤ ੇਬੰਜਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਤ ੇਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। 

 

ਸੂਚੀ 4.2 ਨਰਸਰੀ ਪਿਬੰਧਨ 
ਕਿ.ਸੰ. ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ਵੇਟਵ ਅੰਕ ਪਿਬੰਧਨ ਦੀ ਪਿਤੀਵਕਵਰਆ ਸਕਰੋ 

1. ਵਣ-ਰੋਪਣ ਦੇ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੰਡ  4   

2. ਛਾਂ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ  4   

3. ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ  4   

4. ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਸਮ ਦਾਇਕ ਵਣ-ਰੋਪਣ ਦ ੇਲਈ ਨਰਸਰੀ ਰਣਨੀਤੀ  2   

5. ਕ ਿੱ ਲ ਜੜੋ  14   
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c. ਪਦੌ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਅਤ ੇਵਣ-ਰਪੋਣ ਪਿਬੰਧਨ (10 ਨੰਬਰ) 

ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਬੂਵਟਆਂ ਦੀ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਦੇ ਵਨਰੰਤਰ ਪਿਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੋਪਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੇ ਗਏ ਗਏ ਰ ਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜਰ ਰਿੱ ਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸ  ਸੰ ਵ ਹੈ। 
ਪ ਰਾਣੇ ਰ ਿੱ ਿ ਜੋ ਵਡਿੱ ਗ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਦਵਲਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਕਤ ੇਵੀ ਕੀਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜੈਵ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਬਟੂੇ 
ਵਜੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਪਾਉਂਦ,ੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਵਬਜਾਈ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਵਬੰਦੂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - 

  

ਸੂਚੀ 4.3 ਪਦੌ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਅਤ ੇਵਣ-ਰੋਪਣ ਪਿਬੰਧਨ 

ਕਿ.ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਅਵਧਕਤਮ ਅੰਕ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਅੰਕ 

1. ਵਣ-ਰੋਪਣ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ 4 ਪ ਆਇੰਟ (ਜੇ ਹਾਂ)    

2. ਜੈਵ ਰਸਾਇਣਕ ਿਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਦ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ  4 ਪ ਆਇੰਟ (ਜੇ ਹਾਂ)    

3. ਵਣ-ਰੋਪਣ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਯੋਜਨਾ  4 ਪ ਆਇੰਟ (ਜੇ ਹਾਂ)    

4. ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਜੈਵ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਿਸ਼ਾਸਨ  2 ਪ ਆਇੰਟ (ਜੇ ਹਾਂ)    

5. ਸਥਾਨਕ ਡਵਰਪ ਸੰਬਲ  6 ਪ ਆਇੰਟ (ਜੇ ਹਾਂ)    

 ਕ ਿੱ ਲ ਜੜੋ 20 ਅੰਕ    
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5. ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 
ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੰੂ ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ  ਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਹ ਤ ਚੰਗੀ ਕ ਆਲਟੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬਤੋਮ ਉਪਯੋਗ ਦ ੇ
ਲਈ ਸਰਬਤੋਮ ਕ ਆਲਟੀ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਵਹਲਆੂਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਲਰ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਹੀਵਟੰਗ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ 
ਵਸਿੱ ਧੀ ਪਹ ੰ ਚ ਦ ਆਰਾ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੈਂਪਸ ਇਹਨੀ ਵਦਨੀ ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਗੋਂ ਆਰਵਥਕ ਸਮਝ ਵੀ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਿੱਛ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਟੀਮ ਦ ਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਵਵਵਸਵਥਤ ਊਰਜਾ ਲੇਿਾ ਪਰੀਿਣ ਅਤੇ ਸਵਿੱ ਛ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਿਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਸੰਸਥਾ ਦ ੇਲਈ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਤਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ 100 ਅੰਕ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ 

i. ਿਪਤ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪਿਵਤਸ਼ਤ 

ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜਗਹਾ ਸਲੋਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਦੇ ਲਈ, 2 ਅੰਕ ਰਾਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ : ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਕ -50 

ii. ਵਪਛਲੇ ਕਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤ ਲਨਾ 'ਚ ਕ ਿੱ ਲ ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਊਰਜਾ 
ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤ ਲਨਾ 'ਚ ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿਵਤਸ਼ਤ ਦੇ ਲਈ, 5 ਅੰਕ ਰਾਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ : ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਕ -50 

