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GoSxw: 

 
ieh smwijk pRBwv mulWkx irport pUrn qOr qy ih~sydwrw Aqy sQwnk lokW v~loN id~qI jwxkwrI 

aupr AwDwirq hY[smwijk pRBwv mulWkx tIm v~loN ih~sydwrw dy nwl nwl auhnW sQwnk lokW nwl 

vI slwh mSvry kIqy gey hn ijnHW dI zmIn BwvyN pRsqwivq zmIn iv~c nhIN AwaNdI pr ies 

pRojYkt kwrn aunHW au`qy pRBwv pY skdw hY jW ijnHW nUM mOjuUdw sVk kwrn muSiklw AwauNdIAW 

hn[zmIn dy irkwrf (jmHwbMdI) smwijk pRBwv mulWkx tIm nUM pMjwb sVk Aqy p~ul ivkws borf 

(PRBDB) v~lo muh~eIAw krvwey gey hn[ ies irport iv~c drsweI geI muAwvjy dI rwSI 

ipCly iqMn swlW dy kulYktr ryt dI AOsq qoN bwAd d~sI geI hY[ ies muAwvjy dI rwSI dw AwKrI 

PYslw zmIn kulYktr v~loN kIqw jwvygw[. 
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ਰਜੈਕਟ 

ੰਜਾਫ ਸੜਕ ਅਤ ੁਰ ਵਿਕਾਸ ਫਯਡ (PRBDB), ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ ਅਧੀਨ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਯਡ ਸਕਟਯ ਰਜਕਟ 

(PSRSP) ਿਯਰਡ ਫੈਂਕ ਿੱਰੋਂ  ਵਦੱਤ ਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਰ ਚੱਰ ਯਹ ਹਨ। ਇਸ ਰਜਕਟ ਦ ਤਵਹਤ 1698 

ਵਕਰਭੀਟਯ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ੀ .ਆਯ.ਫੀ.ਡੀ.ਫੀ. ਿੱਰੋਂ ਿੱਖ -ਿੱਖ ਕਜ ਅਤ ੜਾਿਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਯ ਅਤ 

ਅਗਰਡਸ਼ਨ ਰਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। PRBDB ਦ ਇੱਕ ਰਾਜਕਟ ਦ ਵਹਰ ੜਾਅ ਦ ਰਗਯਾਭ ਕਜ -2 ਦ ਅਧੀਨ, 

ਵਜਸਦਾ ਭਕਸਦ 6 ਗਵਰਆਯ ਦ ਭੁੜ ਵਨਯਭਾਣ ਅਤ 3 ਕਯੀਡਯ ਦੀ ਅਗਯਡਸ਼ਨ ਕਯਨਾ ਹ। ਇਸ ੜਾਅ ਦ 

ਦਯਾਨ ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਾਰਯਕਟਰਾ ਸੜਕ ਅਗਰਡ ਕਯਨ ਦੀ ਮਜਨਾ ਹ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਸੜਕ ਉਤ ਵਗੱਰ , ਹੀਯ ਅਤ 

ਡਹਰੋਂ ਿਯਗ ਕੁਝ ਖਤਯ ਹਨ ਵਜੱਥ ਇਹ ਸੜਕ ਫਹੁਤ ਹੀ ਕੰਜਸਟਡ (ਤੰਗ) ਹ, ਵਜਸ ਕਯਕ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ 

ਸਭੱਵਸਆ ਆਉਂਦੀ ਹ ਅਤ  ਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੜਕ ਹਾਦਵਸਆਂ ਦਾ ਕਾਯਨ ਿੀ ਯਹੀ ਹ। PRBDB ਨੇ ਰੁਵਧਆਣਾ -

ਭਾਰਯਕਟਰਾ ਸੜਕ ਨੰੂ ਵਗੱਰ ਅਤ ਹੀਯ ਵੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਾਸ ਫਣਾ ਕ ਇਸ ਨੰੂ ਅਗਰਡ ਕੀਤਾ ਹ ਵਕਉਂਵਕ ਇਨਹ ਾਂ 

ਖਤਯਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਫਹੁਤ ਹੀ ਕੰਜਸਟਡ ਸੀ।  

 ਰਜਕਟ ਸੜਕ ਕਯੀਡਯ (ਗਵਰਆਯਾ) ਤਵਹਤ ਵਿਸ਼ਿ ਫੈਂਕ ਦ ਪੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਾਰਯਕਟਰਾ-ਸੰਗਯੂਯ 

ਸੜਕ  ਦਾ  5.938 ਵਕਰਭੀਟਯ ਤੋਂ 77.290 ਵਕਰਭੀਟਯ ਤੱਕ ਸੁਧਾਯ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ , ਇਹ ਸੜਕ ਵਿਰਹਾ 

ਰੁਵਧਆਣਾ ਅਤ ਸੰਗਯੂਯ ਨੰੂ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜੜਦੀ ਹ। ਇਹ ਸੜਕ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਵਿੱਚ ਰੰਘਦੀ ਹ , ਵਜਥ ਸੜਕ ਉੱਤ 

ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤ ਿਾਯਕ ਢਾਂਚ ਹਣ ਕਯਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਚੜਾਈ 10 ਤੋਂ 20 ਭੀਟਯ ਚੜੀ ਹੀ ਯਵਹ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਇਸ 

ਬਾਗ 'ਤ ਇਸ 500 ਭੀਟਯ ਦ ਅਧੀਨ 3 ਅੰਨਹੇ  ਭੜ ਹਨ ਜ ਵਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਸੁਯੱਵਖਆ ਅਤ ਸੜਕ -ਹਾਦਵਸਆਂ 

ੱਖੋਂ ਫਹੁਤ ਹੀ ਖਤਯਨਾਕ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਯੀਡਯ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਯ ਹਣ ਦ ਕਾਯਨ , ਇੱਥ ਆਿਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹਇਆ ਹ 

ਅਤ ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਸ ਹਣ ਦ ਕਾਯਨ ਇਹ ਇੱਕ ਫਤਰ ਦੀ  ਗਯਦਨ ਿਾਂਗ ਫਣ ਵਗਆ ਹ। ਵਹਰਾ 

ਰਸਥਾਿ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਨੰੂ 4-ਰਨ ਿਜੋਂ ਅਗਰਡ ਕਯਨ ਦਾ ਪਸਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਸ ਦ ਨਤੀਜ ਵਿੱਚ ਿਾਯਕ 

ਉਸਾਯੀਆਂ ਅਤ ਗੁਯਦੁਆਯਾ ਅਤ ਭੰਦਯ ਕਭਟੀ ਦੀਆਂ ਉਸਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਢਾਹੁਣਾ ਸੀ ਜ ਵਕ ਚਰਦੀ ਸੜਕ ਤ ਹਨ। ਯ 
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ਫਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਤਾਿ ਨੰੂ ਯੱਦ ਕਯ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਵਕਉਂਵਕ ਭ ਰਕੀਅਤ ਦ ਝਗੜ ਸਫੰਧੀ ਭਾਰ ਵਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ 

ਵਯਯਟ ਵਦੱਤੀ ਗਈ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ ਪਸਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਕ ਇੱਥ ਫਾਈਾਸ ਯਡ ਦਾ ਵਨਯਭਾਣ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿ ਜ ਵਕ ੂਯਫ ਿਾਰ  ਾਸ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਤੋਂ 18,700 ਵਕਰਭੀਟਯ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹੰੁਦੀ ਹ ਅਤ 21,539 ਵਕਰਭੀਟਯ ਤ 

ਖਤਭ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਡਹਰੋਂ ਫਾਈਾਸ ਦੀ ਕੱੁਰ ਰੰਫਾਈ 2.839 ਵਕਰਭੀਟਯ ਹਿਗੀ। ਇਸ ਰਸਤਾਿ ਦ ਅਧੀਨ 

ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਾਰਯਕਟਰਾ ਸੜਕ 'ਤ ਫਾਈਾਸ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਅਤ ਯੁੜਕਾ ਤੋਂ 

ਜਭੀਨ ਕਿਾਇਯ (ਹਾਸਰ) ਕਯਨ ਰਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਵਪਕਸ਼ਨ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਸ ਰਈ , ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਅਤ 

ਯੁੜਕਾ ਤੋਂ ਿਭੀਨ ਕਿਾਇਯ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਗੀ ਅਤ ਇਸ ਦ ਰਈ ਜਭੀਨ ਕਿਾਇਯ ਕਯਨ ਰਈ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ 

ਿਰੋਂ ਜਭੀਨ ਕਿਾਇਯ ਕਯਨ ਰਈ ਭੁਆਿਜ ਅਤ ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ ਰਈ ਭੁੜ -ਿਸਫ ਅਤ ਯੀਸਟਰਭੈਂਟ ਕਟ 2013 

ਦ ਅਧੀਨ ਨ ਟੀਵਪਕਸ਼ਨ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ। ਇਸ ਕਟ ਦ ਤਵਹਤ ਜਭੀਨ ਕਿਾਇਯ ਕਯਨ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ 

ਸਭਾਵਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕਯਨ ਦੀ ਰੜ ਹ ਅਤ ਇਸ ਰਈ ਸਟਟ ਸਸ਼ਰ ਇੰਕਟ ਅਸਸਭੈਂਟ 

ਮੂਵਨਟ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ , ਵਟਆਰਾ ਨੰੂ PRBDB  ਿੱਰੋਂ PSRSP/4038  ਵਭਤੀ: 26.10.15 ਇੱਕ ੱਤਯ 

ਵਭਵਰਆ ਹ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਜਕਟ ਦੀ ਸ .ਆਈ.. ਸਟੱਡੀ ਕਯਨ ਰਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ । ਇਸ ਰਈ, ਫਵਰਕ 

ਿਯਕਸ ਵਿਬਾਗ , ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ 14.10.15 ਨੰੂ  ਰਬਾਿਾਂ ਨੰੂ  ਜਾਣ ਰਈ ਨੋਟੀਵਪਕਸ਼ਨ ਨੰਫਯ 

07/58/2013-1B&R3/436  ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 
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ਵਪਗਯ 1.1 : ੂਯਫ ਿਾਰ  ਾਸ ਤੱਕ ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ  ਫਾਈਾਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ 

                ਸਯਤ : PRBDB 

ਜਸਟੀਫਪਕੇਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਭਕਸਦ ਰਈ : 

 ਸਭਾਵਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦ ਉਦਸ਼ ਸਫੰਧੀ ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਜਕਟ ਦਾ ਭੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ  ਜਾਿ ਵਕ ਰਸਤਾਵਿਕ 

ਰਜਕਟ ਜਨਤਕ ਭਕਸਦ ਰਈ ਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ? ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਰਯਕਟਰਾ ਸੜਕ ਤ ਫਾਈਾਸ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਰਈ 

ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਭੀਨ ਕਿਾਇਯ ਕਯਨ ਰਈ ਹਠ ਵਦੱਤ ਕਾਯਨਾਂ ਕਯਕ ਰੜ ਹ : 

 ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਤ ਫਣਾ ਗ ਅਤ ਕੰਜਸਟਡ ਬਾਗ ਤੋਂ ਰੰਘਦੀ ਹ।  

 ਫਹੁ ਟਯਾਰ  ਿਾਰ  ਟਯੱਕ , ਫੱਸਾਂ, ਕਾਯਾਂ ਆਵਦ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜਯਦ ਹਨ ਜ ਵਕ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਭੱਵਸਆ ਦਾ 

ਕਯਦ ਹਨ। 
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 ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਦ ਤੰਗ ਕਯਿ (ਭੜ),  ਬਾਯੀ ਿਾਹਨ ਰਈ ਮਗ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਇਸਦ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਬਾਯੀ 

ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਭੱਵਸਆ ਹੰੁਦੀ ਹ। 

 ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਦ ਵਤੰਨ ਅੰਨਹੇ  ਕਯਿ (ਭੜ) ਹਨ, ਵਜਹੜ ਵਕ ਸੜਕ ਸੁਯੱਵਖਆ ੱਖੋਂ ਫਹੁਤ ਖਤਯਨਾਕ ਹਨ 

ਅਤ ਅਕਸਯ ਇਸ ਬਾਗ ਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸ ਿਾਯਦ ਹਨ। 

 ੂਯਫ ਿਾਰ  ਿਾਸ ਡਹਰੋਂ ਤੋਂ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਵਯਹਾ ਫਾਈਿਾਸ ਬਾਯੀ ਆਿਾਜਾਈ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਯਗਾ। ਇਹ 

ਫਾਈਾਸ ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗੁਜਯਨ ਿਾਵਰਆਂ ਰਈ ਅਤ ਸਥਾਨਕ ਰਕਾਂ ਰਈ ਰਾਹਿੰਦ ਹਿਗਾ।  

 ਉਯਕਤ ਕਾਯਨਾਂ ਕਯਕ ਇਹ ਰਜਕਟ ਿਯਗੀਵਕਰਤ ਰਜਕਟ ਦ ਬਾਗ -2 (I-ਈ) ਅਤ ਇਸ ਤਯਹਾਂ  LARR 

ਕਟ 2013 ਅਨੁਸਾਯ ਮਜਨਾਫੱਧ ਵਿਕਾਸ ਰਈ ਰਜਕਟ ਹ। 

ਰਜੈਕਟ ਦਾ ਖੇਤਯ 

ਡਹਰੋਂ ਵੰਡ ਰੁਵਧਆਣਾ ਵਿਰਹਾ, ੰਜਾਫ ਵਿੱਚ ੈਂਦਾ ਹ ਅਤ ਇਹ ਰੁਵਧਆਣਾ ਸ਼ਵਹਯ ਤੋਂ 19 ਵਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਤ ਹ। 

ਜਨਸੰਵਖਆ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਡਹਰੋਂ ਵੰਡ ਦੀ ਜਨਸੰਵਖਆ 5190 ਹ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ 2741 ਭਯਦ ਹਨ 

ਅਤ 2449 ਔਯਤ ਹਨ। ੰਜਾਫ ਦ ਭੁਕਾਫਰ ਡਹਰੋਂ ਵੰਡ ਦੀ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ ਿੱਧ ਹ। 2011 ਵਿੱਚ ੰਜਾਫ ਦੀ 

ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ 75.84 %  ਦ ਭੁਕਾਫਰ ਡਹਰੋਂ ਵੰਡ ਦੀ ਸਾਯਖਤਾ ਦਯ 76.51 %  ਹ। ਡਹਰੋਂ ਵੰਡ ਰੁਵਧਆਣਾ -

ਭਾਰਯਕਟਰਾ ਸੜਕ ਨਾਰ ਜੁੜਦਾ ਹ। ਇਸ ਸੜਕ ਤ ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਯੀ ਆਿਾਜਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹ ਅਤ (ਡਹਰੋਂ) ਵਿੱਚ ਤੰਗ 

ਸੜਕ ਹਣ ਕਾਯਨ ਿਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਯੀ ਜਾਭ ਯਵਹੰਦਾ ਹ ਅਤ ਹਾਦਸ ਿੀ ਹੰੁਦ ਯਵਹੰਦ ਹਨ।  

ਰਜੈਕਟ ਖੇਤਯ ਦੇ ਸਭਾਫਜਕ-ਆਯਫਥਕ ਦਾ ਫਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ 

  ਰਜਕਟ ਤੋਂ ਰਬਾਵਿਤ ਖਤਯ ਵਿੱਚ ਵਜਆਦਾਤਯ ਰਕ ਖਤੀਫਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹ। ਹਠਾ ਵਦੱਤੀ ਸਾਯਣੀ 
ਦਯਸਾਉਂਦੀ ਹ ਵਕ ੰਜਾਫ ਵਿੱਚ ਕੱੁਰ ਕਾਵਭਆ ਵਿੱਚ 35.5% ਖਤੀਫਾੜੀ ਕਾਭ ਹਨ ਅਤ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਵਿੱਚ 6.91% ਅਤ 

ਯੁੜਕਾ ਵਿੱਚ 11.15% ਖਤੀਫਾੜੀ ਕਾਭ ਹਨ। ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਦੀ ਸਾਖਯਤਾ 76.51% ਅਤ ਯੁੜਕਾ ਦੀ 75.79% ਹ। ਵੰਡ ਡਹਰ 
ਵਿੱਚ ਸ.ਸੀ. ਰਕਾਂ ਦੀ 38.40% ਅਤ ਯੁੜਕਾ ਵਿੱਚ 34.87% ਸ sI ਰਕ ਹਨ। 
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ਵਪਗਯ 1.2 : ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ   Aqy ruVkw dI qsvIr 

sroq: www.google.co.in/maps/place/Dehlon,+Punjab 

zmIn pRwpqI dw Awkwr Aqy l~Cx 

ਇਹ ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਈਾਸ ਸੜਕ ਰਈ ਵੰਡ ਡਹਰ ਅਤ ਯੁੜਕਾ ਵਿਖ 32.9 ਕੜ ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ notIPweI 

kIqI geI hY[ies zmIn ivcoN izAwdw zmIn KyqI leI vrqI jWdI hY Aqy kuJ zmIn irhwieSI plwt 

hox kwrn KwlI vI hY[ ieh pRsqwivq bweIpws ivc iek h~fw roVI ( jwnvr dPnwaux dI jgHw) 

AwauNdI hY Aqy iqMn FWcy vI AwauNdy hn[ pr ieh FWcy iksy vI ivAeqI dI rozI rotI nMU pRBwivq 

nhIN krdy[ 

http://www.google.co.in/maps/place/Dehlon,+Punjab
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ਿਕਰਾ ਦਾ ਫਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ 

 ਰਜਕਟ ਨੰੂ ਅੰਵਤਭ ਯੂ ਦਣ ਰਈ ਸਭਾਵਜਕ ਅਸਯ ਵਨਯਧਾਯਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਯਾਉਣ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ ਇਸਦ 

ਰਬਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਯੱਵਖਆ ਵਗਆ। ਹਯ ਅਵਧਨ ਕਯਨ ਰਈ ਡਹਰੋਂ ਫਾਈਾਸ ਦ ਰਜਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦ ਣ 

ਿਾਰ  ਵਤੰਨ ਰਬਾਿਾਂ ਦਾ ਰਖਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਿਭੀਨ ਕਿਾਇਯ ਰਈ ਭੱੁਢਰੀ ਰਾਗਤ ਨੰੂ ਸਥਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਅਤ  

ਭੁਆਿਿ ਦੀ ਰੜ ਅਤ ਸਭਾਵਜਕ ਜਾਇਿਾ ਅਤ ਿਾਤਾਿਯਨ ਤ ਣ ਿਾਰ  ਰਬਾਿ ਦ ਜਾਇਿ ਰਈ ਸਰਾਹਕਾਯ ਦੀ 

ਰੜ ਹ। ਤੁਰਨਾਤਭਕ ਵਿਸ਼ਰਸ਼ਣ ਰਈ ਸਭਾਵਜਕ ਅਸਯ ਦੀ ਰਵਕਵਯਆ ਦ ਰਬਾਿ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਯੱਵਖਆ ਵਗਆ। 

(ਵਚੱਤਯ 2) ਿਭੀਨ ਕਿਾਇਯ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ , ਸਭਾਵਜਕ ਰਬਾਿ ਅਤ ਰਕਾਂ ਦ ਵਿਚਾਯਾਂ ਨੰੂ ਸਭਝਣ ਰਈ ਇਸਦ  

ਫਦਰ ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਤੰਨ ਫਦਰ ਹਠ ਵਰਖ ਅਨੁਸਾਯ ਹਨ:  

ਿਕਰ 1 : ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਨੂੂੰ  ਚੜਾ ਕਯਨਾ 

 ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਦ ਆਰ ਦੁਆਰ ਸਧਾਈ ਅਤ ਆਯਜੀ ਤਯਹਾ ਦ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਤ ਿਾਯਕ ਢਾਂਵਚਆ ਵਿਕਵਸਤ 

ਹ ਹਨ। ਡਹਰੌਂ  ਕਸਫ ਵਿਚਕਾਯ 500 ਭੀਟਯ ਰਈ ਸੜਕ ਦੀ ਚੜਾਈ ਵਸਯਫ਼ 10 ਤੋਂ 20 ਭੀਟਯ ਹ। ਜਕਯ  

ਭਜੂਦਾ ਯਸਤਾ ਯੱਖਣਾ ਹ ਤਾਂ ਦਿੇਂ ਾਵਸਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੰੂ ਚੜਾ ਕਯਨ ਦੀ ਰੜ ਹਿਗੀ ਅਤ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੰੂ 

ਰਾਤ ਕਯਨਾ ਿਗਾ (ਰਗਬਗ 49 ੱਕੀਆਂ ਅਤ 11 ਕੱਚੀਆਂ ਫਣਤਯਾਂ ਨੰੂ ) ਵਜਸ ਦ ਨਤੀਜ ਵਿੱਚ ਫਘਯ ਹ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਰ ਸਭਝਤ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭੁੜ ਿਸਫਾ ਕਯਕ ਅਤ ਨਾਰ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ  ਸਹੂਰਤਾਂ ਦੀ ਤਫਦੀਰੀ 

ਰਈ ਇਸਦੀ ਰਾਗਤ ਦਣੀ ਿਗੀ। 

ਿਕਰ 2 : ੂਯਫ ਤੋਂ ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਫਾਈਾਸ 

 ਇਸ ਚਣ ਦੀ ਸਧ ਰਈ ਜ ਇਸ ਰਜਕਟ ਸੜਕ ਦ ੂਯਫ ਿਾਰ  ਾਸ ਦ ਨਾਰ -ਨਾਰ ਚਰਦਾ ਹ ਅਤ 

18+300 ਵਕਰਭੀਟਯ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹੰੁਦਾ ਹ ਅਤ ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਘਦਾ ਹ ਅਤ ਰੁੱ ਕ ਿਾਰੀ ਸੜਕ ਨੰੂ ਕੱਟ ਦਾ 

ਹ (ਸ਼ੰਕਯ ਵੰਡ ਦ ਨਾਰ )। ਵਪਯ ਇਹ ਯਸਤਾ ਖਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨ ਤੋਂ ਅਤ ਹਯ ਜ ਰੁੱ ਕ ਿਾਰੀ ਸੜਕ ਨੰੂ ਕੱਟਦਾ ਹ 

(ਯੁੜਕਾ ਵੰਡ ਦ ਨਾਰ)। ਇਹ ਦੱਖਣ-ੱਛਭ ਿੱਰੋਂ ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹ ਅਤ ਨੰਗਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਗੱਡ ਿਾਰ  ਯਸਤ 

ਨੰੂ ਕੱਟਦਾ ਹ ਅਤ ਖਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹੰੁਦਾ ਹ ਵਜਸ ਨੰੂ 21+539 ਵਕਰਭੀਟਯ ਰਜਕਟ ਸੜਕ ਰਈ 
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ਵਭਰਾਇਆ ਵਗਆ ਹ। ਇਹ ਚਣ ਵਕਸ ਸੰਬਾਿਤ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਖਤਯ ਿੱਰੋਂ ਨਹੀਂ ਰੰਘਦੀ ਅਤ ਬਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ 

ਦੂਯ ਹ। ਵੰਡ ਯੁੜਕਾ ਡਹਰੋਂ ਕਸਫ ਦ ਨਜਦੀਕ ਹ। ਵਜਸ ਕਾਯਨ ਇਹਨਾਂ ਦਨਾਂ ਵੰਡਾਂ ਨੰੂ ਜੜਦੀ ਸੜਕ ਤ ਕਾਫ਼ੀ 

ਵਿਕਾਸ ਹਇਆ ਹ।ਯ ਵਜਸ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਫਾਈਾਸ ਰੰਘਣਾ ਹ, ਉਹ ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਾਰੀ ਿਭੀਨ ਹ। ਇਸ ਫਾਈਾਸ ਦੀ 

ਕੱੁਰ ਰੰਫਾਈ 2.839 ਵਕਰਭੀਟਯ ਹ। 

ਿਕਰ 3 : ੱਛਭ ਤੋਂ ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਫਾਈਾਸ 

 ਇਸ ਚਣ ਦੀ ਸਧ ਰਈ ਜ ਇਸ ਰਜਕਟ ਸੜਕ ਦ ੱਛਭ ਿਾਰ  ਾਸ ਦ ਨਾਰ -ਨਾਰ ਚਰਦਾ ਹ ਅਤ 

18+300 ਵਕਰਭੀਟਯ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹੰੁਦਾ ਹ ਅਤ ਖਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨ ਕਰੋਂ ਰੰਘਦਾ ਹ ਅਤ  ਵੰਡ ਯਾੁਯ ਿਰੋਂ ਰੁੱ ਕ ਿਾਰੀ 

ਸੜਕ ਨੰੂ ਕੱਟਦਾ ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਹ ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨ ਵਿੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹਇਆ ਗੱਡ ਿਾਰੀ ਸੜਕ ਨੰੂ ਕੱਟਦਾ ਹ ਜ 

ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨਾਂ ਦ ਨਾਰ ਹ ਜ ਜਯਤਯ ਵੰਡ ਦ ਨਾਰ ਹ। ਅਗ ਇਹ ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨ ਵਿਚੋਂ ਰੰਘਦਾ ਹਇਆ 

ਵੰਡ ਭਾਜਯੀ ਨੰੂ ਕਯਾਸ ਕਯਦਾ ਹ , ਵਪਯ ਭੁੜਕ ਖਤਾਫਾੜੀ ਿਭੀਨ ਵਿੱਚ ਰੰਘਦਾ ਹਇਆ ਜ ਯੰਗੀਆ ਵੰਡ ਨੰੂ ਜਾਂਦੀ 

ਸੜਕ ਨੰੂ ਾਯ ਕਯਦਾ ਹ। ਵਪਯ ਇਹ ਹਯ ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨਾਂ ਨੰੂ ਾਯ ਕਯਦਾ ਹ ਅਤ ਵਜਸਨੰੂ ਵੰਡ ਗਾਰੁਯ ਨੇੜ 

ਰਜਕਟ ਿਾਰੀ ਸੜਕ 21+300 ਵਕਰਭੀਟਯ ਰਈ ਵਭਰਾਇਆ ਵਗਆ ਹ। ਇਹ ਚਣ ਵਕਸ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਖਤਯ ਕਰੋਂ 

ਨਹੀਂ ਰੰਘਦੀ ਅਤ ਬਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਦੂਯ ਹ। ਇਥ ਫਾਈਾਸ ਦੀ ਚੜਾਈ 3.6 ਵਕਰਭੀਟਯ ਹ। 

 
ਸਯਤ : PRBDB 

ਵਚੱਤਯ 1.2 : ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਦ ਵਤੰਨੇ ਵਿਕਰ ਨਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਯਸਾ ਗ ਹਨ 
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  ਇਸ ਰਜਕਟ ਵਿੱਚ ਵਤੰਨ ਵਿਕਰਾਂ ਨੰੂ ਵਿਚਾਵਯਆ ਵਗਆ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਹਰੋਂ ਦ ੂਯਫ ਿਾਰ  ਾਸ 

ਤੋਂ ਵਜਹੜਾ 18+300 ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹ ਕ 21+539 ਦ ਖਤਭ ਹੰੁਦਾ ਹ ਨੰੂ ਪਾਈਨਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਸ .ਆਈ.. ਸਟੱਡੀ 

ਵਿੱਚ ਵਤੰਨਾ ਵਿਕਰਾਂ ਨੰੂ ਵਿਚਾਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਭਣ ਆਇਆ ਵਕ ਇਸ ਚਣ ਵਿੱਚ ਜ ਵਕ ੂਯਫ ਿੱਰ ਤੋਂ 

ਫਾਈਾਸ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਹ , ਵਿੱਚ ਕਈ ਿੀ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤ ਵਕਸ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯਜੀ ਯਟੀ 

ਉਯ ਅਸਯ ਨਹੀਂ  ਵਯਹਾ। ਇਸ ਰਸਤਾ ਵਿਤ ਫਾਈਾਸ ਵਿੱਚ ਵਸਯਫ਼ 38 ਦਯਖੱਤ ਆਉਂਦ ਹਨ ਅਤ 3 ਢਾਂਚ ਵਜਨਹ ਾ 

ਦਾ ਵਹੱਸਦਾਯਾ ਦੀ ਯਜੀ ਯਟੀ ਉਯ ਅਸਯ ਨਹੀਂ ਹ। ਇਸ ਫਾਈਾਸ ਨੰੂ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਰਸਤਾਵਿਤ ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ 

ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹ ਅਤ ਉਯਕਤ ਦਯਸਾ ਕਾਯਨਾ ਕਯਕ ਇਹ ਵਿਕਰ ਸਬ ਤੋਂ ਉਤਭ ਹ।  

 

ਸਭਾਫਜਕ ਰਬਾਿ 

ਡਹਰੋਂ ਫਾਈਾਸ ਸੜਕ ਰਈ ਜਭੀਨ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦ  ਸਭਾਵਜਕ ਰਬਾਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਸ਼ਣ: 

ਰੜੀ ਨੂੰ . ਰਬਾਿ ਦੀਆਂ ਫਕਸਭਾਂ ਉਾਅ 

1 ਉਜਾਊ ਖਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰਾਯ ਕਟ 2013 ਦ ਰਫੰਧ ਅਨੁਸਾਯ ਭੁਆਿਿ 

2 ਸੀ.ੀ.ਆਯ. ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਆਯਾ ਸੀ.ੀ.ਆਯ. ਦੀ ਫਣਾਿਟ  

3 ਦਯੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉੱਕਾ ੱੁਕਾ ਭੁਆਿਜਾ  
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ਰਾਗਤ ਅਤੇ ਭ ੱ ਰ ਦਾ ਫਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ:- ਡਹਰੋਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਾਸ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਰਜਕਟ ਦ ਰਾਬ ਅਤ 

ਨਕਾਯਾਤਭਕ ਰਬਾਿਾਂ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਕਯਕ ਸਭਾਵਜਕ ਰਾਗਤ ਦਾ ਵਹਸਾਫ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ। ੂਯਫ ਿਰੋਂ ਡਹਰੋਂ ਤ 

ਫਾਈਾਸ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਕੱੁਰ ਰਾਗਤ ਰਗਬਗ 21 ਕਯੜ ਹ ਵਜਸ ਵਿਚ ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ ਦੀ ਰਾਗਤ ਅਤ ਫਣਾਉਣ ਦੀ 

ਰਾਗਤ ਸ਼ਾਭਰ ਹ। ਇਹ ਰਾਗਤ ਨਾਰ ਬਾ ਯੀ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਭੱਵਸਆ ਦਾ ਹੱਰ ਕਯਗੀ ਅਤ ਹਾਦਵਸਆਂ ਵਿੱਚ ਿੀ 

ਕਭੀ ਆਿਗੀ। ਸਕਾਯਾਤਭਕ ਅਤ ਨਕਾਯਾਤਭਕ ਕਾਯਨਾਂ ਦੀ ਚਯਚਾ ਦ ਿਯਿ ਹਠ ਵਦੱਤ ਟਫਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਗ ਹਨ।  

ਸਕਾਯਾਤਭਕ ਅਤੇ ਨਕਾਯਾਤਭਕ ਕਾਯਨਾਂ ਦਾ ਫਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ 

ਰੜੀ ਨੂੰ . ਸਕਾਯਾਤਭਕ ਰਬਾਿ ਨਕਾਯਾਤਭਕ ਰਬਾਿ ਿੇਯਿਾ 

1 ਸਫ਼ਯ ਵਿਚ ਸਭੇਂ ਦੀ ਫੱਚਤ ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰਾਗਤ ਅਤ ਰਾਬ  ਫੜ 
ਵਧਆਨੂਯਿਕ ਚਕ 
ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 
(ਸਕਾਯਾਤਭਕ ਅਤ 
ਨਕਾਯਾਤਭਕ ਰਬਾਿ ), 
ਇਹ ਦਵਖਆ ਵਗਆ ਹ 
ਵਕ ਿੱਡ ੱਧਯ ਤ ਇਹ 
ਫਣਾਿਟ ਸਥਾਨਕ 
ਕਵਭਊਵਨਟੀ ਰਈ ਰਾਹਿੰਦ 
ਹ।  

2 ਹਾਦਵਸਆਂ ਵਿਚ ਕਭੀ ਯਿੀ ਯਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 

3 ਿਹੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਰਾਗਤ 
ਵਿਚ ਕਭੀ 

ਦਯੱਖਤਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ 

4 ਵਨਕਾਸ ਨਰੀ ਵਿਚ ਕਭੀ ਸੀ.ੀ.ਆਯ. ਸਾਝੀਆ 
ਜਾਇਦਾਦਾ ਦਾ ਘਾਟਾ 

5 ਸੜਕਾਂ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਗਤ ਵਿਚ 
ਕਭੀ 

 

6 ਰਤੀ ਕੜ ਜਭੀਨ ਦੀ ਕੀਭਤ ਵਿੱਚ 
ਿਾਧਾ 

 

7 ਯੁਿਗਾਯ ਦ ਿਾਧ  

8 ਹਾਦਵਸਆਂ ਵਿਚ ਕਭੀ  
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ਭ ਆਿਜ਼ੇ ਦੇ ਫਨਯਧਾਯਨ 

 ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਰਾਯ ਕਟ 2013 ਦ ਸਕਸ਼ਨ 26 ਅਤ 27 ਅਨੁਸਾਯ ਕੁਰਕਟਯ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਤੀ 

ਫਾਿਾਯ ਭੱੁਰ ਅਨੁਸਾਯ ਭੁਆਿਿ ਦੀ ਰਾਗਤ ਹਠ ਵਦੱਤ ਤਯੀਵਕਆਂ ਅਨੁਸਾਯ ਕਯਨਾ ਹ।  

(ੳ) ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂ ਕਟ , 1899 ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਫਾਿਾਯ ਭੱੁਰ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹ , ਫਨਾਭ ਦੀ ਯਵਜਸਟਯੀ ਰਈ 

ਜਾਂ ਿਚਣ ਦੀ ਸਵਹਭਤੀ ਰਈ ਵਜੱਥ ਜਭੀਨ ਹ। 

(ਅ) ਇਸ ਵਕਸਭ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਯੀ ਕੀਭਤ ਦੱਸੀ ਹ ਜ ਵਕ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦ ਨੇੜ ਸਵਥਤ ਹ।  

(ੲ) ਸਫ-ਸਕਸ਼ਨ (2) ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਸਕਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਰਾਈਿਟ ਕੰਨੀਆਂ ਦ ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ ਰਈ ਸਵਹਭਤੀ ਦੀ 
ਯਕਭ ਭੁਆਿਿ ਦੀ ਸਵਹਭਤੀ ਤ ਹ। 

ਰੜੀ ਨੂੰ . ਫੂੰ ਡ ਜਭੀਨ ਦੀ ਫਕਸਭ ਜਭੀਨ ਭ ੱ ਰ 
(ਕ ਰੈਕਟਯ) 

ਫਹ ਤਾਤ ਉਜਾੜਾ 
ਬੱਤਾ 

ਭ ਆਿਜ਼ਾ 

1.  

ਯ ੜਕਾ 

ਖੇਤੀਫਾੜੀ (ਭੇਨ ਯਡ) 30,90,240 1.25 100% 77,25,600 ਏਕੜ 
ਦੇ ਫਹਸਾਫ ਨਾਰ 

2. ਖੇਤੀਫਾੜੀ (ਫਰੂੰ ਕ ਯਡ) 21,71,520 1.25 100% 54,28,800 ਏਕੜ 
ਦੇ ਫਹਸਾਫ ਨਾਰ 

3. ਖੇਤੀਫਾੜੀ 17,53,920 1.25 100% 43,84,800 ਏਕੜ 
ਦੇ ਫਹਸਾਫ ਨਾਰ 

4. ਿਾਯਕ 29,536 ਭਯਰਾ 1.25 100% 73,873 ਭਯਰੇ ਦੇ 
ਫਹਸਾਫ ਨਾਰ 

5. ਫਯਹਾਇਸ਼ੀ 15,033 ਭਯਰਾ 1.25 100% 37,583 ਭਯਰੇ ਦੇ 
ਫਹਸਾਫ ਨਾਰ 

6. ਉਦਮਗ/ਡੈਯੀ 21,054 ਭਯਰਾ 1.25 100% 52,635 ਭਯਰੇ ਦੇ 
ਫਹਸਾਫ ਨਾਰ 
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ਰੜੀ ਨੂੰ . ਫੂੰ ਡ ਜਭੀਨ ਦੀ ਫਕਸਭ ਜਭੀਨ ਭ ੱ ਰ 
(ਕ ਰੈਕਟਯ) 

ਫਹ ਤਾਤ ਉਜਾੜਾ 
ਬੱਤਾ 

ਭ ਆਿਜ਼ਾ 

1.  

ਡਹਰੋਂ 

ਖਤੀਫਾੜੀ (ਭਨ ਯਡ) 83,52,000 1.25 100% 2,08,80,000 
ਕੜ ਦ ਵਹਸਾਫ ਨਾਰ 

2. ਖਤੀਫਾੜੀ (ਵਰੰਕ ਯਡ) 30,06,720 1.25 100% 75,16,800 ਕੜ ਦ 
ਵਹਸਾਫ ਨਾਰ 

3. ਖਤੀਫਾੜੀ 22,13,280 1.25 100% 55,33,200 ਕੜ ਦ 
ਵਹਸਾਫ ਨਾਰ 

4. ਿਾਯਕ 90,288ਭਯਰਾ 1.25 100% 2,25,720 ਭਯਰ ਦ 
ਵਹਸਾਫ ਨਾਰ 

5. 

 

 

 

ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ 41,760 ਭਯਰਾ 1.25 100% 1,04,400 ਭਯਰ ਦ 
ਵਹਸਾਫ ਨਾਰ 

6. ਉਦਮਗ/ਡਯੀ 64,192 ਭਯਰਾ 1.25 100% 1,60,480 ਭਯਰ ਦ 
ਵਹਸਾਫ ਨਾਰ 

 

 ieh muAwvzw fyhloN blwk dy ipCly iqMn swlW dy kulYktr mu~l dI AOsq k~Fx qoN bwAd drsweI geI hY[ 

zmIn pRwpqI kulYktr nUM suJwieAw jWdw hY ik ih~sydwrw nUM muAwvjw auhnW dI zmIn dI vrqo Anuswr id~qw 

jwvy[ PweInl muAwvjw qYA krn qoN pihlW RFCTLARR Act 2013 Anuswr ipCly iqMn swlW dy mwrikt mu~l 

nUM vI ivcwirAw jwvy[ 
 

 

 

 



mwrc-2016 

 

styt SoSl ieMmpYkt AissmYNt XUint, pitAwlw         13 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     ਜਾਣ-ਛਾਣ 
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ਜਾਣ-ਛਾਣ 

2.1  ਪਛਕੜ 

 ੰਜਾਫ ਸੜਕ ਅਤ ੁਰ ਵਿਕਾਸ ਫਯਡ (PRBDB), ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ ਅਧੀਨ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਯਡ ਸਕਟਯ 

ਰਜਕਟ (PSRSP) ਿਯਰਡ ਫੈਂਕ ਿੱਰੋਂ  ਵਦੱਤ ਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਰ ਚੱਰ ਯਹ ਹਨ। ਇਸ ਰਜਕਟ ਦ ਤਵਹਤ 1698 

ਵਕਰਭੀਟਯ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ੀ.ਆਯ.ਫੀ.ਡੀ.ਫੀ. ਿੱਰੋਂ  ਿੱਖ-ਿੱਖ ਕਜ ਅਤ ੜਾਿਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਯ ਅਤ 

ਅਗਰਡਸ਼ਨ ਰਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। PRBDB ਦ ਇੱਕ ਰਾਜਕਟ ਦ ਵਹਰ  ੜਾਅ ਦ ਰਗਯਾਭ ਕਜ-2 ਦ ਅਧੀਨ, 

ਵਜਸਦਾ ਭਕਸਦ 6 ਗਵਰਆਯ ਦ ਭੁੜ ਵਨਯਭਾਣ ਅਤ 3 ਕਯੀਡਯ ਦੀ ਅਗਯਡਸ਼ਨ ਕਯਨਾ ਹ। ਇਸ ੜਾਅ ਦ ਦਯਾਨ 

ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਾਰਯਕਟਰਾ ਸੜਕ ਅਗਰਡ ਕਯਨ ਦੀ ਮਜਨਾ ਹ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਸੜਕ ਉਤ ਵਗੱਰ, ਹੀਯ ਅਤ ਡਹਰੋਂ  
ਿਯਗ ਕੁਝ ਖਤਯ ਹਨ ਵਜੱਥ ਇਹ ਸੜਕ ਫਹੁਤ ਹੀ ਕੰਜਸਟਡ (ਤੰਗ) ਹ, ਵਜਸ ਕਯਕ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਭੱਵਸਆ ਆਉਂਦੀ 

ਹ ਅਤ ਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੜਕ ਹਾਦਵਸਆਂ ਦਾ ਕਾਯਨ ਿੀ ਯਹੀ ਹ। PRBDB ਨੇ ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਾਰਯਕਟਰਾ ਸੜਕ ਨੰੂ ਵਗੱਰ 

ਅਤ ਹੀਯ ਵੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਾਸ ਫਣਾ ਕ ਇਸ ਨੰੂ ਅਗਰਡ ਕੀਤਾ ਹ ਵਕਉਂਵਕ ਇਨਹ ਾਂ ਖਤਯਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਫਹੁਤ ਹੀ 

ਕੰਜਸਟਡ ਸੀ।  

 ਰਜਕਟ ਸੜਕ ਕਯੀਡਯ (ਗਵਰਆਯਾ) ਤਵਹਤ ਵਿਸ਼ਿ ਫੈਂਕ ਦ ਪੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਾਰਯਕਟਰਾ-ਸੰਗਯੂਯ 

ਸੜਕ  ਦਾ  5.938 ਵਕਰਭੀਟਯ ਤੋਂ 77.290 ਵਕਰਭੀਟਯ ਤੱਕ ਸੁਧਾਯ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ, ਇਹ ਸੜਕ ਵਿਰਹਾ ਰੁਵਧਆਣਾ ਅਤ 

ਸੰਗਯੂਯ ਨੰੂ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜੜਦੀ ਹ। ਇਹ ਸੜਕ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ  ਵਿੱਚ ਰੰਘਦੀ ਹ, ਵਜਥ ਸੜਕ ਉੱਤ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤ 

ਿਾਯਕ ਢਾਂਚ ਹਣ ਕਯਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਚੜਾਈ 10 ਤੋਂ 20 ਭੀਟਯ ਚੜੀ ਹੀ ਯਵਹ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਇਸ ਬਾਗ 'ਤ ਇਸ 500 

ਭੀਟਯ ਦ ਅਧੀਨ 3 ਅੰਨਹੇ  ਭੜ ਹਨ ਜ ਵਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਸੁਯੱਵਖਆ ਅਤ ਸੜਕ-ਹਾਦਵਸਆਂ ੱਖੋਂ ਫਹੁਤ ਹੀ ਖਤਯਨਾਕ 

ਹਨ। ਇਸ ਕਾਯੀਡਯ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਯ ਹਣ ਦ ਕਾਯਨ, ਇੱਥ ਆਿਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹਇਆ ਹ ਅਤ ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟ 

ਸਸ ਹਣ ਦ ਕਾਯਨ ਇਹ ਇੱਕ ਫਤਰ ਦੀ ਗਯਦਨ ਿਾਂਗ ਫਣ ਵਗਆ ਹ। ਵਹਰਾ ਰਸਥਾਿ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਨੰੂ 4-ਰਨ ਿਜੋਂ 

ਅਗਰਡ ਕਯਨ ਦਾ ਪਸਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਸ ਦ ਨਤੀਜ ਵਿੱਚ ਿਾਯਕ ਉਸਾਯੀਆਂ ਅਤ ਗੁਯਦੁਆਯਾ ਅਤ ਭੰਦਯ 

ਕਭਟੀ ਦੀਆਂ ਉਸਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਢਾਹੁਣਾ ਸੀ ਜ ਵਕ ਚਰਦੀ ਸੜਕ ਤ ਹਨ। ਯ ਫਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਤਾਿ ਨੰੂ ਯੱਦ ਕਯ 

ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਵਕਉਂਵਕ ਭਰਕੀਅਤ ਦ ਝਗੜ ਸਫੰਧੀ ਭਾਰ ਵਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ  ਵਯਯਟ ਵਦੱਤੀ ਗਈ। 
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 ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ  ਪਸਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਕ ਇੱਥ ਫਾਈਾਸ ਯਡ ਦਾ ਵਨਯਭਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ਜ 
ਵਕ ੂਯਫ ਿਾਰ  ਾਸ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ  ਤੋਂ 18,700 ਵਕਰਭੀਟਯ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹੰੁਦੀ ਹ ਅਤ 21,539 ਵਕਰਭੀਟਯ ਤ ਖਤਭ ਹ ਜਾਂਦੀ 

ਹ। ਡਹਰੋਂ  ਫਾਈਾਸ ਦੀ ਕੱੁਰ ਰੰਫਾਈ 2.839 ਵਕਰਭੀਟਯ ਹਿਗੀ। ਇਸ ਰਸਤਾਿ ਦ ਅਧੀਨ ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਾਰਯਕਟਰਾ 

ਸੜਕ 'ਤ ਫਾਈਾਸ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ  ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ  ਅਤ ਯੁੜਕਾ ਤੋਂ ਜਭੀਨ ਕਿਾਇਯ (ਹਾਸਰ) 

ਕਯਨ ਰਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਵਪਕਸ਼ਨ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਸ ਰਈ, ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ  ਅਤ ਯੁੜਕਾ ਤੋਂ ਿਭੀਨ ਕਿਾਇਯ ਕੀਤੀ 

ਜਾਿਗੀ ਅਤ ਇਸ ਦ ਰਈ ਜਭੀਨ ਕਿਾਇਯ ਕਯਨ ਰਈ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ  ਜਭੀਨ ਕਿਾਇਯ ਕਯਨ ਰਈ 

ਭੁਆਿਜ ਅਤ ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ ਰਈ ਭੁੜ-ਿਸਫ ਅਤ ਯੀਸਟਰਭੈਂਟ ਕਟ 2013 ਦ ਅਧੀਨ ਨ ਟੀਵਪਕਸ਼ਨ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਹ। ਇਸ ਕਟ ਦ ਤਵਹਤ ਜਭੀਨ ਕਿਾਇਯ ਕਯਨ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ ਸਭਾਵਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦਾ ਅਵਧਨ ਕਯਨ 

ਦੀ ਰੜ ਹ ਅਤ ਇਸ ਰਈ ਸਟਟ ਸਸ਼ਰ ਇੰਕਟ ਅਸਸਭੈਂਟ ਮੂਵਨਟ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ ਨੰੂ PRBDB  

ਿੱਰੋਂ  PSRSP/4038  ਵਭਤੀ: 26.10.15 ਇੱਕ ੱਤਯ ਵਭਵਰਆ ਹ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਜਕਟ ਦੀ ਸ.ਆਈ.. ਸਟੱਡੀ 

ਕਯਨ ਰਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ। ਇਸ ਰਈ, ਫਵਰਕ ਿਯਕਸ ਵਿਬਾਗ, ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ  14.10.15 ਨੰੂ  ਰਬਾਿਾਂ ਨੰੂ 

ਜਾਣ ਰਈ ਨੋਟੀਵਪਕਸ਼ਨ ਨੰਫਯ 07/58/2013-1B&R3/436  ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

 

ਵਪਗਯ 2.1 : ੂਯਫ ਿਾਰ  ਾਸ ਤੱਕ ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ  ਫਾਈਾਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ 

                ਸਯਤ : PRBDB 
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2.2 ਜਸਟੀਪਪਕੇਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਭਕਸਦ ਰਈ : 

 ਸਭਾਵਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦ ਉਦਸ਼ ਸਫੰਧੀ ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਜਕਟ ਦਾ ਭੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ਵਕ ਰਸਤਾਵਿਕ 

ਰਜਕਟ ਜਨਤਕ ਭਕਸਦ ਰਈ ਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ? ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਰਯਕਟਰਾ ਸੜਕ ਤ ਫਾਈਾਸ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਰਈ 

ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਭੀਨ ਕਿਾਇਯ ਕਯਨ ਰਈ ਹਠ ਵਦੱਤ ਕਾਯਨਾਂ ਕਯਕ ਰੜ ਹ: 

 ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ  ਤ ਫਣਾ ਗ ਅਤ ਕੰਜਸਟਡ ਬਾਗ ਤੋਂ ਰੰਘਦੀ ਹ।  

 ਫਹੁ ਟਯਾਰ  ਿਾਰ  ਟਯੱਕ, ਫੱਸਾਂ, ਕਾਯਾਂ ਆਵਦ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜਯਦ ਹਨ ਜ ਵਕ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਭੱਵਸਆ ਦਾ ਕਯਦ 

ਹਨ। 

 ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਦ ਤੰਗ ਕਯਿ (ਭੜ),  ਬਾਯੀ ਿਾਹਨ ਰਈ ਮਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸਦ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਬਾਯੀ ਆਿਾਜਾਈ 

ਦੀ ਸਭੱਵਸਆ ਹੰੁਦੀ ਹ। 

 ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਦ ਵਤੰਨ ਅੰਨਹੇ  ਕਯਿ (ਭੜ) ਹਨ, ਵਜਹੜ ਵਕ ਸੜਕ ਸੁਯੱਵਖਆ ੱਖੋਂ ਫਹੁਤ ਖਤਯਨਾਕ ਹਨ ਅਤ 

ਅਕਸਯ ਇਸ ਬਾਗ ਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸ ਿਾਯਦ ਹਨ। 

 ੂਯਫ ਿਾਰ  ਿਾਸ ਡਹਰੋਂ  ਤੋਂ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਵਯਹਾ ਫਾਈਿਾਸ ਬਾਯੀ ਆਿਾਜਾਈ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਯਗਾ। ਇਹ ਫਾਈਾਸ 

ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗੁਜਯਨ ਿਾਵਰਆਂ ਰਈ ਅਤ ਸਥਾਨਕ ਰਕਾਂ ਰਈ ਰਾਹਿੰਦ ਹਿਗਾ।  

 ਉਯਕਤ ਕਾਯਨਾਂ ਕਯਕ ਇਹ ਰਜਕਟ ਿਯਗੀਵਕਰਤ ਰਜਕਟ ਦ ਬਾਗ-2 (I-ਈ) ਅਤ ਇਸ ਤਯਹਾਂ LARR ਕਟ 

2013 ਅਨੁਸਾਯ ਮਜਨਾਫੱਧ ਵਿਕਾਸ ਰਈ ਰਜਕਟ ਹ। 

2.3 ਰਜੈਕਟ ਦ ੇਭ ੁੱ ਖ ਪਾਈਦੇ : 

 ਇਹ ਰਜਕਟ ਸਾਯ ਰਕਾਂ ਰਈ ਖਾਸਕਯ ਦਿੇਂ ਵੰਡਾਂ (ਡਹਰੋਂ  ਅਤ ਯੁੜਕਾ)  ਅਤ ਨੇੜ-ਤੜ ਦ ੇਂਡੂ ਇਰਾਵਕਆਂ ਤੋਂ 