 

ਸੂਚੀ 5. ਸਲੋਰ ਊਰਜਾ ਦ ੇਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਦ ੇਲਈ ਕੈਂਪਸ ਸਕਰੋ 

ਕਿ. ਸੰ. ਮਾਪਦੰਡ ਵਪਛਲਾ ਸਾਲ ਸਮੀਵਿਆ ਦ ੇਤਵਹਤ ਸਾਲ % ਬਦਲਾਅ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਅੰਕ ਪਿਾਪਤ ਅੰਕ  

1. ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਯੂਵਨਟ     50  

2. ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਯੂਵਨਟ     50  

 ਕ ਿੱ ਲ ਜੜੋ    100  
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ਕਸੇ ਸਟਿੱਡੀ #1 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡ ੂਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ.ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ ਅਤ ੇਪੀ.ਆਰ) 
ਐਨ.ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ ਅਤ ੇਪੀ.ਆਰ 175 ਏਕੜ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕੈਂਪਸ ਹ,ੈ ਜੋ ਪਿਵਤ ਾਗੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਮਹਨਤੀ ਅਤੇ ਵਵਵਸਵਥਤ ਕੰਮਾਂ ਦ ਆਰਾ ਵਵਵਸਵਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਿੱ ਛ ਹਿੱਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 4 ਵਬਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਵਕਿਤੀ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੀਆਂ ਬਤੋਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਲਥੀਨ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਿਤੀਬੰਧ, ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਵਸਤਆੂਂ ਦੀ ਜਗਹਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਯਗੋ ਵਸਤਆੂਂ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਇਿੱ ਕ ਦਸਤਕਾਰੀ ਪੇਪਰ ਵਨਰਮਾਣ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘਿੱਟ 
ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੋਵ,ੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ  ੋਜਨ ਦਣੇਾ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਵੇਸਟ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆ ਂਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਿੱਛਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਵਕ ਇਹ ਸਥਾਈ ਰੂਪ 
'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਛਾ ਜਾਵੇ। ਐਨ.ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ ਅਤ ੇਪੀ.ਆਰ 'ਚ, ਕਚਰੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨਾ, ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ, ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਪ ਨਰਪਿਾਪਤ ਅਤੇ ਪ ਨਰਜਨਨ ਦ ੇਕਾਰਡੀਨਲ ਵਸਧਾਂਤਾਂ 
ਨੰੂ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰ ਕ ੇਵਵਵਗਆਵਨਕ ਤਰੀਵਕਆ ਂਦ ਆਰਾ ਕਚਰੇ ਦਾ ਪਿਬੰਧਨ ਕਰਨਾ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੌਵਲਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਟੀਚਾ ਹੈ: ਕੂੜਾਘਰ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਅਵਸ਼ਸੇ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਲ 
ਉਤਪੰਨ ਕਚਰੇ ਦ ੇ10 % ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 90 % ਕਚਰੇ ਦਾ ਮ ੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦ ੇਵਨਮਨਵਲਿਤ ਪੜਾਅ ਹਨ: 
1. ਵਸੇਟ ਦਾ ਸਰਵਿੇਣ: ਵਸੇਟ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦ ੇਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਿਵਤਵਦਨ, ਹਰ ਹਫਤ ੇਅਤੇ ਪਿਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਤਪੰਨ ਕਚਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵਹਸਾਬ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਕਚਰੇ ਦੀ ਛਾਂਟ-

ਛਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

2. ਯਜੋਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਵਤਆਰੀਆ:ਂ5R  ਵਸਧਾਂਤ। ਇਹ ਵਵਧੀਆਂ ਸਰਲ ਲਾਗਤ ਪਿ ਾਵੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਪਿਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 
ਯੋਗ ਅਤ ੇਨਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਨਪਟਾਰੇ ਦ ੇਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ  ੇਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦ ੇਲਈ 
ਵਵਵਗਆਵਨਕ ਵੇਸਟ ਵਨਪਟਾਰੇ 'ਚ ਸਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਵਸਿੱ ਵਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਦਣੇ 'ਚ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਵਨਗਰਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