ਗੁਜਯਨ ਿਾਰ  ਰਕਾਂ ਰਈ ਿੀ ਫਹੁਤ ਰਾਬਕਾਯੀ ਹ। ਇਸ ਰਜਕਟ ਅਧੀਨ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਹਠ ਵਰਖ ਰਾਬ ਰਾਤ ਹਣਗ : 

 ਬਾਯੀ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਭੱਵਸਆ ਹੱਰ ਹ ਜਾਿਗੀ। 
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 ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਤ ਹਣ ਿਾਰ  ਹਾਦਵਸਆਂ ਵਿੱਚ ਕਭੀ ਆਿਗੀ ਵਕਉਂਵਕ ਬਾਯੀ ਆਿਾਜਾਈ ਫਾਈਾਸ ਿਾਰ  ਾਸ ਹ 

ਜਾਿਗੀ। 

 ਸਭੇਂ ਦੀ ਫੱਚਤ ਹਿਗੀ। 

 ਆਿਾਜਾਈ ਦ ਗੁਜਯਨ ਰਈ ਇਕ ਹਯ ਵਿਕਰ (ਯਸਤਾ) ਹਿਗਾ। 

 ਰਜਕਟ ਦੀ ਉਸਾਯੀ, ਕਾਯਿਾਈ ਅਤ ਯੱਖ-ਯਖਾਿ ਦੀ ਵਭਆਦ ਦ ਦਯਾਨ ਯਜਗਾਯ ਦ ਭਕ ਦਾ ਹਣਗ। 

 ਰਦਸ਼ੂਣ ਦ ੱਧਯ ਵਿੱਚ ਕਭੀ ਆਿਗੀ ਅਤ ਿਾਤਾਿਯਨ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਿਧਗੀ। 

 ਖਤੀਫਾੜੀ ਖਤਯ ਵਿੱਚ ਹੰੁਚਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹਿਗੀ। 

2.4 ਉਦੇਸ਼ 

 RFCTLARRA 2013 ਦੀ ਧਾਯਾ 4 ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਸਭਾਵਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਯੂਯੀ ਹ। ਰਸਤਾਵਿਤ 

ਕਿਾਇਯ ਦਾ ਰਕਾਂ 'ਤ ਸ.ਆਈ.. ਅਧੀਨ ਸਭਾਵਜਕ-ਆਯਵਥਕ ੱਧਯ ਤੱਕ ਣ ਿਾਰ  ਰਬਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ 

ਰਾਇਭਯੀ ਅਤ ਸਕ਼ਡਯੀ ਦ ਤਯ ਤ ਹਾਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ। ਸ.ਆਈ.. ਟੀਭ ਿੱਰੋਂ  ਹਠ ਵਦੱਤ ਵਹਰੂਆਂ ਤ ਵਧਆਨ 

ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹ : 

1. ਕੀ ਰਸਤਾਵਿਕ ਿਭੀਨ ਕਿਾਇਯ ਜਨਤਕ ਭਕਸਦ ਰਈ ਜਾਇਿ ਹ। 

2. ਕੀ ਰਬਾਵਿਤ ਵਯਿਾਯ ਦੀ ਅਤ ਉਜੜ ਵਯਿਾਯਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੀ ਅੰਦਾਿਨ ਵਗਣਤੀ ਹ। 

3. ਇਸ ਰਜਕਟ ਰਈ ਹਾਸਰ ਜਭੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੰੂ ਸਭਝਣ ਰਈ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹ। 

4. ਕੀ ਇਸ ਦ ਫਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹ। 

5. ਕੀ ਇਸ ਨਾਰ ਣ ਿਾਰ  ਸਭਾਵਜਕ ਰਬਾਿਾਂ, ਕੁਦਯਤੀ ਰਬਾਿਾਂ ਦੀ ਅਵਧਨ ਕੀਤਾ ਹ। ਰਜਕਟ ਦ ਖਯਚ ਦੀ 

ਸਭੱੁਚੀ ਰਾਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਹਣ ਿਾਰ  ਰਾਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹ। 
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6. ਕੀ ਰਸਤਾਵਿਕ ਕਿਾਇਯ ਿਭੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੰੂ ਸਭਝਣ ਰਈ, ਜਨਤਕ ਅਤ ਵਨਿੱਜੀ, ਘਯ, ਫੰਦਫਸਤ ਅਤ ਹਯ 

ਆਭ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤ ਣ ਿਾਰ  ਰਬਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਭਵਝਆ ਵਗਆ ਹ। 

 

2.5  ਪਿਧੀ : 

 ਸਾਯਣੀ 2.2 ਵਿੱਚ ਸ.ਆਈ.. ਰਈ ਜਾਣਕਾਯੀ ਇਕੱਤਯ ਕਯਨ ਰਈ ਅਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ ਦ ਕੁਝ 

ਅੰਸ਼ ਸੰਖ ਯੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ ਕੀਤ ਗ ਹਨ: 

ਸਾਯਣੀ 2.2 : ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਿੁੱ ਰੋਂ  ਅਣਾਈ ਗਈ ਪਿਧੀ 

ਰੜੀ ਨੰ. ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਪਿਰੂ ਪਿਧੀ ਦਾ ਿੇਯਿਾ ਸਯਤ 

1 ਕੀ ਰਸਤਾਵਿਤ ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ ਜਨਤਕ 

ਭਕਸਦ ਰਈ ਹ। 

ਸੂਚੀ ਬਾਗ 2(I) ਵਿੱਚ ਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹ। 

RFCTLARRA 

2013 

2 ਰਜਕਟ ਤੋਂ  ਰਬਾਵਿਤ ਵਯਿਾਯਾਂ ਦਾ 
ਅੰਦਾਿਾ ਜ ਰਜਕਟ ਕਾਯਨ ਉਜੜ ਸਕਦ 

ਹਨ। 

ਰਬਾਵਿਤ ਵਯਿਾਯਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 
ਅਤ ਫਸਰਾਈਨ ਸਯਿਖਣ (ਘੱਟ 

ਆਫਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਯ) ਰਸ਼ਨਾਿਰੀ 
ਦ ਢੰਗ ਦੁਆਯਾ 

ਪੀਰਡ ਸਯਿਖਣ 

3 ਰਸਤਾਵਿਤ ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ ਕਾਯਨ 

ਰਾਤ ਿਭੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਜਨਤਕ ਅਤ 

ਰਾਈਿਟ ਘਯ ਬੁਗਤਾਨ ਅਤ ਹਯ 

ਸਾਵਝਆ ਜਾਇਦਾਦਾ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ। 

ਰਸਤਾਵਿਤ ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ ਦੀ 
ਭਰਵਕਅਤ ਅਤ ਵਕਸਭ ਦ ਆਧਾਯ 

ਉੱਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਯਾਜਕਟ ਿਾਕ, 

ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚ ਅਤ ਦਯੱਖਤਾਂ ਦੀ 

ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ। 

ਪੀਰਡ ਸਯਿਖਣ 

4 ਇਸ ਗੱਰ ਨੰੂ ਸਭਝਣਾ ਵਕ ਰਜਕਟ ਰਈ 

ਜਭੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਕੰਨੀ ਹੱਦ ਦੀ 
ਰਸਤਾਵਿਤ ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ ਦੀ 
ਉਮਗਤਾ ਦੀ ਢੰੁਘਾਈ ਵਿੱਚ 

ਡਸਕ ਅਵਧਨ ਅਤ 
ਖਤਯ ਤਸਦੀਕ 
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ਜਯੂਯਤ ਸੀ। ਅਵਧਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 100 ਪੁੱ ਟ ਤੱਕ 

ਦੀ ਜਭੀਨ ਦੀ ਉਮਗਤਾ ਅਤ 

ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਜਭੀਨ ਸਾਯਥਕ 

(ਜਯੂਯੀ) ਹ। 

5 ਕੀ ਹਾਸਰ ਕਯਨ ਰਈ ਹਯ ਜਭੀਨ 

(ਸਥਾਨ) ਸੰਬਿ ਨਹੀਂ ਹ। 

ਵਿਕਰਾਂ ਦਾ  ਵਿਸ਼ਰਸ਼ਣ ਅਤ 

ਰਜਕਟ ਦੀ ਜਗਾ  

ਡਸਕ ਅਵਧਨ ਅਤ 

ਖਤਯ ਤਸਦੀਕ 

6 ਸਭਾਵਜਕ ਰਬਾਿ ਦਾ ਅਵਧਨ, ਕੁਦਯਤੀ 

ਅਤ  ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਫਧਨ ਕੀਤੀ ਰਾਗਤ 

ਅਤ ਰਜਕਟ ਦੀ ਰਾਗਤ ਤ ਆਉਣ ਿਾਰ  
ਕੱੁਰ ਖਯਚ ਅਤ ਰਜਕਟ ਦ ਰਾਬ ਦਾ 

ਅਵਧਨ ਕਯਨਾ।  

ਵਿਕਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ 

ਉਤ ਣ ਿਾਰ  ਰਬਾਿ 

ਡਸਕ ਅਵਧਨ ਅਤ 

ਖਤਯ ਤਸਦੀਕ, 

ਵਹੱਸਦਾਯਾਂ ਨਾਰ ਭਸ਼ਿਯਾ 

 

 RFCT LARRA 2013 ਦੀ ਰੜ ਅਨੁਸਾਯ ਰਜਕਟ ਦਾ ਸਭਾਵਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ ਅਤ ਇਸ 

ਭੁਰਾਂਕਣ ਦੀਆ ਵਿਧੀਆ ਵਿੱਚ ਹਠ ਵਰਖ ਿਯਿ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ। 

1. ਨਭੂਨਾ ਸਭਾਪਜਕ ਆਯਪਥਕ ਸਯਿੇਖਣ : ਿਭੀਨ ਅਤ ਢਾਂਵਚਆ ਦ ਿਯਿ ਦ ਅਧਾਯ ਉੱਤ ਜਨਿਯੀ 2016 ਦ 

ਭਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ  ਅਤ ਯੁੜਕਾ ਦ ਰਜਕਟ ਰਬਾਵਿਤ ਵਯਿਾਯਾਂ ਦਾ ਸਭਾਵਜਕ ਆਯਵਥਕ ਸਯਿਖਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

ਇਸ ਸਯਿਖਣ ਵਿੱਚ ਰਜਕਟ ਦ ਛਟ-ਿੱਡ ਅਸਯਾ ਫਾਯ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕਵਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

2. ਪਿੁੱ ਸੇਦਾਯਾਂ ਦੇ ਭਸ਼ਿਯ ੇ : ਰਕਾਂ ਨਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤ ਵੰਡ ੱਧਯ ਉੱਤ ਸਰਾਹ ਭਸ਼ਿਯ ਕੀਤ ਗ। ਵੰਡ 

ੱਧਯ ਉੱਤ ਯਜੀ ਯਟੀ ਅਤ ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ ਦ ਰਬਾਿ LARR 2013  ਅਨੁਸਾਯ ਭੁਆਿਜ ਸਫੰਧੀ ਗਰਫਾਤ ਕੀਤੀ 

ਗਈ।ਸਭਾਜਕ ਰਬਾਿ ਰਫੰਧਕ ਮਜਨਾ ਵਤਆਯ ਕਯਦ ਸਭੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅਿਾ, ਸਰਾਹਾਂ ਅਤ ਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਯਾ ਨੰੂ 

ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਯੱਵਖਆ ਵਗਆ ਹ। 
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2.6 ਿਕਰਾ ਦਾ ਪਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ  

 ਰਜਕਟ ਨੰੂ ਅੰਵਤਭ ਯੂ ਦਣ ਰਈ ਸਭਾਵਜਕ ਅਸਯ ਵਨਯਧਾਯਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਯਾਉਣ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ ਇਸਦ ਰਬਾਿਾਂ 

ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਯੱਵਖਆ ਵਗਆ। ਹਯ ਅਵਧਨ ਕਯਨ ਰਈ ਡਹਰੋਂ  ਫਾਈਾਸ ਦ ਰਜਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦ ਣ ਿਾਰ  ਵਤੰਨ 

ਰਬਾਿਾਂ ਦਾ ਰਖਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਿਭੀਨ ਕਿਾਇਯ ਰਈ ਭੱੁਢਰੀ ਰਾਗਤ ਨੰੂ ਸਥਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਅਤ ਭੁਆਿਿ ਦੀ ਰੜ 

ਅਤ ਸਭਾਵਜਕ ਜਾਇਿਾ ਅਤ ਿਾਤਾਿਯਨ ਤ ਣ ਿਾਰ  ਰਬਾਿ ਦ ਜਾਇਿ ਰਈ ਸਰਾਹਕਾਯ ਦੀ ਰੜ ਹ। ਤੁਰਨਾਤਭਕ 

ਵਿਸ਼ਰਸ਼ਣ ਰਈ ਸਭਾਵਜਕ ਅਸਯ ਦੀ ਰਵਕਵਯਆ ਦ ਰਬਾਿ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਯੱਵਖਆ ਵਗਆ। (ਵਚੱਤਯ 2) ਿਭੀਨ 

ਕਿਾਇਯ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ, ਸਭਾਵਜਕ ਰਬਾਿ ਅਤ ਰਕਾਂ ਦ ਵਿਚਾਯਾਂ ਨੰੂ ਸਭਝਣ ਰਈ ਇਸਦ ਫਦਰ ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ਸ਼ਾਂ 

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਤੰਨ ਫਦਰ ਹਠ ਵਰਖ ਅਨੁਸਾਯ ਹਨ:  

ਫਦਰ 1 : ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਨੰੂ ਚੜਾ ਕਯਨਾ 

 ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਦ ਆਰ  ਦੁਆਰ  ਸਧਾਈ ਅਤ ਆਯਜੀ ਤਯਹਾ ਦ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਤ ਿਾਯਕ ਢਾਂਵਚਆ ਵਿਕਵਸਤ ਹ 

ਹਨ। ਡਹਰੌਂ  ਕਸਫ ਵਿਚਕਾਯ 500 ਭੀਟਯ ਰਈ ਸੜਕ ਦੀ ਚੜਾਈ ਵਸਯਫ਼ 10 ਤੋਂ 20 ਭੀਟਯ ਹ। ਜਕਯ ਭਜੂਦਾ ਯਸਤਾ 

ਯੱਖਣਾ ਹ ਤਾਂ ਦਿੇਂ ਾਵਸਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੰੂ ਚੜਾ ਕਯਨ ਦੀ ਰੜ ਹਿਗੀ ਅਤ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੰੂ ਰਾਤ ਕਯਨਾ ਿਗਾ 
(ਰਗਬਗ 49 ੱਕੀਆਂ ਅਤ 11 ਕੱਚੀਆਂ ਫਣਤਯਾਂ ਨੰੂ) ਵਜਸ ਦ ਨਤੀਜ ਵਿੱਚ ਫਘਯ ਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਰ ਸਭਝਤ ਅਤ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭੁੜ ਿਸਫਾ ਕਯਕ ਅਤ ਨਾਰ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਰਤਾਂ ਦੀ ਤਫਦੀਰੀ ਰਈ ਇਸਦੀ ਰਾਗਤ ਦਣੀ ਿਗੀ। 

ਫਦਰ 2 : ੂਯਫ ਤੋਂ ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਤ ੇਫਾਈਾਸ 

 ਇਸ ਚਣ ਦੀ ਸਧ ਰਈ ਜ ਇਸ ਰਜਕਟ ਸੜਕ ਦ ੂਯਫ ਿਾਰ  ਾਸ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਚਰਦਾ ਹ ਅਤ 18+300 

ਵਕਰਭੀਟਯ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹੰੁਦਾ ਹ ਅਤ ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਘਦਾ ਹ ਅਤ ਰੁੱ ਕ ਿਾਰੀ ਸੜਕ ਨੰੂ ਕੱਟਦਾ ਹ (ਸ਼ੰਕਯ ਵੰਡ 

ਦ ਨਾਰ)। ਵਪਯ ਇਹ ਯਸਤਾ ਖਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨ ਤੋਂ ਅਤ ਹਯ ਜ ਰੁੱ ਕ ਿਾਰੀ ਸੜਕ ਨੰੂ ਕੱਟਦਾ ਹ (ਯੁੜਕਾ ਵੰਡ ਦ ਨਾਰ)। 

ਇਹ ਦੱਖਣ-ੱਛਭ ਿੱਰੋਂ  ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹ ਅਤ ਨੰਗਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਗੱਡ ਿਾਰ  ਯਸਤ ਨੰੂ ਕੱਟਦਾ ਹ ਅਤ ਖਤੀਫਾੜੀ 

ਜਭੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹੰੁਦਾ ਹ ਵਜਸ ਨੰੂ 21+539 ਵਕਰਭੀਟਯ ਰਜਕਟ ਸੜਕ ਰਈ ਵਭਰਾਇਆ ਵਗਆ ਹ। ਇਹ ਚਣ ਵਕਸ 

ਸੰਬਾਿਤ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਖਤਯ ਿੱਰੋਂ  ਨਹੀਂ ਰੰਘਦੀ ਅਤ ਬਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਦੂਯ ਹ। ਵੰਡ ਯੁੜਕਾ ਡਹਰੋਂ  ਕਸਫ ਦ 
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ਨਜਦੀਕ ਹ। ਵਜਸ ਕਾਯਨ ਇਹਨਾਂ ਦਨਾਂ ਵੰਡਾਂ ਨੰੂ ਜੜਦੀ ਸੜਕ ਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਹਇਆ ਹ।ਯ ਵਜਸ ਜਗਹਾ ਤੋਂ 

ਫਾਈਾਸ ਰੰਘਣਾ ਹ, ਉਹ ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਾਰੀ ਿਭੀਨ ਹ। ਇਸ ਫਾਈਾਸ ਦੀ ਕੱੁਰ ਰੰਫਾਈ 2.839 ਵਕਰਭੀਟਯ ਹ। 

 

ਫਦਰ 3 : ੁੱ ਛਭ ਤੋਂ ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਤ ੇਫਾਈਾਸ      

 ਇਸ ਚਣ ਦੀ ਸਧ ਰਈ ਜ ਇਸ ਰਜਕਟ ਸੜਕ ਦ ੱਛਭ ਿਾਰ  ਾਸ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਚਰਦਾ ਹ ਅਤ 18+300 

ਵਕਰਭੀਟਯ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹੰੁਦਾ ਹ ਅਤ ਖਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨ ਕਰੋਂ  ਰੰਘਦਾ ਹ ਅਤ ਵੰਡ ਯਾੁਯ ਿਰੋਂ  ਰੁੱ ਕ ਿਾਰੀ ਸੜਕ ਨੰੂ ਕੱਟਦਾ 

ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਹ ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨ ਵਿੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹਇਆ ਗੱਡ ਿਾਰੀ ਸੜਕ ਨੰੂ ਕੱਟਦਾ ਹ ਜ ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨਾਂ ਦ 

ਨਾਰ ਹ ਜ ਜਯਤਯ ਵੰਡ ਦ ਨਾਰ ਹ। ਅਗ ਇਹ ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨ ਵਿਚੋਂ ਰੰਘਦਾ ਹਇਆ ਵੰਡ ਭਾਜਯੀ ਨੰੂ ਕਯਾਸ ਕਯਦਾ 

ਹ, ਵਪਯ ਭੁੜਕ ਖਤਾਫਾੜੀ ਿਭੀਨ ਵਿੱਚ ਰੰਘਦਾ ਹਇਆ ਜ ਯੰਗੀਆ ਵੰਡ ਨੰੂ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਨੰੂ ਾਯ ਕਯਦਾ ਹ। ਵਪਯ ਇਹ 

ਹਯ ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨਾਂ ਨੰੂ ਾਯ ਕਯਦਾ ਹ ਅਤ ਵਜਸਨੰੂ ਵੰਡ ਗਾਰੁਯ ਨੇੜ ਰਜਕਟ ਿਾਰੀ ਸੜਕ 21+300 

ਵਕਰਭੀਟਯ ਰਈ ਵਭਰਾਇਆ ਵਗਆ ਹ। ਇਹ ਚਣ ਵਕਸ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਖਤਯ ਕਰੋਂ  ਨਹੀਂ ਰੰਘਦੀ ਅਤ ਬਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ 

ਤੋਂ ਦੂਯ ਹ। ਇਥ ਫਾਈਾਸ ਦੀ ਚੜਾਈ 3.6 ਵਕਰਭੀਟਯ ਹ। 

swrxI 2.2 : ਡੇਿਰੋਂ  ਫਾਈਾਸ ਰਈ ਪਿਕਰਾ ਦੀ ਤ ਰਨਾ 

ਰੜੀ 
ਨੰ. 

ਿੇਯਿਾ ਚਣ 1 ਚਣ 2 ਚਣ 3 

1 ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਚਨੇਜ (ਸ.ਚ.11) 19+000 18+300 18+300 

2 ਅੰਤਭ ਚਨੇਜ ( ਸ.ਚ.11) 20+500 21+539 21+300 

3 ਯੂਟ ਦੀ ਰੰਫਾਈ (ਭ) 1500 2839 3600 

4 ਵਤੱਖ ਭੜਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ  2 0 0 

5 ਰਬਾਵਿਤ ਖਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨ (ਭੀਟਯ) 300 3000 3600 
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6 ਰਬਾਵਿਤ ਫੰਜਯ ਜਭੀਨ (ਭੀਟਯ) 0 0 0 

7 ਰਬਾਵਿਤ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਜਭੀਨ (ਭੀਟਯ) 900 0 0 

8 ਰਬਾਵਿਤ ਿਾਯਕ ਜਭੀਨ (ਭੀਟਯ) 300 0 0 

9 ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 1 1 1 

10 ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ/ਕਨਾਰ ਕਯਾਵਸੰਗ 0 2 2 

11 ਰਬਾਵਿਤ ੱਕੀ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਫਣਤਯ (ਨੰਫਯ) 37 2 0 

12 ਰਬਾਵਿਤ ੱਕੀ ਿਾਯਕ ਫਣਤਯ (ਨੰਫਯ) 12 1 0 

13 ਰਬਾਵਿਤ ਕੱਚੀ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਫਣਤਯ (ਨੰਫਯ) 11 0 0 

14 ਰਬਾਵਿਤ ਕੱਚੀ ਿਾਯਕ ਫਣਤਯ (ਨੰਫਯ) 0 0 0 

15 ਝੜੀਆਂ 0 0 3 

16 ਹਯ ਰਬਾਵਿਤ ਫਣਤਯਾਂ (ਨੰਫਯ) 2 0 0 

17 ਫਦਰ  ਗ ਟਰੀਪਨ ਿਾਰ  ਖੰਬ  (ਨੰਫਯ) 38 0 2 

18 ਫਦਰ  ਗ ਰਬਾਵਿਤ ਖੰਬ  (ਨੰਫਯ) 99 9 7 

19 ਫਦਰ  ਗ ਟਯਾਂਸਪਾਯਭਯਿ  (ਨੰਫਯ) 6 1 0 

20 ਰਬਾਵਿਤ ਦਯਖਤਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ (ਨੰਫਯ) 283 38 52 

21 ਕੱੁਰ ਰਾਗਤ (ਯੁ ਕਯੜਾਂ ਵਿੱਚ) 13 21 23 

ਸਯਤ : PRBDB 

ਗੁਣਾਤਭਕ ਵਿਸ਼ਰਸ਼ਣ 
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ੳ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਿਭੀਨ **  ** ** 

ਅ ਰਬਾਵਿਤ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ/ਿਾਯਕ ਇਭਾਯਤਾਂ * ** *** 

ੲ ਰਬਾਵਿਤ ਛੱੜ *** *** *** 

ਸ ਿਨਸਤੀ ਅਤ ਸ਼ੂ *** * ** 

ਹ ਰਬਾਵਿਤ ਧਾਯਵਭਕ ਫਣਤਯਾਂ *** * * 

ਕ ਸਭਾਜਕ ਭੱੁਦ *** * * 

ਖ ਿਾਤਾਿਯਨ ਕੁਆਵਰਟੀ ** ** ** 

ਗ ਹਠਰ  ੱਧਯ ਦ ਖਤਯ *** *** ** 

 

ਅੰਤਭ :   * ਘੱਟ      ** ਵਿਆਦਾ      *** ਫਹੁਤ ਵਿਆਦਾ 

 swrxI 2.2 ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ ਵਕ ਚਣ-1 ਰਈ ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਨੰੂ ਚੜਾ ਕਯਨ ਰਈ ਢਾਂਵਚਆ ਨੰੂ ਰਾਤ ਕਯਨ ਦੀ ਜਯੂਯਤ 

ਹ। ਅਗਰਡਸ਼ਨ ਰਈ 13 ਕਯੜ ਯੁ ਦੀ ਰੜ ਹ। ਚਣ-2 ਅਤ ਚਣ-3 ਸੰਬਾਿਤ ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਘਦੀ ਹ। ਚਣ-2 ਅਤ 

ਚਣ-3 ਅਨੁਸਾਯ ਸੰਬਾਿਤ ਜਭੀਨ ਤ ਫਾਈਾਸ ਫਣਾਉਣ ਰਈ 21 ਕਯੜ ਅਤ 23 ਕਯੜ ਦਾ ਖਯਚਾ ਆਿਗਾ ਜ ਵਕ ਚਣ-1 ਦ ਖਯਚ 

ਨਾਰੋਂ  ਫਹੁਤ ਵਿਆਦਾ ਹ। ਇਹ ਵਨਯਧਾਯਤ ਭੱਧਭਾਨ ਤ ਹੰੁਚਣ ਰਈ ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਭਕ ਕਾਯਨ ਹ ਅਤ ਵਨਸ਼ਾਨ ਅਨੁਸਾਯ ਅਨੁਕੂਰ 

ਹਿਗਾ। ਚਣ-1 ਦਾ ਨਤੀਜ ਰਈ ਜਯੂਯਤ ਹ ਿਾਯਕ ਫਣਤਯਾਂ, ਗੁਯਦੁਆਯਾ ਅਤ ਭੰਦਯ ਕਭਟੀ ਦੀਆਂ ਫਣਤਯਾਂ ਨੰੂ ਢਾਹੁਣਾ ਜ ਵਕ 

ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਉੱਤ ਹਨ।  

 ਇਸ ਰਈ ਵਹਰਾਂ ਇਹ ਪਸਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਕ ਭਜੂਦਾ ਸਵਥਤੀ ਨੰੂ 4-ਰਟ ਯਾਹੀਂ ਅਗਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਵਜਸਦ 
ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਿਾਯਕ ਫਣਤਯਾਂ ਨੰੂ ਢਾਹੁਣਾ ਿਗਾ ਅਤ ਗੁਯਦੁਆਯਾ ਅਤ ਭੰਦਯ ਕਭਟੀ ਦੀਆਂ ਫਣਤਯਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਢਾਹੁਣਾ ਿਗਾ ਜ ਵਕ 

ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਤ ਹਨ। ਯ ਇਸ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ, ਰਸਤਾਿ ਨੰੂ ਯਕ ਵਰਆ ਵਗਆ ਵਕਉਂਵਕ ਭਾਰਕੀ ਦ ਵਿਿਾਦ ਹਣ ਕਯਕ ਵਜਸਦੀ 

ਵਯਯਟ ਭਾਰ ਵਿਬਾਗ ਿਰੋਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ। ਵਹਰੀ ਚਣ ਗੁਯਦੁਆਯਾ ਅਤ ਭੰਦਯ ਦੀਆਂ ਫਣਤਯਾਂ ਨੰੂ ਰ  ਕ ਸੀ ਵਕ ਇਹਨਾਂ ਇਭਾਯਤਾਂ ਨੰੂ 

ਢਾਹੁਣ ਨਾਰ ਸਥਾਨਕ ਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਯਵਭਕ ਬਾਿਨਾਿਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਿਗਾ।  
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 ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਪਸਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਕ ਫਾਈਾਸ ਸੜਕ ਡਹਰੋਂ  ਵੰਡ ਦ ਖੱਫ ਾਸ ਤੋਂ ਫਣਾਈ 

ਜਾਿਗੀ ਜ ਵਕ 18.700 ਵਕਰਭੀਟਯ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹੰੁਦੀ ਹ ਅਤ ਭਜੂਦ ਸੜਕ 21.539 ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਭਰਦੀ ਹ। ਡਹਰੋਂ  ਫਾਈਾਸ ਦੀ ਕੱੁਰ 

ਰੰਫਾਈ 2.839 ਵਕਰਭੀਟਯ ਹ। ਇਸ ਰਸਤਾਿ ਅਨੁਸਾਯ ਫਾਈਾਸ ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਾਰਯਕੁਟਰਾ ਸੜਕ ਫਣਾਇਆ ਜਾਿਗਾ ਵਜਸ ਰਈ 

ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ  ਅਤ ਯੁੜਕਾ ਤੋਂ ਿਭੀਨ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਵਪਕਸ਼ਨ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ। ਜਕਯ ਅਸੀਂ ਵਤੰਨੇ 

ਚਣਾਂ ਤ ਵਧਆਨ ਦਈ ਤਾਂ ਚਣ-1 ਅਨੁਸਾਯ ਧਾਯਵਭਕ ਬਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਠੇਸ ੁਜਣੀ ਸੀ ਅਤ ਭਾਰਕੀ ਦਾ ਵਿਿਾਦ ਹਣਾ ਸੀ। ਚਣ-2 

ਅਨੁਸਾਯ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ  ਤੋਂ ੂਯਫ ਿਾਰ  ਾਸ ਫਾਈਾਸ ਫਣਗਾ ਵਜੱਥ ਇਨਹ ਾਂ ਦਹਾਂ ਵਿਚਕਾਯ ਕਈ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਫਣਤਯ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ 

ਹ ਅਤ ਇਸ ਦੀ ਕੱੁਰ ਚੜਾਈ 2.839 ਵਕਰਭੀਟਯ ਹ। ਚਣ-3 ਅਨੁਸਾਯ ਫਾਈਾਸ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾਿ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ  ਤੋਂ ੱਛਭ ਿਾਰ  

ਾਸ ਸੀ ਅਤ ਵਜਸਦੀ ਕੱੁਰ ਰੰਫਾਈ 3.6 ਵਕਰਭੀਟਯ ਹ। ਚਣ-3 ਦ ਵਿਚਕਾਯ 3 ਝੌਂੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ 25 ਦਯੱਖਤ। ਅਸੀਂ 

ਇਹ ਵਤੰਨੇ ਵਿਕਰ ਵਚੱਤਯ 2.2 ਵਿੱਚ ਦਖ ਸਕਦ ਹਾਂ। 

 

ਵਚੱਤਯ 2.2 : ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ  ਦ ਵਤੰਨੇ ਵਿਕਰ ਨਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਯਸਾ ਗ ਹਨ 

ਸਯਤ : PRBDB 
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 ਵਤੰਨਾਂ ਵਿਕਰਾਂ ਤ ਵਧਆਨ ਦਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਇਹ ਪਸਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਕ ਚਣ-2 ਵਜੱਥ ਫਾਈਾਸ ਦਾ ਵਨਯਭਾਣ  

ਡਹਰੋਂ  ਤੋਂ ੂਯਫ ਿਾਰ  ਾਸ ਤੋਂ ਹ ਵਯਹਾ ਹ, ਇਸ ਰਜਕਟ ਰਈ ਮਗ ਵਿਕਰ ਹ। 

 

2.7  ਰਜੈਕਟ ਉਸਾਯੀ ਅਤ ੇਪਡਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ੜਾਅ 

 ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ  ਤੋਂ ੂਯਫ ਿਾਰ  ਾਸ ਫਾਈਾਸ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਰਸਤਾਿ ਯਾਜ ੱਧਯੀ ਇਭਾਿਯਡ ਕਭਟੀ ਨੰੂ ਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਜ ਵਕ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਾਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਈਾਸ ਵਿੱਚ 5 ਭੀਟਯ ਦਾ ਡਿਾਇਡਯ ਹਿਗਾ ਅਤ 

7.25 ਭੀਟਯ ਦਾ ਦਿ ਾਸ ਕਵਯਜ ਹਿਗਾ। ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹਠਾ ਦਯਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹ। 

ਰਸਤਾਪਿਤ ਰੜੀ 
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ਗਵਠਤ ਚੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਯੀ ਿਭੀਨ ਨੰੂ ਚਕ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਅਤ ਇਸ ਵਹੱਸ ਦ ਨਾਰ ਗਯੀਫੀ ਤ ਸਭਾਵਜਕ ਰਬਾਿਾਂ ਦਾ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਹ। ਵਸੱਟ ਿਜੋਂ ਇਹ ਵਯਯਟ ਇਸ ਰਜਕਟ ਦ ਰਬਾਿਾਂ ਅਤ ਭਾਵਨਆ ਨੰੂ ਸ਼ ਕਯਦੀ ਹ, ਇਸ ਵਯਯਟ ਵਿੱਚ ਰਬਾਵਿਤ ਰਕਾਂ 

ਦਾ ਭੁੜ ਿਸਫਾ ਅਤ ਭੁੜ ਸਥਾਤੀ ਨੰੂ PSRSP ਦੀ ਭੁੜ ਿਸਫਾ ਅਤ ਭੁੜ ਸਥਾਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਰ ਸ਼ਾਭਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਿਭੀਨ ਦੀ ਉਮਗਤਾ ਦ ਉਯਕਤ ਕੀਤ ਗ ਵਿਕਯ ਸ਼ ਕੀਤ ਹਨ ਵਜਸ ਨੰੂ ਸਥਾਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ 

ਵਕ ਸਾਯੀ ਿਭੀਨ ਨੰੂ ਇਕ ਿਾਯ ਤ ਿਯਵਤਆ ਜਾਣਾ ਹ ਅਤ ਵਜਸ ਰਈ ਘੱਟ ਘੱਟ ਰਾਗਤ ਤ ਹਾਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਯਹਾ ਹ। ਇਸ ਿਭੀਨ 

ਦੀ ਰਾਤੀ ਫਾਈਾਸ ਸੜਕ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ, ਇਸ ਰਈ ਰਜਕਟ ਨੰੂ ੜਾਅ ਅਨੁਸਾਯ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਨਹੀਂ ਹ।  

 

ਫਾਈਾਸ ਸੜਕ ਦੇ ਭਜੂਦਾ RoW ਅਤ ੇਰੜ ਅਨ ਸਾਯ ਚੜਾਈ ਦੇ ਗਠਨ 

ਪਰੰਕ ਕਾਯੀਡਯ ਰਸਤਾਪਿਤ 

RoW (ਭੀ) 
ਰਸਤਾਪਿਤ 

ਚੜਾਈ (ਭੀ) 
ਪਟੁੱ ਣੀ ਿਿਾਰਾ 

1 ਰੁਵਧਆਣਾ- 
ਭਾਰਯਕਟਰਾ-ਸੰਗਯੂਯ 

ਸੜਕ ਤ ਡਹਰੋਂ  
ਫਾਈਾਸ ਯਡ 

ਨਿੀਂ ਸਧ (45) 29.5 7.250 ਭੀਟਯ ਦ ਦਿ 
ਾਸ ਯਸਤਾ 5 

ਭੀਟਯ ਦਾ 
ਡਿਾਇਡਯ (ਕੱੁਰ 

ਚੜਾਈ 29.5 ਭੀਟਯ 

ਹਿਗੀ। 

 

 

Take off @ 

Km 0.00 and 

meeting point 

@ Km 2.970 
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2.8 ਰਾਗ ੂਕਾਨੰੂਨ ਅਤ ੇਨੀਤੀ 

ਵਚੱਤਯ 2.3 ਿਾਤਾਿਯਨ ਵਨਮਭ ਅਤ ਕਾਨੰੂਨ ਇਸ ਰਜਕਟ ਸੜਕ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਹਨ, ਸ਼ ਕਯਦਾ ਹ।  

ਰੜੀ 
ਨੰ. 

ਐਕਟ/ਪਨਮਭ ਭਕਸਦ ਸਿੀ 

ਿਾਂ/ਨਾਂ 

ਸਿੀ ਿਣ ਦੇ ਕਾਯਨ ਅਥਾਯਟੀ 

1. ਬੂੂਭੀ-ਗਰਵਹਣ ਅਤ 

ੁਨਗਯਿਾਸ 2013 ਦ 
ਅੰਤਯਗਤ ਸਹੀ ਭੁਆਿਜਾ 
ਅਤ ਾਯਦਯਵਸ਼ਤਾ ਦਾ 

ਅਵਧਕਾਯ 

ਸਯਕਾਯ ਿੱਰ  ਬੂਭੀ 

ਗਰਵਹਣ ਕਯਨ ਰਈ 

ਕਾਨੰੂਨ ਫਣਾਉਣਾ 

ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਫਾਈਾਸ 

ਰਈ ਿਭੀਨ ਰਾਤ ਕਯਨ 

ਰਈ ਰਾਗੂ ਹਿਗਾ। 

ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ 

ਕੁਰਕਟਯ, 

ਜਭੀਨ 

ਭੰਤਯਾਰਾ 

ਵਿਬਾਗ 

2. ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਿਾਤਾਿਯਣੀ 

ਰਟ ਅਵਧਕਾਯੀ ਕਟ 

(NEAA 1997) 

ਿਾਤਾਿਯਣੀ 

ਰਵਕਵਯਆ ਦੀ 
ਸਪਾਈ ਰਈ 

ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ 

ਸੰਫਵਧਤ ਕਯਨਾ। 

ਨਹੀਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਨਟਾਯਾ 

ਕਟ ਦ ਅੰਤਯਗਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿਗਾ। 

ਨ.ਡੀ... 

3. ਿਾਤਾਿਯਣੀ ਫਚਾ 

ਕਟ 1986 

ਿਾਤਾਿਯਨ ਦੀ 
ਯੱਵਖਆ ਅਤ ਸੁਧਾਯ 

ਵਹੱਤ 

ਹਾਂ ਸਾਯ ਿਾਤਾਿਯਨ ਸਫੰਧੀ 
ਨੋਟੀਵਪਕਸ਼ਨ, ਵਨਮਭ ਅਤ 

ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਕਟ ਅਨੁਸਾਯ 

ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ 

MoEF. Gol; 

DoE, 

State Gov. 

CPCB; 

SPCB 

4.  ਿਨ ਸੁਯੱਵਖਅਤ ਕਟ 

1927 ਿਨ ਸੁਯੱਵਖਅਤ 

ਅਕਟ (1980), ਿਨ 

ਿਨਾਂ ਦ ਖਤਯ ਨੰੂ 

ਿਨਾਂਯਵਤ ਕਯਕ 

ਿਣਾਂ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਤ 

ਹਾਂ ਸੜਕ ਅਤ ਸਯਕਾਯੀ ਿਭੀਨ 

ਵਿੱਚ ਭਜੂਦ ਯੱੁਖ   

ਜੰਗਰਾਤ 

ਵਿਬਾਗ ਜੀੀ 
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(ਯੂਾਂਤਯਣ) ਵਨਮਭ 

1981 

ਯਕ ਰਾਉਣੀ 

5. ਹਿਾ (ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਨਮੰਤਯਣ 

ਅਤ ਫਚਾ)ਕਟ 1981 

ਰਦੂਸ਼ਣ ਤ 

ਵਨਮੰਤਯਣ ਕਯਨਾ, 
ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਾ 
ਵਨਕਾਸੀ ਅਤ 

ਵਨਮੰਤਯਣ ਕਯਨਾ, 
ਵਿਬਾਗੀਰਦੂਸ਼ਕਾਂ 

ਰਈ ਇੱਕ ੱਧਯ ਨੰੂ 

ਸੀਵਭਤ ਕਯਨਾ 

ਹਾਂ ਇਸ ਕਟ ਨੰੂ ਉਸਾਯੀ ਦ 

ਦਯਾਨ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ। 

ਹਾਟ ਵਭਕਸ ਰਾਂਟ, 

ਕਾਵਭਆ ਦ ਕੈਂ ਅਤ ਉਸਾਯੀ 
ਦ ਕੈਂ ਰਈ ਨ..ਸੀ. 

ਵਰਆ ਜਾਿਗਾ। 

ਸੀਸੀਫੀ 

6. ਜਰ ਯਵਖਅਣ ਅਤ 
ਰਦੁਸ਼ਣ ਵਨਮੰਤਯਣ ਕਟ 

1974 

ਸਿੀਵਕਰਤ ੱਧਯਾਂ ਦ 
ਅਨੁਸਾਯ ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ 

ਦ ਵਨਕਾਸ ਤ 
ਵਨਮੰਤਯਣ ਅਤ 
ਜਰ ਰਦੂਸ਼ਣ ਤ 

ਵਨਮੰਤਯਣ 

ਹਾਂ ਹਾਟ ਵਕਭਸ ਰਾਂਟ ਉਸਾਯੀ 
ਕੈਂ, ਕਾਵਭਆ ਦ ਕੈਂ ਆਵਦ 

ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਿਰ  ਇਸ 

ਅਕਟ ਨੰੂ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿਗਾ। 

ਸ.ੀ.ਸੀ. ਫੀ. 

7. ਸ਼ਯ ਰਦੂਸ਼ਣ  

(ਵਨਮੰਤਯਣ) ਕਟ 1990 

 

 

 

 

 

ਭ..ਈ.ਫ਼. ਨੇ 

ਿੱਖ-ਿੱਖ ਿਭੀਨਾਂ ਦੀ 
ਿਯਤੋਂ ਰਈ ਵਦਨ 

ਅਤ ਯਾਤ ਰਈ 

ੱਧਯਾਂ ਨੰੂ ਘਵਸ਼ਤ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ। 

ਹਾਂ ਇਸ ਕਟ ਨੰੂ ਰਜਕਟ ਯੂਟ 

ਤ ਿਾਹਨ ਦ ਸ਼ਯ ਨੰੂ ਆਉਣ 

ਿਾਰ  ਿਵਯਹਆ ਵਿੱਚ ਭੁਰਾਂਵਕਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ, ਅਤ ਯੂ 

ਯਖਾ ਨੰੂ ਭੱੁਦ ਨਿਯ ਯੱਖਦ 

ਹ ਰੜੀਂਦ ਸੁਯੱਵਖਅਤ ਢੰਗ 

ਅਣਾ ਜਾਣਗ। 

ਸੀਸੀਫੀ 
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8. ਜਨ ਸਾਧਾਯਨ ਵਜੰਭਿਾਯੀ 
ਅਤ ਫੀਭਾ ਕਟ 1991 

ਖਤਯਨਾਕ 

ਭਟੀਯੀਅਰ ਅਤ 

ਹਾਦਵਸਆਂ ਦ 
ਫਚਾਅ ਰਈ 

ਹਾਂ ਠੇਕਦਾਯ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਵਕ 

ਉਹ ਹਾਨੀਕਾਯਕ ਦਾਯਥਾਂ 

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਡੀਿਰ, ਰੂਕ ਆਵਦ 

ਦਾ ਬੰਡਾਯੀਕਯਨ ਕਯ। 

ਸੀਸੀਫੀ 

9. ਭਾਇਨਯ ਖਵਣਜ ਅਤ 

ਵਯਆਇਤੀ ਵਨਮਭ 

ਨਿੇਂ ਸਯਤ ਦ ਖਰਣ 

ਰਈ 

ਹਾਂ ਭਾਇਨਯ ਖਵਣਜਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ 

ਨੰੂ ਵਨਮਵਭਤ ਕਯਨਾ ਵਜਿੇਂ 

ੱਥਯ,ਵਭੱਟੀ, ਦਵਯਆਈ 

ਯਤਾ ਆਵਦ। 

ਵਿਰਹਾ ਕੁਰਕਟਯ 

10. ਕੇਂਦਯੀ ਭਟਯ ਿਹੀਕਰ 

ਕਟ 1988 ਅਤ ਕੇਂਦਯੀ 
ਭਟਯ ਿਹੀਕਰ ਵਨਮਭ 

1989 

ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਨਕਾਸੀ 
ਅਤ ਸ਼ਯ ਰਦੂਸ਼ਣ ਤ 
ਵਨਮੰਤਯਣ ਕਯਨਾ 

ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਸੜਕ ਦੀ ਿਯਤੋਂ 
ਕਯਨ ਿਾਵਰਆ ਅਤ ਉਸਾਯੀ 
ਕਯਨ ਿਾਰੀ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਤ 

ਰਾਗੂ ਹਿਗਾ। 

ਭਟਯ ਿਹੀਕਰ 

ਵਿਬਾਗ 
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ਟੀਭ ਯਚਨਾ, ਿ ੰ ਚ ਅਤ ੇਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਅਨ ਸੂਚੀ 
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ਅਪਧਆਇ – 3 ਟੀਭ ਯਚਨਾ, ਿ ੰ ਚ ਅਤ ੇਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਅਨ ਸੂਚੀ 

3.1 ਟੀਭ ਦਾ ਗਠਨ 

 ਵਿੱਤ ਕਵਭਸ਼ਨਯ, ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ ਨੋਟੀਵਪਕਸ਼ਨ ਨੰ. 24/84/2013-LR-1/2344,ਵਭਤੀ 25.02.2014 ਨੇ 

ਸਵਸ਼ਰਜੀ ਅਤ ਸਸ਼ਰ ਨਥਰਰਜੀ ਵਿਬਾਗ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਵਟਆਰਾ ਨੰੂ ਸਟਟ ਸਭਾਵਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਮੂਵਨਟ ਦ 

ਤਯ ਤ ਨੋਟੀਪਾਈਡ (ਸੂਵਚਤ) ਕੀਤਾ ਹ। ਕੁਰਕਟਯ, ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ, ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤ ੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਬਾਗ (ਰਸੀ) ਨੇ 

ਸ.ਆਈ.. ਰਈ ਅਰਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤ ਜਭੀਨ ਨੰੂ ਗਰਵਹਣ ਕਯਨ ਰਈ ਸ.ਸ.ਆਈ.. ਮੂਵਨਟ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, 

ਵਟਆਰਾ ਨੰੂ ਿਯਿ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਿਾ ਹਨ। ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਾਰਯਕਟਰਾ ਸੜਕ 'ਤ ਡਹਰੋਂ  ਫਾਈਾਸ ਰਜਕਟ ਰਈ ਸ.ਆਈ.. 

ਸਟੱਡੀ ਰਈ 14 ਅਕਤੂਫਯ, 2015 ਨੰੂ ਨੋਟੀਵਪਕਸ਼ਨ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਕਟਯੀ, ਫਵਰਕ ਿਯਕਸ ਿੱਰ ਸ.ਆਈ.. 

ਸਟੱਡੀ ਕਯਨ ਅਤ ਰਜਕਟ ਸਫੰਧੀ ਿਯਿ ਰਾਤ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਸ.ਆਈ.. ਮੂਵਨਟ ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ ਿਰੋਂ 

ਸ.ਆਈ.. ਟੀਭ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 
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3.2 ਸਰਾਿ (ਭਸ਼ਿਯਾ) 

 ਸਭਾਵਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਯਾਨ ਰਕਾਂ ਦ ਸਰਾਹ ਭਸ਼ਿਯ ਰਣਾ ਅਤ ਸੁਣਨਾ ਫਹੁਤੀ ਹੀ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਪਜ 

ਹੰੁਦਾ ਹ। ਸਭਾਵਜਕ ਰਬਾਿ ਰਫੰਧਨ ਮਜਨਾ ਦ ਫਣਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਹ ਭਸ਼ਿਵਯਆ ਦੀ ਰਵਕਵਯਆ ਜਾਯੀ ਯਵਹੰਦੀ ਹ। ਸਭਾਵਜਕ 

ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਹ ਵਕ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਮਜਨਾ ਦੁਆਯਾ ਸਥਾਨਕ ਬਾਈਚਾਯ ਦੀ ਰਜਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ 

ਕਯਿਾਈ ਜਾਿ ਅਤ ਵੰਡ ੱਧਯ ਉੱਤ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਮਜਨਾਿਾਂ ਅਤ ਵਿਧੀਆ ਸਫੰਧੀ ਸਰਾਹ ਭਸ਼ਿਯ ਕੀਤ ਜਾਣ ਅਤ ਜਨਤਕ 

ਸੁਣਿਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਯ ਹਣੀ ਇਹ ਉਭੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਵਕ ਇਸ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਫਣ ਸੰਫੰਧ ਇਸ ਰਜਕਟ ਨੰੂ ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਵਿੱਚ 

ਵਹੱਸਦਾਯਾ ਦੀ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ।  

ਭਸ਼ਿਯ ੇਦੀ ਪਕਸਭ 

ਜਾਣਕਾਯੀ ਿੰਡਣਾ : ਸਰਾਹ ਭਸ਼ਿਯ ਦਯਾਨ ਵਹੱਸਦਾਯਾ ਨਾਰ ਿੰਡੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੀ ਰਵਕਵਯਆ ਅਤ ਵਕਸਭ ਹਠ ਵਰਖ ਅਨੁਸਾਯ ਹ :- 

 ਸੜਕ ਿਾਰ  ਾਸ ਿਸਤੂ ਦੀ ਵਜੰਭਿਾਯੀ ਰੈਂਦ ਸਭੇਂ ਫਣਤਯਾਂ ਅਤ ਸਹੂਰਤਾਂ, ਅਤ ੀ..ਪਿ ਦਾ ਨਭੂਨਾ ਸਯਿਖਣ, ਰਸਤਾਵਿਤ 

ਰਜਕਟ ਦ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹੰੁਚਾਉਣਾ, ਸੜਕ ਵਨਯਭਾਣ ਰਈ ਵਕੰਨੀ ਿਭੀਨ ਦੀ ਰੜ ਹ। 

 ਰਜਕਟ ਤੋਂ ਰਬਾਵਿਤ ਵਯਿਾਯਾ ਨਾਰ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਵਕ  ਉਹਨਾਂ ਉਤ ਰਜਕਟ ਕਾਯਨ ਕੀ ਰਬਾਿ  ਸਕਦ ਹਨ, 

ਸਭਾਵਜਕ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਸੰਘਯਸ਼ ਦੀ ਸੰਬਾਿਨਾ ਅਤ ਸੜਕ ਵਨਯਭਾਣ ਸਭੇਂ ਹੰੁਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਰੀਆ ਭੁਸ਼ਵਕਰਾਂ ਸਫੰਧੀ 

ਵਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯ ਹ। 

 ਇਨਹ ਾਂ ਸਰਾਹਾਂ ਦ ਦਯਾਨ, ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਈਾਸ ਦੀ ਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ ਗੂਗਰ ਭ, PRBDB ਿਰੋਂ ਵਦੱਤ ਗ ਨਕਸ਼ਾ 

ਅਤ ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਯੀ ਸਫੰਧੀ। ਇਹ ਸਯਗਯਭੀ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਂਦਾਂ 'ਤ ਣ 

ਿਾਰ  ਰਬਾਿ ਨੰੂ ਸਭਝਣ ਵਿੱਚ ਭਦਦ ਕਯਦੀ ਹ।  

 ੈਂਪਰਟ/ਯਚ/ਸਟਯ ਵਤਆਯ ਕੀਤ ਗ ਅਤ ਵੰਡ ਿਾਸੀਆ ਅਤ ਵਹੱਸਦਾਯਾਂ ਵਿੱਚ ਿੰਡ ਗ। 

ਸਯਿੇਖਣ ਦਯਾਨ ਸਰਾਿ ਭਸ਼ਿਯਾ:- ਸ.ਆਈ.. ਦ ਇਸ ੜਾਅ ਵਿੰਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ੱਧਯ ਤ ਰਜਕਟ ਤੋਂ ਰਬਾਵਿਤ ਵਯਿਾਯਾ 

ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੰਡ ਡਹਰ  ਦ ਗੁਯੂਦੁਆਯਾ ਸਾਵਹਫ ਅਤ ਵੰਡ ਯੁੜਕਾ ਦ ੰਚਾਇਤ ਘਯ ਵਿੱਚ ਰਜਕਟ ਤੋਂ ਰਬਾਵਿਤ 

ਰਕਾਂ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਸਥਾਨਕ ਰਕਾਂ ਨਾਰ ਿੀ ਰਜਕਟ ਅਤ ਇਸਦ ਰਬਾਿਾਂ ਸਫੰਧੀ ਸਰਾਹ ਭਸ਼ਿਯ ਕੀਤ ਗ। ਭੱੁਖ ਤਯ ਉੱਤ ਇਹਨਾਂ 

ਫਰਾਹਾਂ ਭਸ਼ਿਵਯਆਦਾ ਉਦਸ਼ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਹ ਵਕ ਰਜਕਟ ਖਤਯ ਦ ਸਥਾਨਕ ਰਕ ਇਸ ਰਜਕਟ ਨਾਰ ਸੰਫੰਧਤ 
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ਅਵਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਭਰ ਹ ਸਕਣਗ ਅਤ ਇਸ ਅਵਧਨ ਦਯਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਕ ਉਹ ਰਜਕਟ ਸਫੰਧੀ ਆਣ 
ਵਿਚਾਯ ਜਾਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਰਗਟ ਕਯਨ ਸਥਾਨਕ ਰਕਾਂ ਅਤ ਰਜਕਟ ਤੋਂ ਰਬਾਵਿਤ ਰਕਾਂ/ਵਯਿਾਯਾਂ ਿੱਰੋਂ  ਵਦੱਤ ਸੁਝਾਅ ਸ.ਆਈ.. 