3. ਸ ਵਵਧਾ, ਉਪਕਰਣ ਅਤ ੇਪਿਬੰਧਨ: ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਵ ੰਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਵਵ ੰਨ ਪਿਕਾਰ ਦ ੇਕਚਰੇ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਵਡਿੱ ਬੇ, ਸੰਗਿਵਹ ਗਿੱਡੀਆ,ਂ ਵਰਦੀ, ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ ਗੇਅਰ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤ ੇਰੈਕ 
ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। ਇਿੱ ਕ  ਿੱ ਠੀ, ਿਾਦ ਦੇ ਢਿੱ ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਥੇ ਿਤਰਨਾਕ ਵੇਸਟ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿਬੰਧ ਦੀ ਸ ਵਵਧਾ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਣੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸ ਵਵਧਾ ਹੈ। 
ਕਚਰੇ ਦੀ ਆਸਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਲਈ ਕਲਰ ਕਵੋਡੰਗ ਵਾਲੇ ਡਿੱਬੇ, ਗਿੱਡੀਆ,ਂ ਵਾਹਨ ਆਪਣੇ ਸ  ਤੋਂ ਉਪਯ ਕਤ ਆਕਾਰ ਅਤ ੇਵਵਵ ੰਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿੱ ਿੇ ਗਏ ਹਨ। 

4. ਸਕੰੈਡਰੀ ਛਾਂਟ-ਛਟਾਈ ਅਤ ੇਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਵਰੀ ਦ ੇਲਈ ਕਚਰ ੇਦੀ ਛਾਂਟ-ਛਟਾਈ: ਵਮਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਡ ਇਿੱ ਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਵਥਤ ਹਨ। ਕ ਤਰਨ ਵਾਲੀ 
ਮਸ਼ੀਨ, ਛਨਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਕੈਵਨਕੀ ਉਪਕਰਣ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਚਾਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਵਚਤ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਦ ੇਲਈ ਜਮਹਾ ਕਚਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਛਾਂਟ-ਛਟਾਈ 
ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਅਤੇ ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਦ ਆਰਾ ਕਚਰੇ ਦੀ ਮ ੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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5. ਕੜੂਾ ਕਰਕਟ ਮ ੜ ਪਿਯਗੋ ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਪ ਨਰਪਿਾਪਤ ਪ ਨਰਉਤਪੰਨ (Refuse-Reuse-Recycle-Recover-Regenerate): ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੀਆਂ ਬਤੋਲਾਂ, 
ਵਡਸਪੋਜਲ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਊਚ 'ਚ ਵਸ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕਾਗਜ ਦੇ ਉਪਯੋਗ 'ਚ ਕਮੀ, ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਕਚਰੇ, ਕੰਚ 
ਅਤੇ ਪਲਾਸਵਟਕ ਵਰਗੇ ਕਚਰੇ ਨੰੂ ਕੂੜਾ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

6. ਵਸੇਟ ਵਨਪਟਾਰਾ ਅਤ ੇਪਿਬੰਧਨ: ਐਨ.ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪਿਬੰਧਨ ਮੈਟਵਰਕਸ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦ ੇਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤ ੇਉਪਕਰਣਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਠੋਸ ਫਾਲਤੂ 
ਪਿਬੰਧ 'ਚ ਕਦਮ ਅਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦ ੇਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹ।ੈ 

7. ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਸ ਧਾਰ: ਹਰੇਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਨਯਮਬਿੱ ਧਤਾ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤ ੇਵਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਕਸ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ 
ਦੈਵਨਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ  ੌਵਤਕ ਪਿਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਵਮਕ ਵਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਵਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਅਨ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਅਸਵਹਯੋਗ ਕਾਊਂਸਵਲੰਗ ਦ ਆਰਾ ਵਨਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 5000 ਰ  ਪਿਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜ ਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

8. ਸਾਇਨੇਜ, ਹਰੋਵਡੰਗਜ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤ ੇਰ ਿੱ ਿ ਬਵੂਟਆ ਂਦੀ ਵਬਜਾਈ ਕਰਨਾ: ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਦ ਆਰਾ ਰ ਿੱ ਿ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਵਡੰਗਜ ਦ ਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਸਵਿੱ ਛ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਾ ਾਂ ਅਤ ੇਉਸਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

9. ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦਾ ਕਵਲਆਣ: ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ   ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਰਦੀ, ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ, ਜ ਿੱ ਤੇ ਅਤ ੇਉਵਚਤ ਵਸਿਲਾਈ ਵਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਵਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