ਵਯਯਟ ਵਿੰਚ ਸ਼ਾਵਭਰ ਕੀਤ ਗ ਹਨ। 

  

  ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ  ਵਿਖ ਸ.ਆਈ.. ਦੀ ਟੀਭ                ਵੰਡ ਯੁੜਕਾ ਵਿਖ ੀੀ ਨਾਰ ਭਸ਼ਿਯ  
     

ਵਚੱਤਯ 3.1 : ਸੈਂਰ ਫਸਰਾਈਨ ਸਯਿਖਣ ਦਯਾਨ ਸਰਾਹ ਭਸ਼ਿਯ 

 

jnqk suxvweI 

LARR Act 2013 dy sYkSn 4(5) Anuswr imqI 9 mwrc 2016 nUM ipMf fyhloN dy gurUduAwrw swihb 

ivKy jnqk suxvweI r~KI geI[ aupr drswey gey slwh mSvry qoN ielwvw pRojYkt nwl sMbMiDq 

ivSyS p~Kw/iviSAw aupr ies jnqk suxvweI ivc slwh mSvry hoey[ ies jnqk suxvweI dy mMqv 

leI, dovyN ipMfW dy srpMc Aqy lMbVdwr, mwl ivBwg, qihsIl dy AiDkwrIAW dy qwlmyl nwl jnqk 

suxvweI dI jgHw, qrIK Aqy smW pihlw hI qYA kIqw igAw[ AKbwr Aqy bYnrw dw mwiDAm rwhIN 

jnqk suxvweI dI qrIK dw pRcwr kIqw igAw[ jnqk suxvweI vwly idn ih~sydwrw Aqy sQwnk 

lokW ivckwr pRbMDk swr vMifAw igAw[ lokW duAwrw auTwey gey mu~idAW nMU irport dw ih~sw 

bxwieAw igAw hY Aqy swrI jnqk suxvweI dI vIifagRwPI kIqI geI hY[ 
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ic~qr 3.2: jnqk suxvweI dw idRS 

3.3 : ਸਰਾਿ ਭਸ਼ਿਯ ੇਦੀਆ ਰੁੱ ਬਤਾ 

 ਭਸ਼ਿਯ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ੱਧਯ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਵੰਡ ੱਧਯ ਤ ਿੀ ਕੀਤ ਗ। ਸਵਰੰਗ ਸਭਾਵਜਕ-ਆਯਵਥਕ 

ਸਯਿਖਣ ਦਯਾਨ ਵੰਡ ੱਧਯ ਤ ਿੀ ਸਰਾਹ ਭਸ਼ਿਯ ਕੀਤ ਗ । 

 ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਹ ਭਸ਼ਿਵਯਆ ਦਯਾਨ ਵਹੱਸਦਾਯਾ ਨਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਯ ਉਤ ਅਤ ਵੰਡ ੱਧਯ ਉਤ 

ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਭਸਵਰਆ ਉਤ ਗੱਰਫਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਭਸਰ  ਯਜੀ ਯਟੀ, ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਿਭੀਨ 

ਜਾਇਦਾਦ, ਰਜਕਟ ਦਯਾਨ ਨ ਕਯੀ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਸਨ। ਵਜਹੜ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਭੱੁਵਦਆਂ ਨੰੂ ਉਠਾਇਆ ਵਗਆ ਉਹ ਹਠ 

ਵਦੱਤ ਅਨੁਸਾਯ ਹਨ: (Table 3.1)   

ਸਾਿਭਣੇ ਆਏ ਭ ੁੱ ਦ ੇ ਿੁੱਰ 

ਰਾਯ ਕਟ 2013 ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਭੁਆਿਿ ਦ ਫਦਰ  ਨ ਕਯੀ 
ਦਾ ਰਫੰਧ 

ਆਯ. ਡਂ ਆਯ. ਦ ਵਧਆਨ ਵਹੱਤ 

ਉਜਾਊ ਖਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨ ਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦ ਕਾਯਨ ਯਿੀ 

ਯਟੀ ਦ ਸਯਤ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

ਰਾਯ ਕਟ 2013 ਦ ਅਨੁਸਾਯ (ੁਯਨ) ਭੁਆਿਿਾ 

ਵਸੰਚਾਈ, ਾਈਰਈਨ ਅਤ ਬੂਭੀਗਤ ਜਰ ਾਈ ਿਭੀਨ ਰਾਤ ਕਯਨ ਿਾਰੀ ਇਕਾਈ ਦੁਆਯਾ ਵਜਹੜ ਿੀ 
ਖਤ ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਈਾਸ ਕਯਨ ਦ ਵਹੱਵਸਆ ਵਿੰਚ ਿੰਡ 
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ਸਫੰਧੀ ਭੁਆਿਜਾ ਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰਈ ਮਜਨਾ ਫਣਾਈ ਜਾਿ। ਵਜਿੇਂ 

ਫਾਈਾਸ ਹਠੋਂ  ਦੀ ਾਣੀ ਿਾਰੀ ਾਈਾਂ ਾਈਆ ਜਾਣ। 

ਅਗਰੀ ੀੜਹੀ ਰਈ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤ ਯਿਗਾਯ ਸਕੰਡਯੀ ੱਧਯ ਤ ਵੰਡ ਯੁੜਕਾ ਦ ਵੰਡ ਿਾਰ  ਸਕੂਰ ਨੰੂ 

ਅ-ਗਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ਅਤ ਟਕਨੀਕਰ ਵਸੱਵਖਆ ਦਾ ਰਫੰਧ 

ਕੀਤਾ ਜਾਿ। 

ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ ਭੁਆਿਜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਬਾਈਚਾਯਕ ਸਾਂਝ ਸਭਾਵਜਕ ਅਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰਾਹ ਆਵਦ 

ਹੱਡਾ ਯੜੀ ਸਫੰਧਤ ਿਭੀਨ (ਜਾਨਿਯਾਂ ਨੰੂ ਦਪਨਾਉਣ 

ਿਾਰੀ ਿਭੀਨ)  

ਵੰਡ ਯੁੜਕਾ ਦ ਨੇੜ ਸਹੀ ਜਗਹਾ 

ਵਰੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਯਾਵਸੰਗ (ਸਾਹਨੇਿਾਰ ਅਤ ਵੰਡ ਯੁੜਕਾ 

ਤੋਂ ਡਹਰੋਂ  ਿਾਰੀਆ ਸੜਕਾਂ) 

ਸਹੀ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਨਯਭਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ (ਟਰਵਪਕ 

ਰਾਈਟਸ, ਸੀਡ ਫਰਕਯਸ, ਟਰਵਪਕ ਸਾਈਨਿ) 

ਵਹੱਸਦਾਯਾਂ ਦ ਘਯਾਂ ਨੰੂ ਯਸਤਾ ਵਜਹਨਾਂ ਦ ਘਯ ਖਤਾ ਵਿੱਚ 

ਹਨ। 

ਫਾਈਾਸ ਸੜਕ ਤੱਕ ਵਰੰਕਜ ਭਾਯਗ ਵਨਯਭਾਣ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿਗਾ 

ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਈਾਸ ਕਯਨ ਿਭੀਨ ਦੀ ਿੰਡ ਅੰਡਯ ਗਰਾਊਂਡ ਾਈਰਾਈਨਸ, ਡਯਨੇਜ ਫਣਤਯ ਤ 

ਕਯਾਸ (ਯਸਤਾ) ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ। 

ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਈਾਸ ਉਤ ਸੁਵਯੱਵਖਆ ਦ ਉਾਅ ਫਾਈਾਸ ਦ ਦਿੇਂ ਾਸ ਤੋਂ ਸੁਯਵਖਆ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿ ਤਾਂ ਜ 

ਜਾਨਿਯ ਸੜਕ ਉਤ ਨਾ ਆਉਣ 
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3.4  ਸਰਾਿ ਭਸ਼ਿਯੇ ਦੀ ਯੂ-ਯੇਖਾ 

 ਰਾਯ ਕਟ 2013 ਦ ਸਕਸ਼ਨ 4(6) ਅਤ ਸਕਸ਼ਨ 7(6) ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਉਘੜਿੇਂ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਤ ਯਵਹਣ ਿਾਵਰਆਂ ਵੰਡ 

ੰਚਾਇਤ, ਤਵਹਸੀਰ ਤ ਵਿਰਹਾ ਦਫ਼ਤਯਾਂ ਵਿੱਚ ਿੀ ਸ.ਆਈ. ਸਟੱਡੀ ਫਾਯ ਦੱਸਣਾ ਜਯੂਯੀ ਹ। ਟੀਚ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ 

ਸ.ਆਈ.. ਟੀਭ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਦੀ   ਹ :- 

 LARR ਕਟ 2013 ਦ ਸਕਸ਼ਨ 7 ਅਨੁਸਾਯ ਭੱੁਖ ਵਹੱਸਦਾਯ PRBDB ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦਾ ਫਵਰਕ ਿਯਕਸ ਵਿਬਾਗ ਸਟਟ 

ਸਸ਼ਰ ਇੰਕਟ ਅਸਸਭੈਂਟ ਮੂਵਨਟ ੰਜਾਫ ਭਾਵਹਯ (ਕਸਯਟ) ਸਭੂਹ ਦੁਆਯਾ ਸਭਾਵਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਸਟੱਡੀਿ ਫਾਯ 

ਵਦੱਤ ਸੁਝਾਅ ਦੀਆ ਵਸ਼ਪਾਯਵਸ਼ਾ ਰਈ ਸ਼ਾਵਭਰ ਹਣਗ। 

 ਰਜਕਟ ਦੀ ਰਿਾਨਗੀ ਸਟਿ ਦਯਾਨ ਸ.ਆਈ.. ਦ ਤਜਯਫ ਸਾਂਝ ਕਯਨ ਰਈ ਇੱਕ ਿਯਕਸ਼ਾ ਆਮਵਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ 

ਵਜਸ ਵਿੱਚ ੰਜਾਫ ਸੜਕ ਅਤ ੱੁਰ ਵਿਕਾਸ ਫਯਡ (ਜਯੂਯਤਭੰਦ ਫਾਡੀ) ਨੰੂ ਸ਼ਾਭਰ ਕਯਨ ਰਈ, ਫਵਰਕ ਿਯਕਸ ਵਿਬਾਗ, 

ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ (ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਉਵਚਤ ਨੁਭਾਇੰਦਗੀ ਕਯਨ ਿਾਰੀ) ਸ.ਆਈ.. ਮੂਵਨਟ ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ 

ਸ਼ਾਵਭਰ ਹਣਗ। 

 ਵਹਚਾਣ ਗ ਨਾਿੁਕ ਭੱੁਵਦਆਂ ਨੰੂ ਿਭੀਨ ਭਾਰਕਾਂ ਨਾਰ ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ ਕਾਯਿਾਈ ਦੀ ਰਵਕਵਯਆ ਦਯਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰ ਚੰਗੀ 

ਸੰਚਾਯ ਯਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਯਕ ਭੱੁਵਦਆ ਿੱਰ ੂਯਾ ਵਧਆਨ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿਗਾ। 

 ਭੁਆਿਜ ਦ ਭੱੁਖ ਪੀਚਯਿ (ਭੱੁਦ) ਅਤ R and R ਦ ਹੱਕਾਂ (ਰਾਯ ਕਟ 2013 ਦ ਸਕਸ਼ਨ 30 ਦ ਰਫੰਧ ਅਨੁਸਾਯ ਵੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 

ਇਸ ਨੰੂ ਸਭਝਣ ਅਤ ਇਸਦੀ ਭਨਿੂਯੀ ਰਈ ਵਫਰ ਫਯਡ ਉਤ ਰਦਯਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ। 

3.5 ਡਾਟੇ ਦ ੇਸਯਤ 

 ਹਠ ਦਯਸਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ.ਆਈ.. ਵਯਯਟ ਵਤਆਯ ਕਯਨ ਸਫੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਅਤ ਡਾਟਾ ਸਯਤ ਨੰੂ ੳਜਾਗਯ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ।  

ਸੈਕੰਡਯੀ ਸਯਤਾਂ ਿਰੋਂ  ਡਾਟਾ 

 ਬ ੂਰਾਤੀ ਅਤ ਭੁੜ ਿਸਫ ਅਤ ਭੁੜ ਸਥਾਨਾ, ਮਗ ਭੁਆਿਜਾ ਅਤ ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ 2013। 
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 ਰਾਇਭਯੀ ਭਯਦਭਸ਼ੁਭਾਯੀ ਸਾਯ ਅਤ ਵਿਰਹਾ ਜਨਗਣਤਾ ਵਕਤਾਫਚਾ, 2011. 

 ਅੰਕੜਾ ਸਾਯ, ੰਜਾਫ 

 ਵਿਰਹਾ ਿਾਈਿ ਸਭਾਵਜਕ-ਆਯਵਥਕ ਸੂਚਕ (ਡਾਇਯਕਟਯਟ ਆਪ ਇਕਨੋਵਭਕਸ ਅਤ ਅੰਕੜਾ, ਜੀੀ) 

 ਭਾਰ ਵਿਬਾਗ ਿਰੋਂ ਇਕੱਤਯ ਅੰਕੜਾ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤ ਭਾਰ ਦਪਤਯ ਦ ਅਪਸਯਾਂ ਿਰੋਂ ਵਤਆਯ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਭਾਰ ਭ, ਵਿਰਹਾ 

ਕੁਰਕਟਯ ਸਭਤ ਸਥਾਨਕ ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਫ-ਵਡਿੀਿਨਰ ਜੱਜ/ ਤਵਹਸੀਰਦਾਯ। 

 ਿਭੀਨ ਰਾਤ ਅਤ ਆਯ.ਡਂ.ਯ. ਨਾਰ ਸੰਫੰਧਤ ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਅਤ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ ਕਟ ਅਤ ਕਾਨੰੂਨ। 

       

ਰਾਇਭਯੀ ਸਯਤਾਂ ਯਾਿੀਂ ਡਾਟਾ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਯੀ 

 ਸਯਿਖਣ - ਇੱਕ ਤਜਿੀਿ ਪਾਯਭਟ ਵਿੱਚ ਫਸਰਾਈਨ ਅਤ ਜਨਗਣਨਾ ਸਯਿਖਣ 

 ਜਨਤਕ ਭਸ਼ਿਯ 

 ਗਯੱੁ ਚਯਚਾ ਤ ਪਕਸ 

 ਜਾਣਕਾਯਾਂ ਨਾਰ ਭਸ਼ਿਯਾ 

 ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਸਕਡੰਯੀ ਵਹੱਸਦਾਯਾਂ ਨਾਰ ਇੰਟਯਵਿਊ 

 ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ 
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3.5 ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਅਨ ਸੂਚੀ 

 ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਾਰਯਕਟਰਾ ਸੜਕ ਉਤ ਡਹਰੋਂ  ਫਾਈਾਸ ਉਤ ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ ਰਈ ਦੁਆਯਾ ਕੰਭ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸਭਾਵਜਕ 

ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ (ਸ.ਆਈ..) ਦੀ ਤਯੀਖ ਅਨੁਸਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ :- 

ਪਭਤੀ ਿੇਯਿਾ ਿਿਾਰਾ 

14-10-2015 ਸ.ਆਈ.. ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਦਾ ਨੋਟੀਵਪਕਸ਼ਨ  

26-10-2015 PRBDB ਦੀ ਹੰੁਚ ਯਾਜ ਸਭਾਜਕ ਅਸਯ ਵਨਯਧਾਯਨ ਮੂਵਨਟ, 

ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਵਟਆਰਾ ਿਰੋਂ  RFCTLARR Act, 2013 ਦ 
ਸਕਸ਼ਨ 4 ਅਨੁਸਾਯ ਸ.ਆਈ.. ਦੀ ਵਯਯਟ ਵਰਜਾਣ ਰਈ 

 

19-11-2015 ਯਾਜ ਸਭਾਵਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਮੂਵਨਟ ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, 
ਵਟਆਰਾ ਵਿਖ PRBDB ਨਾਰ ਸ.ਆਈ.. ਅਵਧਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 

ਸੰਫੰਧੀ ਿਾਯਤਾ। 

 

10-12-2015 ਡਹਰੋਂ  ਫਾਈਾਸ ਰਜਕਟ ਦੀ ਸ.ਆਈ.. ਸਟੱਡੀ ਕਯਨ ਰਈ ਟੀਭ 

ਦੀ ਉਸਾਯੀ। 

 

17-12-2015 to  

23-12-2015 

ਯਾਜ ਸਭਾਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਮੂਵਨਟ ਵਿਖ ਸ.ਆਈ.. ਟੀਭ ਦੀ 
ਟਯਵਨੰਗ। 

 

25-12-2015 ਵੰਡ ਯੁੜਕਾ ਅਤ ਡਹਰੋਂ  ਵਿਖ ਖਤਯ ਸਯਿਖਣ  

13-01-2016 ਟੀ..ਆਯ. ਦੀ ਸਫਵਭਸ਼ਨ  

15-02-2016 ਸ.ਆਈ.. ਵਯਯਟ ਦ ਭਸਦਾ ਅਤ ਸ.ਆਈ.ਭ.ੀ. ਦੀ 
ਸਫਵਭਸ਼ਨ  

 

9-03-2016 jnqk suxvweI   

28-03-2016 ਸ.ਆਈ.. ਵਯਯਟ ਅਤ ਸ.ਆਈ.ਭ.ੀ. ਦੀ ਸਫਵਭਸ਼ਨ  
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zmIn dw mulWkx
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AiDAwie 4: zmIn dw mulWkx

4.1 pRsqwivq zmIn pRwpqI Aqy pRojYkt Kyqr bwry jwxkwrI

pRsqwivq fyhloN bweIpws leI zmIn pRwpqI BU pRwpqI Aqy muV vsyby Aqy muV sQwpnw, Xog muAwvzw,

pwrdrSqw kwnUMn, 2013 Anuswr kIqI jwxI hY[ pMjwb srkwr Aqy pRojYkt nwl sMbMDq ivBwg duAwrw

ipMf fyhloN dy pUrb vwly pwsy qoN auswrx leI ipMf fyhloN Aqy ruVkw dI zmIn pRwpq krn dw PYsmw kIqw

hY jo ic~qr 4.1 ivc dKwieAw igAw hY[

ic~qr 4.1: pRsqwivq fyhloN bweIpws dw nkSw
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4.2 Kyqr

ipMf fyhloN pMjwb dy luiDAwxw ijlHy ivc siQq hY Aqy luiDAwxw Sihr qoN 19 iklomItr dI dUrI qy

hY[ fyhloN dI jMnsMiKAw 5190 hY ijs ivcoN 2741 mrd Aqy 2449 AOrqw hn[ ipMf fyhloN dI swKrqw

pMjwb dy mukwbly ijAwdw hY[ 2011 r ivc pMjwb dI swKrqw dr 75.84% sI Aqy fyhloN dI 84.44%

sI[ fyhloN ivKy mrdw dI swKrqw 87.36% Aqy AOrqw dI swKrqw dr 81.15% sI[fyhloN luiDAwxw qoN

mlyrkotlw jwdyN mwrg au~qy pYNdw hY[ ies mwrg auqy AwvwjweI bhuq ijAwdw hY Aqy fyhloN ivc qMg sVk

hox kwrn AwvwjweI dI sm~isAw dy nwl nwl sVk hwdsy vI hOudy jn[ pRojYkt Kyqr dI Jlk ic~qr 4.2

ivc dyKI jw skdI hY[

ic~qr 4.2: pRojYkt Kyqr dI Jlk

4.3 kul zmIn dI loV

fyhloN ivKy bweIpws fyhloN ipMf dy pUrb vwly pwsy qoN auswrI leI pRsqwivq kIqw igAw hY Aqy ieh
bweIpws fyhloN dy aupr dI lMGx dOrwn swhnyvwl Aqy ruVkw nUM jWdIAW ilMk sVkw nUM pwr krygw[ies
bweIpws pRojYkt leI kul 32.9 eykV zmIn dI jrUrq hY[ieh 32.9 eykV zmIn ijAwdwqr KyqIbwVI dy
mMqv leI vrqI jWdI hY[ pRsqiivq zmIn ivc kuJ FWcy Aqy sWJIAW zmInW vI AwaudIAW hn[

4.4 pRsqwivq zmIn pRwpqI dI mwqrw
pMf fyhloN Aqy ruVkw ivc kul 32.9 eykV zmIn pRwpq kIqI jwxI hY[ies pRsqwivq zmIn dI mlkIAq
swrxI 4.1 Aqy 4.2 ivc drsweI geI hY[
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swrnI 4.1: ipMf fyhlo iv~c pRsqwivq zmIn dI mwlkIAq

Village Sr. No. khata no. muraba
no

Killa
No.

Name of Owner Share Total area Acquired Area

Marla Canal Marla Canal Marla
Dehlon 1 645 25// 16/1 1.Dalip Singh s/o Kehar Singh 2.66 0 8 1 2

2.Baldev Singh s/o Kehar Singh 2.66
3.Nirmal Singh s/o bant Singh 0.88
4.Ujagar Singh s/o Baldev Singh 0.37
5.Ajmer Singh s/o Baldev Singh 0.59
6.Bikram Singh s/o Dalip Singh 0.59
7.Jagjit Singh s/o Bhajan Singh 0.11
8.Bhupinder Singh s/o joginder Singh 0.11

2 643 25// 16/2 1.Balwiir Singh s/o Paritam Singh 1.55 0 14
2.Charan Singh s/o Tulsi Singh 1.42
3.Jasvir Singh s/o Tulsi Singh 1.42
4.Manpreet Singh s/o Tulsi Singh 0.29
5.Ishar Singh s/o Teja Singh 4.66
6.Darshan Singh s/o Teja Singh 4.66
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3 786 25// 25/1/1 1 2 0 11.23

4 786 25// 25/1/2 0 18

5 786 25// 25/2 2 0
6 645 26// 20/1 1.Dalip Singh s/o Kehar Singh 18.33 5 15 2 4.44

2.Baldev Singh s/o Kehar Singh 18.33
3.Nirmal Singh s/o bant Singh 12.77
4.Ujagar Singh s/o Baldev Singh 5.31
5.Ajmer Singh s/o Baldev Singh 8.51
6.Bikram Singh s/o Dalip Singh 8.51
7.Jagjit Singh s/o Bhajan Singh 1.59
8.Bhupinder Singh s/o joginder Singh 1.59

4 643 26// 20/2 1.Balwiir Singh s/o Paritam Singh 4.87 2 4 2 4
2.Charan Singh s/o Tulsi Singh 4.47
3.Jasvir Singh s/o Tulsi Singh 4.47
4.Manpreet Singh s/o Tulsi Singh 0.92
5.Ishar Singh s/o Teja Singh 14.66
6.Darshan Singh s/o Teja Singh 14.66

5 641 26// 21 1.Balvir Singh s/o Pritam Singh 16.8 8 0 2 15.56
2.Jasvir Singh s/o Tulsi Singh 14
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3.Charan Singh s/o Tulsi Singh 14
4.Manpreet Singh s/o Tulsi Singh 13.6
5.Ishar Singh s/o Teja Singh 0.4
6.Darshan Singh s/o Teja Singh 15.2
7.Gurdip Singh s/o Kartar Singh 1.8
8.Mohan Singh s/o Kartar Singh 1.8
9.Balwinder kaur w/o Hardev Singh 1.8
10.Sohan Singh s/o Kartar Singh 1.8
11.Surinderpal Singh s/o Jagdish lal 8.4
12.Neelam Rani w/o Gotam pal 8.4
13.Makhan Singh s/o Charan Singh 10

6 645 26// 19 1.Dalip Singh s/o Kehar Singh 13.33 8 0 1 8.89
2.Baldev Singh s/o Kehar Singh 13.33
3.Nirmal Singh s/o bant Singh 17.77
4.Ujagar Singh s/o Baldev Singh 7.41
5.Ajmer Singh s/o Baldev Singh 11.85
6.Bikram Singh s/o Dalip Singh 11.85
7.Jagjit Singh s/o Bhajan Singh 2.22
8.Bhupinder Singh s/o joginder Singh 2.22

7 642 26// 22/1 1.Balvir Singh s/o Pritam Singh 7.36 3 9 1 6.53
2.Charan Singh s/o Tulsi singh 6
3.Jasvir Singh s/o Tulsi Singh 6
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4.Manpreet Singh s/o Tulsi Singh 2.23
5.Ishar Singh s/o Teja Singh 16.52
6.Darshan Singh s/o Teja Singh 4.11
7.Gurdip Singh s/o Kartar Singh 0.55
8.Balwinder kaur w/o Hardev Singh 0.55
9.Mohan Singh s/o Kartar Singh 0.55
10.Sohan Singh s/o Kartar Singh 0.55
11.Surinderpal Singh s/o Jagdish lal 1.56
12.Neelam Rani w/o Gotam pal 1.56
13.Makhan Singh s/o Charan Singh 0.66

8 645 26// 22/2 1.Dalip Singh s/o Kehar Singh 5 3 15 3 0.95
2.Baldev Singh s/o Kehar Singh 5
3.Nirmal Singh s/o Bant Singh 8.33
4.Ujagar Singh s/o Baldev Singh 5.55
5.Ajmer Singh s/o Baldev Singh 5.55
6.Bikram Singh s/o Dalip Singh 5.55

9 26// 22/3 0 16 0 16

9 26// 23 1.Dalip Singh s/o Kehar Singh 13.33 8 0 6 4.78
2.Baldev Singh s/o Kehar Singh 13.33
3.Nirmal Singh s/o Bant Singh 17.77
4.Ujagar Singh s/o Baldev Singh 11.85
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5.Ajmer Singh s/o Baldev Singh 11.85
6.Bikram Singh s/o Dalip Singh 11.85

10 26// 24/1 1.Dalip Singh s/o Kehar Singh 5.33 0 16 0 10.44
2.Baldev Singh s/o Kehar Singh 5.33
3.Nirmal Singh s/o Bant Singh 1.77
4.Ujagar Singh s/o Baldev Singh 1.18
5.Ajmer Singh s/o Baldev Singh 1.18
6.Bikram Singh s/o Dalip Singh 1.18

11 26// 24/2 2 4 1 6.28

11 654 26// 24/3 1.Malkeet Singh s/o Jeevan Singh 2.23 5 0 2 3.06
2.Darshan Singh s/o Malkit Singh 7.76
3.Banta Singh s/o Malkeet Singh 7.76
4.Mahinder Kaur d/o Jangir Singh 7.76

12 654 26// 25/1 1.Malkeet Singh s/o Jeewan Singh 8.89 2 0 0 10.56
2.Darshan Singh s/o Malkeet Singh 11.11
3.Banta Singh s/o Malkeet Singh 11.11
4.Mahinder kaur d/o Jagir Singh 8.89

13 724 26// 25/2 1.Darbara Singh s/o Sadhu Singh 0 6 0 0 10.22
2.Gurmit Singh s/o Sadhu Singh 0

14 643 31// 3 1.Balvir Singh s/o Pritam Singh 17.73 8 0 0 6
2.Charan Singh s/o Tulsi singh 16.25
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3.Jasvir Singh s/o Tulsi Singh 16.25
4.Manpreet Singh s/o Tulsi Singh 3.34
5.Ishar Singh s/o Teja Singh 6.66
6.Darshan Singh s/o Teja Singh 6.66
7.Ishar Singh s/o Teja Singh 6.66
8.Darshan Singh s/o Teja singh 6.66

15 31// 1-Apr 1.Balvir Singh s/o Pritam Singh 7.98 3 12 0 17
2.Charan Singh s/o Tulsi singh 7.31
3.Jasvir Singh s/o Tulsi Singh 7.31
4.Manpreet Singh s/o Tulsi Singh 1.5
5.Ishar Singh s/o Teja Singh 12
6.Darshan Singh s/o Teja Singh 12
7.Ishar Singh s/o Teja Singh 12
8.Darshan Singh s/o Teja singh 12

16 592 31// 2-Apr 1.Mahinder Singh s/o Tulsi Singh 6.4 1 12 0 11.19
2.Charan Singh s/o Tulsi singh 6.4
3.Manpreet s/o Tulsi Singh 6.4
4.Jasvir Singh s/o Tulsi Singh 6.4
5.Pritam Kaur D/o Tulsi Singh 6.4

17 724 31// 3-Apr 1.Darbara Singh s/o Sadhu Singh 8 2 16 1 5.03
2.Gurmit Singh s/o Sadhu Singh 8

18 31// 5 1.Dalbara Singh s/o Sadhu Singh 0 8 0 5 14.6
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2.Gurmeet Singh s/o Sadhu Singh 0
19 724 30// 1 1.Dalbara Singh s/o Sadhu Singh 6 6 12 4 9.93

2.Gurmeet Singh s/o Sadhu Singh 6
20 724 30// 1-Feb 1.Darbara Singh s/o Sadhu Singh 12 3 4 0 8.52

2.Gurmit Singh s/o Sadhu Singh 12
30 773 30// 2-Feb 1.Sukhdev Singh s/o Nazar Singh 8 4 0 0 2.14

2.Jaspreet Singh s/o Lakhvir Singh 8
3.Harbans kaur w/o Charan Singh 4
4.Rajwinder Singh s/o Charan Singh 4
5.Gurkiranjit Singh s/o Charan Singh 4
6.Inderjit kaur d/o Charan Singh 4
7.Manjit kaur w/o Nazar Singh 1.6
8.Harjinder kaur d/o Nazar Singh 1.6
9.Manjit kaur m/o Lakhvir Singh 5.2
10.Karamjit kaur w/o Lakhvir Singh 5.2
11.Lavpreet kaur d/o Lakhvir Singh 5.2
12.Jaspreet Singh s/o Lakhvir Singh 5.2
13.Sukhdev Singh s/o Nazar Singh 0.8

21 724 30// 10 1.Dalbara Singh s/o Sadhu Singh 0 6 0 1 18.89
2.Gurmeet Singh s/o Sadhu Singh 0

22 30// 1-Sep 1.Hardeep Singh s/o Darshan Singh 11 4 13 3 9.42
2.Surjit Singh s/o Joara Singh 11



mwrc-2016

Styt soSl ieMmpYkt AissmYNt Xuint, pitAwlw 49

3.Kuldip Singh s/o Jora singh 11
23 471 30// 2-Sep 1.Sher Singh s/o Norang Singh 18.75 3 15 2 1.89

2.Balvir Singh s/o Norang Singh 18.75
3.Daljit Singh s/o Norang Singh 18.75
4.Simarjit Singh s/o Rachpal singh 11.25
5.Sarabjeet Singh s/o Rachpal Singh 7.5

24 466 30// 1-Aug 1.Hardeep Singh s/o Darshan Singh 3.66 6 11 0 5.58
2.Surjit Singh s/o Joara Singh 3.66
3.Kuldip Singh s/o Jora singh 3.66

25 471 30// 2-Aug 1.Sher Singh s/o Norang Singh 7.25 1 9 0 16.67
2.Balvir Singh s/o Norang Singh 7.25
3.Daljit Singh s/o Norang Singh 7.25
4.Simarjit Singh s/o Rachpal singh 4.35
5.Sarabjeet Singh s/o Rachpal Singh 2.9

26 30// 12 1.Dalbara Singh s/o Sadhu Singh 15.25 8 0 1 2.17
2.Arshdeep kaur D/o Balwinder Singh 15.25
3.Bhagwan Singh s/o Gulzar Singh 9.49

27 576 30// 13/1 1.Jangir Singh s/o Ram Singh 3.5 1 0 0 12.22
2.Gulzara Singh s/o Ram Singh 3.5
3.Balwinder Singh s/o Mahinder Singh 2
4.Jora Singh s/o Gang Ram 4
5.Sher Singh s/o Norang Singh 2
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6.Harjinder Singh s/o Balwir Singh 2
7.Daljit Singh s/o Norang Singh 2
8.Gurdyal kaur w/o Norang Singh 2
9.Simarnjit singh s/o Rachpal Singh 1
10.Sarabjit Singh s/o Rachpal Singh 1
11.Gurdev Singh s/o Channan Singh 1.5
12.Mahinder kaur w/o Amar Singh 0.83
13.Harcharan Singh s/o Amar Singh 5.41
14.Surjit Singh s/o Amar Singh 5.41
15.Nirmal Singh s/o Gurdev Singh 3.33

28 471 30// 13/2/1 1.Sher Singh s/o Norang Singh 4 6 16 5 12.83
2.Balwir Singh s/o Norang Singh 4
3.Daljeet Singh s/ Norang Singh 4
4.Simarjit Singh s/o Rachpal Singh 0.4
5.Sarabjeet Singh s/o Rashpal Singh 13.6

29 466 30// 13/2/2 1.Hardeep Singh s/o Darshan Singh 1.33 0 4 0 0.67
2.Surjit Singh s/o Joara Singh 1.33
3.Kuldip Singh s/o Jora singh 1.33

30 471 30// 14/1/1 1.Sher Singh s/o Norang Singh 19 3 16 0 9.33
2.Balwir Singh s/o Norang Singh 19
3.Daljeet Singh s/ Norang Singh 19
4.Simarjit Singh s/o Rachpal Singh 11.4
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5.Sarabjeet Singh s/o Rashpal Singh 7.6
32 30// 18/1 1.Lakhvir Sinh s/o Ranjit Singh urf

Nohria
4.1 3 4 2 0

2.Sultan Singh s/o Ranjit Singh urf
Nohria

19.89

32 30// 18/2 0 16 0 4.67

33 30// 18/3 1.Dalbara Singh s/o Sadhu Singh 17.62 4 0 0 2.67
2.Arshdeep kaur D/o Balwinder Singh 17.62
3.Bhagwan Singh s/o Gulzar Singh 4.74

34 436 30// 17 1.Lakhvir Sinh s/o Ranjit Singh urf
Nohria

10.27 8 0 5 6

2.Sultan Singh s/o Ranjit Singh urf
Nohria

9.72

35 30// 24 1.Lakhvir Sinh s/o Ranjit Singh urf
Nohria

10.27 8 0 5 4.44

2.Sultan Singh s/o Ranjit Singh urf
Nohria

9.72

36 30// 25/1 1.Lakhvir Sinh s/o Ranjit Singh urf
Nohria

11.67 5 4 1 4.28

2.Sultan Singh s/o Ranjit Singh urf
Nohria

12.32

37 724 30// 26 1.Dalbara Singh s/o Sadhu Singh 14 1 8 0 13.15
2.Gurmeet Singh s/o Sadhu Singh 14

38 446 45// 4 1.Amar Singh s/o Hakam Singh 6.67 8 0 1 9.33
2.Swaranjit kaur w/o Nachhattar Singh 15.52
3.Sukhwinder Singh s/o Nachhattar 17.76
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Singh
4.Baljit kaur D/o Nath singh 0.58
5.Narain Singh s/o Mejar singh 6.38
6.Harchant Singh s/o Mejar Singh 6.38
7.Lakhvir Singh s/o Hakam Singh 6.67

39 446 45// 1-May 1.Lakhvir Sinh s/o Ranjit Singh urf
Nohria

19.94 5 16 3 0.67

2.Sultan Singh s/o Ranjit Singh urf
Nohria

16

40 45// 2-May 1.Amar Singh s/o Hakam Singh 7.33 2 4 1 12.06
2.Swaranjit kaur w/o Nachhattar
Singh

9.76

3.Sukhwinder Singh s/o Nachhattar
Singh

4.88

4.Baljit kaur D/o Nath singh 0.16
5.Narain Singh s/o Mejar singh 7.25
6.Harchant Singh s/o Mejar Singh 7.25
7.Lakhvir Singh s/o Hakam Singh 7.33

41 45// 6 1.Amar Singh s/o Hakam Singh 6.67 8 0 5 17
2.Swaranjit kaur w/o Nachhattar
Singh

15.52

3.Sukhwinder Singh s/o Nachhattar
Singh

17.76

4.Baljit kaur D/o Nath singh 0.58
5.Narain Singh s/o Mejar singh 6.38
6.Harchant Singh s/o Mejar Singh 6.38
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7.Lakhvir Singh s/o Hakam Singh 5.67
43 561 45// 16/1 1.Gurmel kaur w/ Ishar Singh 0.14 1 16 1 3.91

2.Joginder Singh s/o Niranjan Singh 8.97
3.Charanjit Singh s/o Niranjan Singh 0.46
4.Rajinder Singh s/o Gurdyal Singh 0.21
5.Surjit kaur w/o Harjinder Singh 0.21
6.Sukhdev Singh s/o Mewa Singh 1
7.Hardev Singh s/o Mewa Singh 1
8.Gurdyal kaur w/o Mewa Singh 1
9.Balwant Singh s/o Kehar Singh 0.68
10.Pritpal Singh s/o Sukhdev Singh 0.46
11.Sukhdev Singh s/o Kapur Singh 0.46
12.Karnail Singh s/o Gurmukh singh 2.47
13.Kewal krishan s/o Ramnath 0.08

7.Lakhvir Singh s/o Hakam Singh 6.67
42 45// 15 1.Amar Singh s/o Hakam Singh 5.67 7 14 3 18.44

2.Swaranjit kaur w/o Nachhattar
Singh

14.19

3.Sukhwinder Singh s/o Nachhattar
Singh

17

4.Baljit kaur D/o Nath singh 0.56
5.Narain Singh s/o Mejar singh 5.39
6.Harchant Singh s/o Mejar Singh 5.39
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14.Makhan singh s/o Charan Singh 0.19
15.Ramandeep Singh s/o Khuhwant
Singh

7.5

16.Kuldeep kaur w/o Kuldeep singh 0.2
17.Ranjodh Singh s/o Balwir Singh 0.3
18.Tejwant Singh s/o bhajan Singh 0.21
19.Inderjit Singh s/o Labh Singh 4.36
20.Harmanjit Singh s/o Inderjit Singh 0.71
21.Charanjit Singh s/o Naranjan Singh 5.11
22.Avtar Singh s/o Surinder singh 0.19
23.Daljit kaur w/o Mejar Singh 0.16
24.Ravinder kumar s/o Kedar nath 0.46
25.Munish kumar s/o Tarsem lal 0.46
26.Jeevan w/o Munish kumar 0.46
27.Anuradha w/o Munish kumar 0.46
28.Gurmel kaur w/o Ishar Singh 0.07

44 446 45// 16/2 1.Amar Singh s/o Hakam Singh 8.83 2 13 0 1.68
2.Swaranjit kaur w/o Nachhattar Singh 11.76
3.Sukhwinder Singh s/o Nachhattar
Singh

5.88

4.Baljit kaur D/o Nath singh 0.19
5.Narain Singh s/o Mejar singh 8.73
6.Harchant Singh s/o Mejar Singh 8.73
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7.Lakhvir Singh s/o Hakam Singh 8.83
45 561 45// 25 1.Gurmel kaur w/o Ishar Singh 0.67 8 6 1 10

2.Joginder Singh s/o Niranjan Singh 1.4
3.Charanjit Singh s/o Niranjan Singh 2.14
4.Rajinder Singh s/o Gurdyal Singh 1
5.Surjit kaur w/o Harjinder Singh 1
6.Sukhdev Singh s/o Mewa Singh 4.81
7.Hardev Singh s/o Mewa Singh 4.81
8.Gurdyal kaur w/o Mewa Singh 4.81
9.Balwant Singh s/o Kehar Singh 3.15
10.Pritpal Singh s/o Sukhdev Singh 2.14
11.Sukhdev Singh s/o Kapur Singh 2.14
12.Karnail Singh s/o Gurmukh singh 1.13
13.Kewal krishan s/o Ramnath 0.37
14.Makhan singh s/o Charan Singh 0.88
15.Ramandeep Singh s/o Khuhwant
Singh

14.58

16.Kuldeep kaur w/o Kuldeep singh 1.57
17.Ranjodh Singh s/o Balwir Singh 1.38
18.Tejwant Singh s/o bhajan Singh 1
19.Inderjit Singh s/o Labh Singh 0.13
20.Harmanjit Singh s/o Inderjit Singh 3.28
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21.Charanjit Singh s/o Naranjan Singh 3.6
22.Avtar Singh s/o Surinder singh 0.88
23.Daljit kaur w/o Mejar Singh 0.75
24.Ravinder kumar s/o Kedar nath 2.13
25.Munish kumar s/o Tarsem lal 2.13
26.Jeevan w/o Munish kumar 2.13
27.Anuradha w/o Munish kumar 2.13
28.Gurmel kaur w/o Ishar Singh 0.33

46 46// 10 0 1.67

46 445 46// 1-Nov 1.Amar Singh s/o Hakam Singh 7.16 2 3 0 15.12
2.Lakhvrir Singh s/o Hakam Singh 7.16
3.Narain Singh s/o Mejar Singh 7.16
4.Harchet Singh s/ Mejar Singh 7.16
5.Swarjit kaur w/o Nacchatar Singh 1.68
6.Sukhwinder Singh s/o Nacchatar
Singh

4.8

7.Gurmukh das s/o Ram gopal 3.96
8.Ravi kant s/o Gurmukh das 3.96

47 14 46// 2-Nov 1.Gurmel kaur w/ Ishar Singh 0.1 1 5 0 0.33
2.Joginder Singh s/o Niranjan Singh 6.23
3.Charanjit Singh s/o Niranjan Singh 0.32
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4.Rajinder Singh s/o Gurdyal Singh 0.15
5.Surjit kaur w/o Harjinder Singh 0.15
6.Sukhdev Singh s/o Mewa Singh 0.72
7.Hardev Singh s/o Mewa Singh 0.72
8.Gurdyal kaur w/o Mewa Singh 0.72
9.Balwant Singh s/o Kehar Singh 0.47
10.Pritpal Singh s/o Sukhdev Singh 0.32
11.Sukhdev Singh s/o Kapur Singh 0.32
12.Karnail Singh s/o Gurmukh singh 0.17
13.Kewal krishan s/o Ramnath 0.05
14.Makhan singh s/o Charan Singh 0.13
15.Ramandeep Singh s/o Khuhwant
Singh

5.2

16.Kuldeep kaur w/o Kuldeep singh 0.14
17.Ranjodh Singh s/o Balwir Singh 0.2
18.Tejwant Singh s/o bhajan Singh 0.15
19.Inderjit Singh s/o Labh Singh 3
20.Harmanjit Singh s/o Inderjit Singh 0.49
21.Charanjit Singh s/o Naranjan Singh 3.55
22.Avtar Singh s/o Surinder singh 0.13
23.Daljit kaur w/o Mejar Singh 0.11
24.Ravinder kumar s/o Kedar nath 0.32
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25.Munish kumar s/o Tarsem lal 0.03
26.Jeevan w/o Munish kumar 0.03
27.Anuradha w/o Munish kumar 0.03
28.Gurmel kaur w/o Ishar Singh 0.05

48 14 46// 20 1.Gurmel kaur w/ Ishar Singh 0.51 6 7 2 18.2
2.Joginder Singh s/o Niranjan Singh 11.67
3.Charanjit Singh s/o Niranjan Singh 1.64
4.Rajinder Singh s/o Gurdyal Singh 0.77
5.Surjit kaur w/o Harjinder Singh 0.77
6.Sukhdev Singh s/o Mewa Singh 3.68
7.Hardev Singh s/o Mewa Singh 3.68
8.Gurdyal kaur w/o Mewa Singh 3.68
9.Balwant Singh s/o Kehar Singh 2.41
10.Pritpal Singh s/o Sukhdev Singh 1.64
11.Sukhdev Singh s/o Kapur Singh 1.64
12.Karnail Singh s/o Gurmukh singh 0.86
13.Kewal krishan s/o Ramnath 0.28
14.Makhan singh s/o Charan Singh 0.67
15.Ramandeep Singh s/o Khuhwant
Singh

6.46

16.Kuldeep kaur w/o Kuldeep singh 0.72
17.Ranjodh Singh s/o Balwir Singh 1
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18.Tejwant Singh s/o bhajan Singh 0.77
19.Inderjit Singh s/o Labh Singh 15.4
20.Harmanjit Singh s/o Inderjit Singh 2.51
21.Charanjit Singh s/o Naranjan Singh 18
22.Avtar Singh s/o Surinder singh 0.67
23.Daljit kaur w/o Mejar Singh 0.57
24.Ravinder kumar s/o Kedar nath 1.62
25.Munish kumar s/o Tarsem lal 1.62
26.Jeevan w/o Munish kumar 1.62
27.Anuradha w/o Munish kumar 1.62
28.Gurmel kaur w/o Ishar Singh 0.25

49 14 46// 21 1.Gurmel kaur w/ Ishar Singh 0.55 6 16 4 2
2.Joginder Singh s/o Niranjan Singh 13.92
3.Charanjit Singh s/o Niranjan Singh 1.75
4.Rajinder Singh s/o Gurdyal Singh 0.82
5.Surjit kaur w/o Harjinder Singh 0.82
6.Sukhdev Singh s/o Mewa Singh 3.94
7.Hardev Singh s/o Mewa Singh 3.94
8.Gurdyal kaur w/o Mewa Singh 3.94
9.Balwant Singh s/o Kehar Singh 2.58
10.Pritpal Singh s/o Sukhdev Singh 1.75
11.Sukhdev Singh s/o Kapur Singh 1.75
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12.Karnail Singh s/o Gurmukh singh 0.93
13.Kewal krishan s/o Ramnath 0.31
14.Makhan singh s/o Charan Singh 0.72
15.Ramandeep Singh s/o Khuhwant
Singh

8.33

16.Kuldeep kaur w/o Kuldeep singh 1.29
17.Ranjodh Singh s/o Balwir Singh 1.13
18.Tejwant Singh s/o bhajan Singh 0.82
19.Inderjit Singh s/o Labh Singh 16.49
20.Harmanjit Singh s/o Inderjit Singh 2.68
21.Charanjit Singh s/o Naranjan Singh 19.33
22.Avtar Singh s/o Surinder singh 0.72
23.Daljit kaur w/o Mejar Singh 0.62
24.Ravinder kumar s/o Kedar nath 1.74
25.Munish kumar s/o Tarsem lal 1.74
26.Jeevan w/o Munish kumar 1.74
27.Anuradha w/o Munish kumar 1.74
28.Gurmel kaur w/o Ishar Singh 0.27

50 47// 10 1.Gurmel kaur w/o Ishar Singh 0.42 5 4 4 8
2.Joginder Singh s/o Niranjan Singh 5.94
3.Charanjit Singh s/o Niranjan Singh 1.34
4.Rajinder Singh s/o Gurdyal Singh 0.63
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5.Surjit kaur w/o Harjinder Singh 0.63
6.Sukhdev Singh s/o Mewa Singh 3
7.Hardev Singh s/o Mewa Singh 3
8.Gurdyal kaur w/o Mewa Singh 3
9.Balwant Singh s/o Kehar Singh 1.97
10.Pritpal Singh s/o Sukhdev Singh 1.34
11.Sukhdev Singh s/o Kapur Singh 1.34
12.Karnail Singh s/o Gurmukh singh 0.71
13.Kewal krishan s/o Ramnath 0.23
14.Makhan singh s/o Charan Singh 0.55
15.Ramandeep Singh s/o Khuhwant
Singh

1.66

16.Kuldeep kaur w/o Kuldeep singh 0.59
17.Ranjodh Singh s/o Balwir Singh 0.86
18.Tejwant Singh s/o bhajan Singh 0.63
19.Inderjit Singh s/o Labh Singh 12.61
20.Harmanjit Singh s/o Inderjit Singh 2
21.Charanjit Singh s/o Naranjan Singh 14.78
22.Avtar Singh s/o Surinder singh 0.55
23.Daljit kaur w/o Mejar Singh 0.47
24.Ravinder kumar s/o Kedar nath 1.33
25.Munish kumar s/o Tarsem lal 1.33
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26.Jeevan w/o Munish kumar 1.33
27.Anuradha w/o Munish kumar 1.33
28.Gurmel kaur w/o Ishar Singh 0.21

51 563 47// 1 1.joginder Singh s/o Naranjan Singh 18.17 6 8 4 8
2.Ramandeep Singh s/o Khushwant
Singh

17.97

3.Makhan Singh s/o Charan Singh 0.59

4.Kuldeep kaur w/o Keldeep Singh 0.39

5.Ranjot Singh s/o Balvir Singh 0.98

6.Tejwant Singh s/o Bhajan Singh 1.77

7.bhajan Singh s/o Fatta Singh 16.74

8.Inderjit Singh s/o Labh Singh 13.82

9.Harmandeep Singh s/o Inderjit Singh 4.74

10.Charanjit Singh s/o Naranjan Singh 18.17
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11.Avtar Singh s/o Surinder Singh 0.79