10. ਵਰਪਰੋਵਟੰਗ ਤੰਤਰ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਚਰੇ ਦੇ ਦੈਵਨਕ ਸੰਗਿਵਹ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਰਿੱ ਿਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਆਰੰ ਕ ਨਮਨੇੂ ਦੇ ਅੰਕਵੜਆਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ 'ਚ ਰਿੱ ਿਦ ੇਹੋਏ, ਉਹ ਵੇਸਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 
(ਵਜਵੇਂ ਪਲਾਸਵਟਕ 'ਤੇ ਪਿਤੀਬੰਧ ਲਗਾ ਕੇ), ਕਚਰੇ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨਾ, ਪ ਨਰ-ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪ ਨਰ ਜੀਵਵਤ (ਉਤਪੰਨ ਮੀਥੇਨ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਰਤੋ: 'ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਦ ੇ10 ਪੜਾਅ', ਪੇਂਡ ੂਬ ਵਨਆਦੀ ਬਣਤਰ ਕੇਂਦਰ (CRI), NIRD ਅਤ ੇPR, ਰਾਜੇਂਦਰਨਗਰ, ਹਦੈਰਾਬਾਦ -500030, www.nird.org.in 

  

http://www.nird.org.in/
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ਕਸੇ ਸਟਿੱਡੀ #2 

ਮਣੀਪਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਵਸੇਟ ਜਲ ਪਿਬੰਧਨ 

ਮਣੀਪਾਲ ਇੰਸਟੀਵਟਊਟ ਆਫ਼ ਟਕੈਨਾਲੋਜੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ 3R: ਵਨਮਨ ਅਵਸਥਾ, ਵਰਸਾਇਕਵਲੰਗ, ਪ ਨਰਪਿਯੋਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਥ ੇਪਿਵਤਵਦਨ 5,500 ਘਣ ਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਜਲ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਤੰਨ ਸੀਵੇਜ ਪਲਾਂਟ MAHE ਦ ਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਜੰਗਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦ ੇਇਲਾਵਾ, 
ਇਿੱਕ ਸਲੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪਿਵਤਵਦਨ ਲਗ ਗ 200 ਵਕਊਵਬਕ ਮੀਟਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਸਨੰੂ ਕ ਝ ਹੋਸਟਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਫਲਿੱ ਸ਼ ਵਸਸਟਮ 'ਚ ਮ ੜ ਪਵਰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਵਰਿਾ ਜਲ  ੰਡਾਰਨ 

27,250 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦ ੇਜਲਗਰਵਹਣ ਿੇਤਰ ਤੋਂ ਵਰਿਾ ਜਲ ਦਾ  ੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਿੱ ਤਾਂ ਤੋਂ ਵਰਿਾ ਜਲ ਨੰੂ ਵਨਥਾਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਲੇੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ 'ਚ ਵਲਆਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਪਿੱ ਧਰ 'ਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਪਾਣੀ ਨੰੂ 11 ਬੇਅਬਾਦ ਬੋਰਵਿੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਲ ਮੜੋ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ ਿੱ ਵਕਆਂ ਬੋਰਵੈਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਵਰਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ, ਬੋਰਵੈਿੱਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਿੱਕ ਟੋਏ 
ਦੀ ਿ ਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਟੋਏ 'ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਫਲਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਹਵਾ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ 'ਤ ੇਵਨਗਰਾਨੀ 
ਡੀਜਲ ਜਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਦਗਾਰ ਨੰੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦ ੇਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨ ਰੂਪ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਵਨਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰੀਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 
ਦ ਆਰਾ ਸਬਵਸਡੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸਵ ੈਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪਿਾਪਤ ਉਦਗਾਰ ਪਰੀਿਣ ਕੇਂਦਰ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਵਥਤ ਹੈ। ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਰ ਿੱ ਿ ਪਿਮੋਸ਼ਨ ਅਤ ੇ
ਹਵਰਆਲੀ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਵਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। 
ਊਰਜਾ ਸ ਰਿੱ ਵਿਆ 

ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ ਦ ੇਊਰਜਾ ਿਰੀਦ ਵਮਸ਼ਰਣ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਨਵਵਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 
ਊਰਜਾ ਕ ਸ਼ਲ ਸਟਾਰ ਰੇਟੇਡ ਇਕਾਈਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਵਨੰਗ ਵਸਸਟਮ, ਅਵਤ ਆਧ ਵਨਕ ਤਰੀਵਕਆ ਂਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੇਚ ਵਚਲਰਸ, ਅਤੇ ਅਵਧ ੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ 
ਵਨਸ਼ਚਤ ਵਕਤ ਅਨ ਸਚੂੀ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਫੀਸ਼ੀਏਨਟ ਕੂਵਲੰਗ ਅਤੇ ਸਵਚੈਾਵਲਤ ਸਵਵਵਚੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੀਤਕਰਣ ਪਿਣਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ 
ਅਨ ਕੂਲ ਗੈਸ ਪਿਣਾਲੀਆ ਂਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਿੱ ਟ ਊਰਜਾ ਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਪੰਪ, ਡੇਵਟਯੂਨਡ ਵਫਲਟਰ ਵਾਲੇ ਕੈਪਵਸਟਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ CFL/LED ਪਿਕਾਸ਼ ਵਵਵਸਥਾ ਦ ੇ
ਲਈ; ਵਬਊਰੋ ਆਫ਼ ਐਨਰਜੀ ਐਵਫਸ਼ੀਏਸਂੀ (BEE) ਦ ਆਰਾ ਤਸਦੀਕਸ਼ ਦਾ ਲੋਡ ਆਪਟੀਮਾਇਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕ ਸ਼ਲ ਵਬਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦ ੇਲਈ ਆਟ ੋਵਸੰਕਿੋਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ 
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ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀਵਟੰਗ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ, ਸੋਲਰ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਸਥਾਵਪਤ ਸਮਰਿੱਥਾ ਚਾਰ ਲਿੱ ਿ ਲੀਟਰ 
ਪਿਵਤਵਦਨ ਹੈ। 
ਸਤੰਬਰ ਸਾਲ 2015 'ਚ 525 ਵਕਲੋਵਾਟ ਪੀਕ (kWp) ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਾਲਾ ਰਫ਼ੂ ਟਾਪ ਸਲੋਰ ਫਟੋ ੋਵਲੋਟਕੇ (ਪੀਵੀ) ਵਸਸਟਮ ਪਵਹਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਚਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਵਜਸ ਤੋਂ 
ਅਮਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਮਲਣ ਵਾਲੀ 30 % ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਹ।ੈ  

ਠੋਸ ਵਸੇਟ ਪਿਬੰਧਨ 

ਬਚ ੇਿਾਣ ੇਨੰੂ ਸੂਰਿਾਨੇ 'ਚ  ੇਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਵਕ ਹੋਰ ਜੈਵਵਕ ਕਚਰੇ ਨੰੂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਸੈਿੱਟਾਂ ਦੇ ਰਿੱ ਿ ਰਿਾਅ ਦੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ 
ਿਤਰਨਾਕ ਕਚਰੇ ਨੰੂ ਨਾਮਜਦ ਪ ਨਰਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਵਨਪਟਾਰ ੇਦੇ ਲਈ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ-ਕਚਰੇ ਨੰੂ ਵੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਪ ਨਰ-ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ  ੇਜ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮਲਬੇ ਨੰੂ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਇਿੱਕ ਵਨਯ ਕਤ ਲੈਂਡਵਫਲ 'ਚ  ਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਵਸੰਗ ਸ ਵਵਧਾਵਾਂ 'ਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਕਚਰੇ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਿੇਤਰ 'ਤੇ  
ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਕਾਈ ਨੰੂ  ੇਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ ਰਿੱ ਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੰੂ ਵਨਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਸਰਤੋ: https://manipal.edu/mu/important-links/green-manipal.html  
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ਸਵਿੱ ਛ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਪਵਹਲ ਦ ੇਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 
 ਾਰਤੀ ਯਨੂੀਵਰਵਸਟੀਆ ਂਅਤ ੇਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦ ੇਕੈਂਪਸਾਂ 'ਚ  
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਥਰਤਾ ਵਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਸਤਾਵਵਤ ਰਣਨੀਤੀ 

 

ਅਕਤੂਬਰ 2019 
ਉੱਚ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਵਵ ਾਗ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਿੋਜੈਕਟ 
ਮਾਨਵ ਸਾਧਨ ਵਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ 

 ਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 
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