12.Daljeet kaur w/o Mejar Singh 0.79

13.Ravinder Kumar s/o Kedar Nath 3

14.Munish kumar s/o Tarsem lal 3

15.Jeewan w/o Ravinder kumar 3

16.Anuradha w/o Munish kumar 3

17.Gurmel kaur Tehal w/o Ishar Singh 0.26

18.Gurmel kaur w/o Ishar Singh 0.52

52 47// 11 1.Gurmel kaur w/o Ishar Singh 0.56 7 0 4 2

2.Joginder Singh s/o Niranjan Singh 14.92
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3.Charanjit Singh s/o Niranjan Singh 1.8

4.Rajinder Singh s/o Gurdyal Singh 0.85

5.Surjit kaur w/o Harjinder Singh 0.85

6.Sukhdev Singh s/o Mewa Singh 4

7.Hardev Singh s/o Mewa Singh 4

8.Gurdyal kaur w/o Mewa Singh 4
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2.Ramandeep Singh s/o Khushwant 0.67

9.Balwant Singh s/o Kehar Singh 2.66
10.Pritpal Singh s/o Sukhdev Singh 1.8
11.Sukhdev Singh s/o Kapur Singh 1.8
12.Karnail Singh s/o Gurmukh singh 0.95
13.Kewal krishan s/o Ramnath 0.31
14.Makhan singh s/o Charan Singh 0.74
15.Ramandeep Singh s/o Khuhwant
Singh

9.17

16.Kuldeep kaur w/o Kuldeep singh 0.79
17.Ranjodh Singh s/o Balwir Singh 1.17
18.Tejwant Singh s/o bhajan Singh 0.85
19.Inderjit Singh s/o Labh Singh 16.98
20.Harmanjit Singh s/o Inderjit Singh 2.76
21.Charanjit Singh s/o Naranjan Singh 19.9
22.Avtar Singh s/o Surinder singh 0.74
23.Daljit kaur w/o Mejar Singh 0.63
24.Ravinder kumar s/o Kedar nath 1.79
25.Munish kumar s/o Tarsem lal 1.79
26.Jeevan w/o Munish kumar 1.79
27.Anuradha w/o Munish kumar 1.79
28.Gurmel kaur w/o Ishar Singh 0.28

53 47// 20/1 1.Joginder Singh s/o Naranjan Singh 2 0 6 0 6.39
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Singh
3.Sukhdev Singh s/o Mewa singh 0.17
4.Hardev Singh s/o Mewa Singh 0.17
5.Gurdyal Kaur w/o Mewa Singh 0.17
6.Inderjit Singh s/o Labh Singh 1
7.Charanjit Singh s/o Naranjan Singh 1
8.Daljeet kaur w/o Mejar Singh 0.33
9.Ravinder kumar s/o Kedar nath 0.13
10.Munish kumar s/o Tarsem lal 0.13
11.Jeewan w/o Ravinder kumar 0.13
12.Anuradha w/o Munish kumar 0.13

54 47// 20/2 1.Sultan Singh s/o Mukhtyar Singh 18 0 18 0 13.6
55 485 47// 20/3 1.Jaswant Singh s/o Kartar Singh 0.22 0 2 0 1.84

2.Sultan Singh s/o Mukhtyar Singh 0.91
3.Balvir Singh s/o Amar Singh 0.05
4.Sukhdev Singh s/o Amar Singh 0.05
5.Sukhwinder Singh s/o Amar Singh 0.05
6.Kamla devi w/o Darbara Singh 0.01
7.Shingara Singh s/o Sadhu Singh 0.04
8.Gulzar Singh s/o Sadhu Singh 0.01
9.Ranjit kaur w/o Balvir Singh 0
10.Jasvinder Singh s/o Balvir Singh 0
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11.Amarjit kaur w/o Gurdip Singh 0
12.Harpal kaur w/o Amit lal 0.02
13.Gurcharan kaur w/o Jarnail Singh 0.01
14.Amrjit kaur w/o Palvinder Singh 0
15.Inderpal Singh s/o Labh Singh 0.01
16.Shweta Rani w/o Subhash Lal 0.01
17.Mohan Singh s/I Pooran Singh 0.01
18.Asha Rani w/o Madan Lal 0.01
19.Manjit Singh s/o Kammikar Singh 0
20.Daljit Singh s/o Kammikar Singh 0
21.Harjinder kaur w/o Jagjit Singh 0.01
22.Mohinder Singh s/o Kartar Singh 0.22
23.Avtar Singh s/o Karam Singh 0.02
24.Surjit Singh s/o Kartar Singh 0.22
25.Nirmala Devi w/o Narata Ram 0.01
26.Veena Sood w/o Vijay Kumar 0.01
27.Baljit kaur w/o Ajit Singh 0

56 563 48// 5 1.joginder Singh s/o Naranjan Singh 2.71 8 0 1 4
2.Ramandeep Singh s/o Khushwant
Singh

2.46

3.Makhan Singh s/o Charan Singh 0.74
4.Kuldeep kaur w/o Keldeep Singh 0.49
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5.Ranjot Singh s/o Balvir Singh 1.23
6.Tejwant Singh s/o Bhajan Singh 2.22
7.bhajan Singh s/o Fatta Singh 5.92
8.Inderjit Singh s/o Labh Singh 17.28
9.Harmandeep Singh s/o Inderjit Singh 5.92
10.Charanjit Singh s/o Naranjan Singh 2.71
11.Avtar Singh s/o Surinder Singh 0.98
12.Daljeet kaur w/o Mejar Singh 0.98
13.Ravinder Kumar s/o Kedar Nath 3.82
14.Munish kumar s/o Tarsem lal 3.82
15.Jeewan w/o Ravinder kumar 3.82
16.Anuradha w/o Munish kumar 3.82
17.Gurmel kaur Tehal w/o Ishar Singh 0.32
18.Gurmel kaur w/o Ishar Singh 0.65

57 561 48// 6 1.Gurmel kaur w/o Ishar Singh 0.56 7 0 1 4
2.Joginder Singh s/o Niranjan Singh 14.92
3.Charanjit Singh s/o Niranjan Singh 1.8
4.Rajinder Singh s/o Gurdyal Singh 0.85
5.Surjit kaur w/o Harjinder Singh 0.85
6.Sukhdev Singh s/o Mewa Singh 4
7.Hardev Singh s/o Mewa Singh 4
8.Gurdyal kaur w/o Mewa Singh 4
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9.Balwant Singh s/o Kehar Singh 2.66
10.Pritpal Singh s/o Sukhdev Singh 1.8
11.Sukhdev Singh s/o Kapur Singh 1.8
12.Karnail Singh s/o Gurmukh singh 0.95
13.Kewal krishan s/o Ramnath 0.31
14.Makhan singh s/o Charan Singh 0.74
15.Ramandeep Singh s/o Khuhwant
Singh

9.17

16.Kuldeep kaur w/o Kuldeep singh 0.79
17.Ranjodh Singh s/o Balwir Singh 1.17
18.Tejwant Singh s/o bhajan Singh 0.85
19.Inderjit Singh s/o Labh Singh 16.98
20.Harmanjit Singh s/o Inderjit Singh 2.76
21.Charanjit Singh s/o Naranjan Singh 19.9
22.Avtar Singh s/o Surinder singh 0.74
23.Daljit kaur w/o Mejar Singh 0.63
24.Ravinder kumar s/o Kedar nath 1.79
25.Munish kumar s/o Tarsem lal 1.79
26.Jeevan w/o Munish kumar 1.79
27.Anuradha w/o Munish kumar 1.79
28.Gurmel kaur w/o Ishar Singh 0.28

58 48// 15 1 4
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58 561 48// 16/1 1.Gurmel kaur w/o Ishar Singh 0.08 1 2 0 3.33
2.Joginder Singh s/o Niranjan Singh 5.48
3.Charanjit Singh s/o Niranjan Singh 0.28
4.Rajinder Singh s/o Gurdyal Singh 0.13
5.Surjit kaur w/o Harjinder Singh 0.13
6.Sukhdev Singh s/o Mewa Singh 0.63
7.Hardev Singh s/o Mewa Singh 0.63
8.Gurdyal kaur w/o Mewa Singh 0.63
9.Balwant Singh s/o Kehar Singh 0.41
10.Pritpal Singh s/o Sukhdev Singh 0.28
11.Sukhdev Singh s/o Kapur Singh 0.28
12.Karnail Singh s/o Gurmukh singh 0.15
13.Kewal krishan s/o Ramnath 0.05
14.Makhan singh s/o Charan Singh 0.11
15.Ramandeep Singh s/o Khuhwant
Singh

4.58

16.Kuldeep kaur w/o Kuldeep singh 0.12
17.Ranjodh Singh s/o Balwir Singh 0.18
18.Tejwant Singh s/o bhajan Singh 0.13
19.Inderjit Singh s/o Labh Singh 2.66
20.Harmanjit Singh s/o Inderjit Singh 0.43
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21.Charanjit Singh s/o Naranjan Singh 3.12
22.Avtar Singh s/o Surinder singh 0.11
23.Daljit kaur w/o Mejar Singh 0.1
24.Ravinder kumar s/o Kedar nath 0.28
25.Munish kumar s/o Tarsem lal 0.28
26.Jeevan w/o Munish kumar 0.28
27.Anuradha w/o Munish kumar 0.28
28.Gurmel kaur w/o Ishar Singh 0.04

59 48// 16/2 0 11.03

59 487 48// 25 1.Mohinder Singh s/o Kartar Singh 14.55 6 11 0 7.38
2.Jaswant Singh s/o Kartar Singh 14.55
3.Surjit Singh s/o Kartr Singh 8.6
4.Kamaljit kaur w/o Lakhbir Singh 2.97
5.Harjinder kaur w/o Pavittar Singh 2.97
6.Narjit Singh s/o Tara Singh 0.94
7.Sukhwant Singh s/o Tara Singh 0.94
8.Jagrup Singh s/o Tara Singh 0.94
9.Harbans Singh s/o Kartar Singh 1.5
10.Hardeep Singh s/o Sukhdev Singh 1.5
11.Sultan Singh s/o Mukhtyar Siingh 19.58
12.Kamla Devi w/o Darbara Singh 0.08
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13.Shingara Singh s/o Sadhu Singh 0.08
14.Sukhdev Singh s/o Sadhu Singh 0.06
15.Gulzar Singh S/o Sadhu Singh 0.06
16.Sukhwinder Singh s/o Sadhu Singh 0.06
17.Balvir Singh s/o Amar Singh 14.37
18.Sukhdev Singh s/o Amar Singh 14.37
19.Ranjit kaur w/o blvir Singh 0.17
20.Jaswinder Singh s/o Balvir Singh 0.17
21.Amarjit kaur w/o Gurdeep Singh 0.26
22.Gurcharan kaur w/o jarnail Singh 0.71
23.Labh Singh s/o Dalip Singh 0.71
24.Shweta Rani w/o Subhash Veer 0.71
25.Anita Rani w/o Davinder mohan 0.71
26.Asha Rani w/o Madan lal 0.71
27.Manjit Singh s/o Sikander Singh 0.13
28.Daljeet Singh s/o Sikander Singh 0.13
29.Harjinder kaur w/o Daljeet Singh 0.53
30.Kabal Singh s/o Bakshish Singh 1.62
31.Mohinder Singh s/o Kartar Singh 14.55
32.Jaswant Singh s/o Kartar singh 14.55
33.Surjit Singh s/o Kartar singh 8.6
34.Kamaljit kaur w/o Lakhbir Singh 2.97
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35.Harjinder kaur w/o Pavittar Singh 2.97
36.Narjit Singh s/o Tara Singh 0.94
37.Sukhjwant Singh s/o Tara Singh 0.94
38.Jagroop Singh s/o Tara singh 0.94
39.Harbans Singh s/o Kartar singh 1.5
40.Hardeep Singh s/o Kartar Singh 1.5
41.Sultan Singh s/o Mukhtyar Singh 19.58
42.Kamla devi w/o Darbara Singh 0.08
43.Shingara Singh s/o Sadhu Singh 0.08
44.Sukhdev Singh s/o Sadhu Singh 0.06
45.Gulzar Singh s/o Sadhu Singh 0.06
46.Sukhwinder Singh s/o Sadhu singh 0.06
47.Balvir Singh s/o Amar Singh 14.37
48.Sukhdev Singh s/o Amar Singh 14.37
49.Ranjit kaur w/o Balbir Singh 0.17
50.Jaswinder singh s/o Balbir Singh 0.17
51.Amarjit kaur w/o Gurdeep Singh 0.26
52.Gurcharan kaur w/o Jarnail singh 0.71
53.Labh singh s/o Dalip singh 0.71
54.Shhweta rani w/o subhash veer 0.71
55.Anita Rani w/o Davinder Mohan 0.71
56.Asha Rani w/o Madan Lal 0.71
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57.Manjit Singh s/o Sikander Singh 0.13
58.Daljeet Singh s/o Sikander Singh 0.13
59.Harjinder kaur w/o Jajgit Singh 0.53
60.Nirmal Singh s/o Mohan Singh 1.62
61.Manjitr kaur w/o Sultan Singh 1.47
62.Jagtar Singh s/o Darshan Singh 1.24
63.Avtar Singh s/o Gurmel Singh 1.18
64.Nirmala Devi w/o Narata Ram 0.97
65.Reena Malhotra w/o Dharmpal
Malhotra

0.88

66.Veena Sood w/o Vijay Kumar 0.97
67.Baljeet kaur w/o Ajit Singh 0.71

60 74 78// 19/1 1.Balwant Singh s/o Sarban Singh 2.18 0 10 3 4.84
2.Kharak Singh s/o Sarban Singh 2.18
3.Sant Singh s/o Sarban Singh 2.18
4.Karamjit Singh s/o Karnail Singh 0.83
5.Gurpreet kaur w/o Kuldeep Singh 0.49
6.Mandeep kaur w/o Amarijt Singh 0.68
7.Khushwinder Singh s/o Amarjit Singh 0.15
8.Surjit kaur w/o Sunder Singh 0.25
9.Choti d/o Sunder singh 0.25
10.Raminder Singh s/o Sunder Singh 0.25
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11.Ranjit kaur w/o Karnail Singh 0.51
69 71 78// 19/2 1.Randhir Singh s/o Inder Singh 7.75 5 11

2.Ripduman Singh s/o Inder Singh 7.75
3.Raghuwir Singh s/o Inder Singh 7.75
4.Ranvir Singh s/o Inder Singh 7.75

70 74 78// 20/1 1.Balwant Singh s/o Sarban Singh 5.89 1 7 1 14.44
2.Kharak Singh s/o Sarban Singh 5.89
3.Sant Singh s/o Sarban Singh 5.89
4.Karamjit Singh s/o Karnail Singh 2.3
5.Gurpreet kaur w/o Kuldeep Singh 1.33
6.Mandeep kaur w/o Amarijt Singh 1.84
7.Khushwinder Singh s/o Amarjit Singh 0.42
8.Surjit kaur w/o Sunder Singh 0.67
9.Choti d/o Sunder singh 0.67
10.Raminder Singh s/o Sunder Singh 0.67
11.Ranjit kaur w/o Karnail Singh 1.39

71 71 78// 20/2 1.Randhir Singh s/o Inder Singh 11 2 4
2.Ripduman Singh s/o Inder Singh 11
3.Raghuwir Singh s/o Inder Singh 11
4.Ranvir Singh s/o Inder Singh 11

72 71 78// 20/4 1.Lal Singh s/o Channan Singh 5 3 15
2.Avtar Singh s/o Channan Singh 5
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3.Malkeet Singh s/o Lal Singh 12.5
4.Rajinder Singh s/o Lal Singh 12.5

73 71 78// 21/1 1.Lal Singh s/o Channan Singh 14.67 5 4 5 4.17
2.Avtar Singh s/o Channan Singh 14.67
3.Malkeet Singh s/o Lal Singh 17.33
4.Rajinder Singh s/o Lal Singh 17.33

74 71 78// 21/2 1.Randhir Singh s/o Inder Singh 14 2 16
2.Ripduman Singh s/o Inder Singh 14
3.Raghuwir Singh s/o Inder Singh 14
4.Ranvir Singh s/o Inder Singh 14

75 71 78// 22 1.Randhir Singh s/o Inder Singh 14.5 6 18 0 12.28
2.Ripduman Singh s/o Inder Singh 14.5
3.Raghuwir Singh s/o Inder Singh 14.5
4.Ranvir Singh s/o Inder Singh 14.5

76 172 77// 24/1 1.Ujagar Singh s/o Kartar Singh 14 3 8 0 12.03
2.Avtar Singh s/o Ujagar Singh 17
3.Malkeet Kaur m/o Gurcharanjit Singh 5
4.Baljit Kaur w/o Gurcharnjit Singh 5
5.Amanpreet Singh s/o Gurcharnajit
Singh

5

77 72 77// 24/2 1.Lal Singh s/o Channan Singh 4 3 12 0 7.65
2.Avtar Singh s/o Channan Singh 4
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3.Malkeet Singh s/o Lal Singh 12
4.Rajinder Singh s/o Lal Singh 12

78 72 77// 25 1.Lal Singh s/o Channan Singh 13.33 8 0 4 17.67
2.Avtar Singh s/o Channan Singh 13.33
3.Malkeet Singh s/o Lal Singh 6.67
4.Rajinder Singh s/o Lal Singh 6.67

79 250 80// 5 1.Lal Singh s/o Chanan Singh 11 6 4 1 8.34
2.Malkeet Singh s/o lal singh 2
3.Rajinder Singh s/o Lal Singh 11

80 172 80// 1-Apr 1.Ujagar Singh s/o Kartar Singh 4 6 8 4 8.72
2.Avtar Singh s/o Ujagar Singh 12
3.Malkeet Kaur m/o Gurcharanjit Singh 10.67
4.Baljit Kaur w/o Gurcharnjit Singh 10.67
5.Amanpreet Singh s/o Gurcharnajit
Singh

10.67

81 172 80// 2-Apr 1.Ujagar Singh s/o kartar Singh 8 2 16 0 13.64
2.Malkeet kaur m/o Gurcharnjit Singh 4.66
3.Baljit Kaur w/o Gurcharnjit Singh 4.66
4.Amanpreet Singh s/o Gurcharnjit
Singh

4.66

5.Avtar Singh s/o Ujagar Singh 14
82 172 80// 3 1.Ujagar Singh s/o Kartar Singh 0 8 0 6 15.2

2.Avtar Singh s/o Ujagar Singh 0
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3.Malkeet Kaur m/o Gurcharanjit Singh 13.33
4.Baljit Kaur w/o Gurcharnjit Singh 13.33
5.Amanpreet Singh s/o Gurcharnajit
Singh

13.33

83 172 80// 8 1.Ujagar Singh s/o kartar Singh 4.5 8 9 0 1.22
2.Malkeet kaur m/o Gurcharnjit Singh 14.08
3.Baljit Kaur w/o Gurcharnjit Singh 14.08
4.Amanpreet Singh s/o Gurcharnjit
Singh

14.08

5.Avtar Singh s/o Ujagar Singh 2.25
84 172 80// 1-Feb 1.Ujagar Singh s/o Kartar Singh 15 7 11 4 15.56

2.Avtar Singh s/o Ujagar Singh 17.75
3.Malkeet Kaur m/o Gurcharanjit Singh 12.58
4.Baljit Kaur w/o Gurcharnjit Singh 12.58
5.Amanpreet Singh s/o Gurcharnajit
Singh

12.58

85 173 80// 2-Feb 1.Nachhattar kaur w/o Gurdev Singh 1.5 0 9 0 9
2.Gurjeet Singh s/o Gurdev Singh 1.5
3.Sukhpinder Singh s/o Gurdev Singh 1.5
4.Gurmel Singh s/o Gurdyal Singh 1.1
5.Sarabjeet Singh s/o Gurdyal Singh 1.1
6.Swaranjit kaur D/o Gurdyal Singh 1.1
7.Sarabjeet kaur d/o Gurdyal Singh 0.09
8.Rashpal kaur w/o gurcharan Singh 0.28
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9.Sandeep Pandher s/o Gurcharan Singh 0.28
10.Navdeep Singh s/o Gurcharan Singh 0.28
11.Teena pandher d/o Gurcharan Singh 0.28

86 173 80// 9 1.Nachhattar kaur w/o Gurdev Singh 7.33 8 4 0 17.78
2.Gurjeet Singh s/o Gurdev Singh 7.33
3.Sukhpinder Singh s/o Gurdev Singh 7.33
4.Gurmel Singh s/o Gurdyal Singh 0.09
5.Sarabjeet Singh s/o Gurdyal Singh 0.09
6.Swaranjit kaur D/o Gurdyal Singh 0.09
7.Sarabjeet kaur d/o Gurdyal Singh 1.64
8.Rashpal kaur w/o gurcharan Singh 5.02
9.Sandeep Pandher s/o Gurcharan Singh 5.02
10.Navdeep Singh s/o Gurcharan Singh 5.02
11.Teena pandher d/o Gurcharan Singh 5.02

87 173 80// 2-Jan 1.Nachhattar kaur w/o Gurdev Singh 3 6 18 4 11.11
2.Gurjeet Singh s/o Gurdev Singh 3
3.Sukhpinder Singh s/o Gurdev Singh 3
4.Gurmel Singh s/o Gurdyal Singh 16.91
5.Sarabjeet Singh s/o Gurdyal Singh 16.91
6.Swaranjit kaur D/o Gurdyal Singh 16.91
7.Sarabjeet kaur d/o Gurdyal Singh 1.38
8.Rashpal kaur w/o gurcharan Singh 4.23
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9.Sandeep Pandher s/o Gurcharan Singh 4.23
10.Navdeep Singh s/o Gurcharan Singh 4.23
11.Teena pandher d/o Gurcharan Singh 4.23

88 173 80// 10 1.Nachhattar kaur w/o Gurdev Singh 9.67 8 18 1 6.67
2.Gurjeet Singh s/o Gurdev Singh 9.67
3.Sukhpinder Singh s/o Gurdev Singh 9.67
4.Gurmel Singh s/o Gurdyal Singh 1.81
5.Sarabjeet Singh s/o Gurdyal Singh 1.81
6.Swaranjit kaur D/o Gurdyal Singh 1.81
7.Sarabjeet kaur d/o Gurdyal Singh 1.78
8.Rashpal kaur w/o gurcharan Singh 5.45
9.Sandeep Pandher s/o Gurcharan Singh 5.45
10.Navdeep Singh s/o Gurcharan Singh 5.45
11.Teena pandher d/o Gurcharan Singh 5.45

89 173 81// 2-May 1.Nachhattar kaur w/o Gurdev Singh 3 6 18 5 6.67
2.Gurjeet Singh s/o Gurdev Singh 3
3.Sukhpinder Singh s/o Gurdev Singh 3
4.Gurmel Singh s/o Gurdyal Singh 16.91
5.Sarabjeet Singh s/o Gurdyal Singh 16.91
6.Swaranjit kaur D/o Gurdyal Singh 16.91
7.Sarabjeet kaur d/o Gurdyal Singh 1.38
8.Rashpal kaur w/o gurcharan Singh 4.23
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9.Sandeep Pandher s/o Gurcharan Singh 4.23
10.Navdeep Singh s/o Gurcharan Singh 4.23
11.Teena pandher d/o Gurcharan Singh 4.23

90 173 81// 6 1.Nachhattar kaur w/o Gurdev Singh 6.67 8 0 0 17.78
2.Gurjeet Singh s/o Gurdev Singh 6.67
3.Sukhpinder Singh s/o Gurdev Singh 6.67
4.Gurmel Singh s/o Gurdyal Singh 19.6
5.Sarabjeet Singh s/o Gurdyal Singh 19.6
6.Swaranjit kaur D/o Gurdyal Singh 19.6
7.Sarabjeet kaur d/o Gurdyal Singh 1.6
8.Rashpal kaur w/o gurcharan Singh 4.9
9.Sandeep Pandher s/o Gurcharan Singh 4.9
10.Navdeep Singh s/o Gurcharan Singh 4.9
11.Teena pandher d/o Gurcharan Singh 4.9

91 173 81// 1-Apr 1.Nachhattar kaur w/o Gurdev Singh 2.17 0 13 0 0.67
2.Gurjeet Singh s/o Gurdev Singh 2.17
3.Sukhpinder Singh s/o Gurdev Singh 2.17
4.Gurmel Singh s/o Gurdyal Singh 1.59
5.Sarabjeet Singh s/o Gurdyal Singh 1.59
6.Swaranjit kaur D/o Gurdyal Singh 1.59
7.Sarabjeet kaur d/o Gurdyal Singh 0.13
8.Rashpal kaur w/o gurcharan Singh 0.4
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9.Sandeep Pandher s/o Gurcharan Singh 0.4
10.Navdeep Singh s/o Gurcharan Singh 0.4
11.Teena pandher d/o Gurcharan Singh 0.4

92 173 81// 2-Apr 1.Nachhattar kaur w/o Gurdev Singh 13 3 18 3 13.06
2.Gurjeet Singh s/o Gurdev Singh 13
3.Sukhpinder Singh s/o Gurdev Singh 13
4.Gurmel Singh s/o Gurdyal Singh 9.56
5.Sarabjeet Singh s/o Gurdyal Singh 9.56
6.Swaranjit kaur D/o Gurdyal Singh 9.56
7.Sarabjeet kaur d/o Gurdyal Singh 0.78
8.Rashpal kaur w/o gurcharan Singh 2.39
9.Sandeep Pandher s/o Gurcharan Singh 2.39
10.Navdeep Singh s/o Gurcharan Singh 2.39
11.Teena pandher d/o Gurcharan Singh 2.39

93 173 81// 7 1.Nachhattar kaur w/o Gurdev Singh 16 4 16 0 7.69
2.Gurjeet Singh s/o Gurdev Singh 16
3.Sukhpinder Singh s/o Gurdev Singh 16
4.Gurmel Singh s/o Gurdyal Singh 11.76
5.Sarabjeet Singh s/o Gurdyal Singh 11.76
6.Swaranjit kaur D/o Gurdyal Singh 11.76
7.Sarabjeet kaur d/o Gurdyal Singh 0.96
8.Rashpal kaur w/o gurcharan Singh 2.94
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9.Sandeep Pandher s/o Gurcharan Singh 2.94

10.Navdeep Singh s/o Gurcharan Singh 2.94
11.Teena pandher d/o Gurcharan Singh 2.94

Total 371 711 133 724.4
Source: Land records by PRDBD

swrnI 4.2: ipMf ruVkw iv~c pRsqwivq zmIn dI mwlkIAq

Village Sr. No. Khata
No.

Muraba
No.

Kilaa. No. Name of Folder Share Total area Acquired Area

Marla Kanal Marla Canal Marla

Rurka 1 150 35// 11 1.Kusum Goyal w/o Jeewan Goyal 19 3 19 0 18
2 150 240 Central Gorv. 8 0 8 0 8
3 611 35// 20/2 1.Gurdeep singh s/o Jagdev singh 10.83 3 5 1 8.07

2.sukhdeep singh s/o jagdev singh 10.83
3.palwinder singh s/o baldev singh 10.83
4.Amerjeet kaur w/o mahinder singh 16.57
5.Jagdev singh s/o hushiar singh 15.92

4 610 35// 21 1.Gurdeep sing s/o Gagdav singh 6.66 8 0 4 8
2.Sukdeep Singh s/o Gagdav singh 6.66
3.Palvindar Singh s/o Baldav singh 6.66
4.Jagdav singh s/o Huahair singh 0

5 611 36// 25 1.Gurdeep singh s/o Jagdev singh 6.16 1 17 0 18.33
2.sukhdeep singh s/o jagdev singh 6.16
3.palwinder singh s/o baldev singh 6.16
4.Amerjeet kaur w/o mahinder singh 9.43
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5.Jagdev singh s/o hushiar singh 9.06
6 610 38// 1 1.Gurdeep singh s/o jagdev singh 6.66 8 0 4 8

2.sukhdeep singh s/o jagdev singh 6.66
3.palwinder singh s/o baldev singh 6.66
4.Jagdev singh s/o hushiar singh 0

7 610 38// 10 1.Gurdeep singh s/o jagdev singh 6.66 8 0 4 8
2.sukhdeep singh s/o jagdev singh 6.66
3.palwinder singh s/o baldev singh 6.66
4.Jagdev singh s/o hushiar singh 0

8 602 38// 11 1.Dhantwant singh s/o mukhtiyar singh 4.33 8 0 4 8
2.Naghiaya singh s/o mukhtiyar singh 16.2
3.Amandeep singh s/o sultan singh 2.26
4.Naghiaya singh s/o mukhtiyar singh 3.97
5.Sukhveer singh s/o baljinder singh 5.54
6.Kuljeet singh s/o amar singh 11.08
7.Sukhveer singh s/o baljinder singh 5.54
8.Sukhveer singh s/o baljinder singh 5.54
9.Kuljeet singh s/o amar singh 5.54

9 602 38// 20/1 1.Dhantwant singh s/o mukhtiyar singh 4.92 3 2 1 12.22
2.Naghiaya singh s/o mukhtiyar singh 6.27
3.Amandeep singh s/o sultan singh 16.33
4.Naghiaya singh s/o mukhtiyar singh 1.54
5.Sukhveer singh s/o baljinder singh 2.14
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6.Kuljeet singh s/o amar singh 5
7.Sukhveer singh s/o baljinder singh 2.14
8.Sukhveer singh s/o baljinder singh 2.14
9.Kuljeet singh s/o amar singh 2.14

10 440 38// 20/2 1.Tarlochan singh s/o bachan singh 1 2 2 0 13.71
2.Kulwinder kaur w/o swarandeep singh 7
3.Mandeep singh s/o swarandeep singh 7
4.Tej jagdeep singh s/o swarandeep
singh

7

11 518 38// 20/3 1.Manjit Singh s/o Gurdyal Singh 9.33 1 8 1 9
2.Nirmal Singh s/o Ranjit Singh 1.4
3.Jagruup Singh s/o Dalbara Singh 0.17
4.Sarabpreet Singh s/o Harbans Singh 1.24
5.Avtar Singh s/o Harbaksh Singh 2.33
6.Nirmal Singh s/o Ram Singh 0.31
7.Sunita Rani w/o Naresh Kumar 0.62
8.Neeru Rani w/o Sanjiv Kumar 0.62
9.Manddep Singh s/o Darshan Singh 0.62
10.Sushil Kumar s/o Amar Chand 1.09
11.Dharminder Singh s/o Gurmel Singh 1.56
12.Inderesh Singh s/o Malkit Singh 1.09
13.Gurwinder Singh s/o Bacchittar
Singh

1.24

14.Gagandeep Singh s/o Balwir Singh 3.11
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15.Gurmeet kaur w/o Balwinder Singh 0.93
16.Kirandeep s/o Mangat Rai 0.47
17.Mamta rani w/o Anil Kumar 0.31
18.Anita Rani w/o Rakesh kumar 0.31
19.Sapandeep D/o Harbhagwan Singh 0.62
20.Amandeep Singh s/o Nirmal Singh 0.62

12 518 38// 21/1 1.Manjit Singh s/o Gurdyal Singh 17.33 2 12 2 11.67
2.Nirmal Singh s/o Ranjit Singh 2.6
3.Jagruup Singh s/o Dalbara Singh 0.31
4.Sarabpreet Singh s/o Harbans Singh 2.31
5.Avtar Singh s/o Harbaksh Singh 4.33
6.Nirmal Singh s/o Ram Singh 0.58
7.Sunita Rani w/o Naresh Kumar 1.15
8.Neeru Rani w/o Sanjiv Kumar 1.15
9.Manddep Singh s/o Darshan Singh 1.16
10.Sushil Kumar s/o Amar Chand 2.02
11.Dharminder Singh s/o Gurmel Singh 2.89
12.Inderesh Singh s/o Malkit Singh 2.02
13.Gurwinder Singh s/o Bacchittar
Singh

2.31

14.Gagandeep Singh s/o Balwir Singh 5.78
15.Gurmeet kaur w/o Balwinder Singh 1.73
16.Kirandeep s/o Mangat Rai 0.87
17.Mamta rani w/o Anil Kumar 0.58
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4.Naghiaya singh s/o mukhtiyar singh 3.42
5.Sukhveer singh s/o baljinder singh 4.78
6.Kuljeet singh s/o amar singh 9.56
7.Sukhveer singh s/o baljinder singh 4.78

18.Anita Rani w/o Rakesh kumar 0.58
19.Sapandeep D/o Harbhagwan Singh 1.16

13 440 38// 21/2 1.Tarlochan singh s/o bachan singh 14 5 8 1 16.33
2.Kulwinder kaur w/o swarandeep singh 18
3.Mandeep singh s/o swarandeep singh 18
4.Tej jagdeep singh s/o swarandeep
singh

18

14 611 37// 5 1.Gurdeep singh s/o Jagdev singh 0 6 0 1 0.07
2.Sukhdeep singh s/o jagdev singh 0
3.Palwinder singh s/o baldev singh 0
4.Amerjeet kaur w/o mahinder singh 10.5
5.Jagdev singh s/o hushiar singh 9.5

15 611 37// 1-Jun 1.Gurdeep singh s/o Jagdev singh 3.66 1 2 0 2.78
2.sukhdeep singh s/o jagdev singh 3.66
3.palwinder singh s/o baldev singh 3.66
4.Amerjeet kaur w/o mahinder singh 5.6
5.Jagdev singh s/o hushiar singh 5.42

16 602 37// 2-Jun 1.Dhantwant singh s/o mukhtiyar singh 15.47 6 18 0 17.22
2.Naghiaya singh s/o mukhtiyar singh 13.96
3.Amandeep singh s/o sultan singh 16.43
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8.Sukhveer singh s/o baljinder singh 4.78
9.Kuljeet singh s/o amar singh 4.78

17 602 37// 15 1.Dhantwant singh s/o mukhtiyar singh 4 8 0 1 0.07
2.Naghiaya singh s/o mukhtiyar singh 16
3.Amandeep singh s/o sultan singh 2
4.Naghiaya singh s/o mukhtiyar singh 4
5.Sukhveer singh s/o baljinder singh 5.25
6.Kuljeet singh s/o amar singh 13
7.Sukhveer singh s/o baljinder singh 5.25
8.Sukhveer singh s/o baljinder singh 5.25
9.Kuljeet singh s/o amar singh 5.25

18 602 37// 16/1 1.Dhantwant singh s/o mukhtiyar singh 16.08 2 0 0 6.45
2.Naghiaya singh s/o mukhtiyar singh 4.07
3.Amandeep singh s/o sultan singh 10.56
4.Naghiaya singh s/o mukhtiyar singh 1
5.Sukhveer singh s/o baljinder singh 1.38
6.Kuljeet singh s/o amar singh 2.77
7.Sukhveer singh s/o baljinder singh 1.38
8.Sukhveer singh s/o baljinder singh 1.38
9.Kuljeet singh s/o amar singh 1.38

19 518 37// 16/2 1.Manjit Singh s/o Gurdyal Singh 9.66 4 9 0 10.14
2.Nirmal Singh s/o Ranjit Singh 4.45
3.Jagruup Singh s/o Dalbara Singh 0.52
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4.Sarabpreet Singh s/o Harbans Singh 3.95
5.Avtar Singh s/o Harbaksh Singh 7.41
6.Nirmal Singh s/o Ram Singh 0.98
7.Sunita Rani w/o Naresh Kumar 1.96
8.Neeru Rani w/o Sanjiv Kumar 1.96
9.Manddep Singh s/o Darshan Singh 1.97
10.Sushil Kumar s/o Amar Chand 3.46
11.Dharminder Singh s/o Gurmel Singh 4.94
12.Inderesh Singh s/o Malkit Singh 3.46
13.Gurwinder Singh s/o Bacchittar
Singh

1.22

14.Gagandeep Singh s/o Balwir Singh 9.88
15.Gurmeet kaur w/o Balwinder Singh 2.96
16.Kirandeep s/o Mangat Rai 1.48
17.Mamta rani w/o Anil Kumar 0.98
18.Anita Rani w/o Rakesh kumar 0.98
19.Sapandeep D/o Harbhagwan Singh 1.97
20.Amandeep Singh s/o Nirmal Singh 1.97

20 518 37// 25/1 1.Manjit Singh s/o Gurdyal Singh 3.67 6 11 0 17.28
2.Nirmal Singh s/o Ranjit Singh 6.55
3.Jagruup Singh s/o Dalbara Singh 0.78
4.Sarabpreet Singh s/o Harbans Singh 5.82
5.Avtar Singh s/o Harbaksh Singh 10.92
6.Nirmal Singh s/o Ram Singh 1.46
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7.Sunita Rani w/o Naresh Kumar 2.89
8.Neeru Rani w/o Sanjiv Kumar 2.89
9.Manddep Singh s/o Darshan Singh 2.91
10.Sushil Kumar s/o Amar Chand 5.09
11.Dharminder Singh s/o Gurmel Singh 7.28
12.Inderesh Singh s/o Malkit Singh 5.09
13.Gurwinder Singh s/o Bacchittar
Singh

5.82

14.Gagandeep Singh s/o Balwir Singh 14.56
15.Gurmeet kaur w/o Balwinder Singh 4.37
16.Kirandeep s/o Mangat Rai 2.18
17.Mamta rani w/o Anil Kumar 1.46
18.Anita Rani w/o Rakesh kumar 1.46
19.Sapandeep D/o Harbhagwan Singh 2.91
20.Amandeep Singh s/o Nirmal Singh 2.91

21 503 37// 25/2 1.Jora Singh s/o Santa Singh 1.31 0 14 0 2.78
2.Pritam Singh s/o Santa Singh 1.31
3.Rajinder Singh s/o Nachatar Singh 1.38
4.Sukhwinder Singh s/o Nachatar Singh 0.29
5.Surinder singh s/o Nachatar Singh 1.38
6.Mahinder kaur w/o Sarban Singh 4.37
7.Sarban Singh s/o Gurbaksh Singh 1.75
8.Nachatar Kaur w/o Nachatar Singh 1.09
9.Sukhminder singh s/o Nachatar Singh 1.09
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Rurka 22 500 52// 1 1.Tarlochan singh s/o bachan singh 15.13 8 0 4 8
2.Kulwinder kaur w/o swarandeep singh 6.66
3.Mandeep singh s/o swarandeep singh 6.66
4.Tej jagdeep singh s/o swarandeep
singh

11.55

23 500 52// 1-Oct 1.Tarlochan singh s/o bachan singh 16.68 6 9 4 2
2.Kulwinder kaur w/o swarandeep singh 1.5
3.Mandeep singh s/o swarandeep singh 1.5
4.Tej jagdeep singh s/o swarandeepsingh 9.32

24 422 52// 2-Oct 1.lashman singh s/o gurdiyal singh 14.73 1 5
2.jora singh s/o santa singh 1.68
3.taranjeet singh s/o najar singh 2.86
4.Gurinder singh s/o harbans singh 1.91
5.Harcharan singh s/o harbans singh 1.91
6.Amritpal singh s/o pyara singh 1.91

25 422 52// 11 1.lashman singh s/o gurdiyal singh 6.65 7 7 2 16.83
2.jora singh s/o santa singh 9.72
3.taranjeet singh s/o najar singh 16.87
4.Gurdiyal singh s/o harbans singh 11.24
5.Harcharan singh s/o harbans singh 11.24
6.Amritpal singh s/o pyara singh 11.24

26 338 52// 20 1.Bachtar singh s/o Dilip singh 18.5 7 8 1 0.17
2.Jagdav singh s/o Dlip singh 18.5
3.Shinder Singh s/o Ajit Singh 9.25
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4.Joginder Singh s/oi Ajit Singh 9.25
5.Manjinder Singh s/o Ajit Singh 9.25
6.Sukhwinder Singh s/o Ajit Singh 9.25
7.Jaswant Kaur w/o Bant Singh 17
8.Pal Singh s/o Gurdev Singh 9.25
9.Sikander Singh s/o Gurdev Singh 9.25
10.Paramjit Singh s/o Jinder Singh 9.25
11.Sukhwinder Singh s/o Mejar Singh 3.08
12.Charanjit Singh s/o Mejar Singh 3.08
13.Baljit Kaur w/o Mejar Singh 3.08

27 508 53// 5 1.Amrik Singh s/o Harchand Singh 10 7 10 1 2
2.Malkit Singh s/o Harchand Singh 10
3.Sohan Singh s/o Harchand Singh 10
4.Jagtar Singh s/o Amrik Singh 3
5.sarvan Singh s/o Gurbakash Singh 5
6.Jora Singh s/o Santa Singh 10
7.Mahinder Kaur w/o Sarvan Singh 13
8.Nachhatar kaur w/o Nachhatar singh 3
9.Rajinder Singh s/o Nachhatar Singh 3
10.Sukhwinder Singh s/o Nachhatar
Singh

3

28 53// 1-Jun 1 10

29 53// 15/1 1 2
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30 422 53// 15/2 1.lashman singh s/o gurdiyal singh 17 1 9 1 9.33
2.jora singh s/o santa singh 2
3.taranjeet singh s/o najar singh 3.37
4.Gurdiyal singh s/o harbans singh 2.21
5.Harcharan singh s/o harbans singh 2.21
6.Amritpal singh s/o pyara singh 2.21

31 53// 16/1 0 11.5

32 338 53// 16/2 1.Bachtar singh s/o Dilip singh 13.63 5 9 3 17.17
2.Jagdav singh s/o Dlip singh 13.63
3.Shinder Singh s/o Ajit Singh 6.81
4.Joginder Singh s/oi Ajit Singh 6.81
5.Manjinder Singh s/o Ajit Singh 6.81
6.Sukhwinder Singh s/o Ajit Singh 6.81
7.Jaswant Kaur w/o Bant Singh 7.25
8.Pal Singh s/o Gurdev Singh 6.81
9.Sikander Singh s/o Gurdev Singh 6.81
10.Paramjit Singh s/o Jinder Singh 6.81
11.Sukhwinder Singh s/o Mejar Singh 2.27
12.Charanjit Singh s/o Mejar Singh 2.27
13.Baljit Kaur w/o Mejar Singh 2.27

33 337 53// 25 1.Bikar Singh s/o Bachan Singh 19 7 16 5 12
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2.Harbans Singh s/o Bachan Singh 19
3.Paramjeet Singh s/ o Pargat Singh 19
4.Balwinder Singh s/o Sikander Singh 19

34 429 53// 24/1 1.Dilsaaj singh s/o pyara singh 4.5 4 18 0 8
2.Bhupinder singh s/o pyara singh 4.5
3.Pargat singh s/o bhan singh 6.76
4. jaswant kaur w/o bant singh 0.5
5.Paramjeet singh s/o pargat singh 6
6.Ravinder singh s/o pargat singh 0.03
7.Kulwinder singh s/o nachhtar singh 5.83
8.Rajwinder singh s/o nachhtar singh 5.83
9.Paramjeet singh s/o Pargat Singh 4.05

35 428 56// 4 1.Dilsaaj singh s/o pyara singh 2.11 8 0 4 2
2.Bhupinder singh s/o pyara singh 2.11
3.Jaswant kaur w/o Bant singh 8.38
4.Pargat Singh s/o Bhan Singh 10.91
5.Paramjeet singh s/o pargat singh 6.82
6.Kulwinder Singh s/o Nachhatar Singh 8.11
7.Rajwinder Singh s/o Nachhatar Singh 8.11
8.Paramjeet Singh s/o Pargat Singh 13.41

56// 6 0 0.11
36 428 56// 7 1.Dilsaaj singh s/o pyara singh 2.11 8 0 4 15.53

2.Bhupinder singh s/o pyara singh 2.11
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3.Jaswant kaur w/o Bant singh 8.38
4.Pargat Singh s/o Bhan Singh 10.91
5.Paramjeet singh s/o pargat singh 6.82
6.Kulwinder Singh s/o Nachhatar Singh 8.11

7.Rajwinder Singh s/o Nachhatar Singh 8.11

8.Paramjeet Singh s/o Pargat Singh 13.41

37 337 56// 1-May 1.Bikar Singh s/o Bachan Singh 19 3 16 1 16

2.Harbans Singh s/o Bachan Singh 19

3.Paramjeet Singh s/ o Pargat Singh 19

4.Balwinder Singh s/o Sikander Singh 19

38 429 56// 2-May 1.Dilsaj Singh s/o Pyara Singh 0 4 0 0 15

2.Bhupinder singh s/o pyara singh 0

3.Pargat singh s/o bhan singh 5.52

4.Jaswant kaur w/o Bant Singh 0.4

5.Paramjeet singh s/o pargat singh 4.89

6.Ravinder singh s/o pargat singh 0.02

7.Kulwinder singh s/o nachhtar singh 4.76
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8.Rajwinder singh s/o nachhtar singh 4.76

9.Paramjeet singh s/o Pargat Singh 19.61

39 100 56// 2-Aug 1.Gurnaam Singh s/o Pritam Singh 12 0 16 1 10.56

2.Gurdev Kaur w/o Pritam Singh 4

40 428 56// 14 1.Dilshad Singh s/o Pyara Singh 1.84 7 0 0 14.17

2.Bhupinder Singh s/o Pyara Singh 1.84

3.Jaswant kaur w/o Bant Singh 17.34

4.Pargat Singh s/o Bhan Singh 9.54

5.Paramjit Singh s/o Pargat Singh 5.96

6.Kulwinder Singh s/o Nachatar Singh 7.1

7.Rajwinder Singh s/o Nachatar Singh 7.1

8.Paramjit Singh s/o Pargat Singh 9.24
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41 100 56// 13/1 1.Gurnaam Singh s/o Pritam Singh 12 0 16 0 6.33
2.Gurdev Kaur w/o Pritam Singh 4

42 428 56// 13/2 1.Dilsaaj singh s/o pyara singh 1.88 7 3 4 19.5
2.Bhupinder singh s/o pyara singh 1.88
3.Jaswant kaur w/o Bant singh 19
4.Pargat Singh s/o Bhan Singh 9.75
5.Paramjeet singh s/o pargat singh 6
6.Kulwinder Singh s/o Nachhatar Singh 7.25
7.Rajwinder Singh s/o Nachhatar Singh 7.25
8.Paramjeet Singh s/o Pargat Singh 10

43 429 56// 18/1 1.Dilsaj Singh s/o Pyara Singh 15.5 3 2 0 17.94
2.Bhupinder singh s/o pyara singh 15.5
3.Pargat singh s/o bhan singh 4.28
4.Jaswant kaur w/o Bant Singh 0.31
5.Paramjeet singh s/o pargat singh 3.79
6.Ravinder singh s/o pargat singh 0.02
7.Kulwinder singh s/o nachhtar singh 3.69
8.Rajwinder singh s/o nachhtar singh 3.69
9.Paramjeet singh s/o Pargat Singh 15.2
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44 100 56// 18/2 1.Gurnam Singh s/o Pritam Singh 7.5 0 10 0 6
2.Gurdev Kaur w/o Pritam Singh 2.5

45 370 56// 19 1.Gurnaam Singh s/o Pritam Singh 1.5 2 3 2 15.85
2.Gurdev Kaur w/o Pritam Singh 1.5

46 370 56// 12 1.Gurdev Kaur w/o Pritam Singh 0 8 0 0 18.89
2.Gurnam Singh s/o Pritam singh 0

Total 188 292 63 461
Source: Land Record by PRBDB

* auprokq drswey Anuswr, ipMf fyhloN ivc 21.14 eykV Aqy ipMf ruVkw iv~c 11.10 eykV zmIn pRwpq kIqI jwxI pRsqwivq hY[ ieh pRsqwivq

zmIn izAwdwqr KyqIbwVI leI vrqI jWdI hY[auprokq drsweI pRsqwivq zmIn dI mwlkIAq smwijk pRBwv mulWkx tIm nMU PRBDB v~lo

muh~eIAw krvwey gey hn[
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-
.

4.5 zmIn dI iksm
Agly Bwg ivc pRsqwivq bweIpws leI pRwpq kIqI jwx vwlI zmIn dI iksm bwry d~isAw igAw

hY[mwl ivBwg iv~co ies zmIn dI iksm bwry jwxkwrI pRwpq kIqI geI[pRsqwivq pRojYkt leI

32.9 eykV zmIn pRwpq kIqI jwxI hY ijs au~pr ijAwdwqr in~jI mwlkw dI mwlkIAq

hY[(swrnI 4.3)

swrnI 4.3: pRojYkt Kyqr : zmIn dw nukswn

ipMf
zmIn (eykV) FWcy (pRsqwivq zmIn iv`c)

k~ulin~jI Aqy srkwrI
(lgBg)

irhwieSI vpwrk hor

fyhloN 21.14 0 0 0 21.14

swrnI 4.4: pRojYkt Kyqr : zmIn dw nukswn

ipMf zmIn (eykV) FWcy (pRsqwivq zmIn iv`c)
Totalin~jI Aqy srkwrI

(lgBg)
irhwieSI vpwrk hor

ruVkw 11.10 0 0 2(bore-wells) 11.10

swrnI 4.3 Aqy 4.4 iv~c d~isAw igAw hY ik ipMf fyhloN ivc 21.14 eykV Aqy ipMf ruVkw iv~c

11.10 eykV zmIn pRwpq kIqI jwxI pRsqwivq hY[ zmIn iv~c do borvY~l vI AwauNdy hn[pRsqwivq

zmIn iv~c ie~k bMd PYktrI vI AwauNdI hY Aqy ausnMU vpwrk nhIN mMinAw jw irhw[ies pRsqwivq

zmIn ivc jwnvrW dy dPnwaux dI jgHw vI AwauNdI hY (h~fw roVI)[

4.6 zmIn dw vrgIkrn
ipMf fyhloN Aqy ruVkw dovW dI zmIn KyqIbwVI leI vrqI jwdIN hY Aqy sMcweI ijAwdwqr borvY~l

qoN hMudI hY[ pMjwb iv~c ie~k pRkwr dI KyqI grmIAW iv~c Jonw Aqy srdIAW iv~c kxk hI ho

rhI hY Aqy iesy qrHw ienHW dovW ipMfW iv~c vI iehI iksm dI KyqI hMudI hY[
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4.7 sMcweI dy swDn

swrnI 4.5: itaUbvYl dI igxqI

blwk ielYkitRk vwly itaUbvYl fIzl duAwrw c~lx vwly vDIk bor

fyhloN 5953 6578 6341

sroq: esopb.gov.in/DistrictReports

4.8 PslI c~kr

swrnI 4.6: v~K v~K PslI c~kr ADIn Kyqr ( hYktyAr)

blwk kul Kyqr kxk Jonw kpwh gMnw m~kI hor
Anwj

qyl
bIz

fyhloN 30923 23197 22662 45 191 83 309 144

sroq: esopb.gov.in/DistrictReports

swrnI 4.6 drswaudIN hY ik blwk fyhloN iv~c 84.83 % zmIn iv~c kxk dI kwSq kIqI jWdI

hY[ 73.28% Jonw, 0.14% kpwh, 0.61% gMnw, 0.26% m~kI, 0.99% hor Anwj Aqy 0.46% qyl bIz

dI kwSq kIqI jWdI hY[
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zmIn dw m~ul
fyhloN zmIn dy mu~l dw mulWkx krnw vI smwijk pRBwv mulWkx st~fI dw ih~sw huMdw hY[ ies sMbMD iv~c

2014-15 Aqy 2015-16 dy kulYktr ryt Aqy bdlwv swrnI 4.9 Aqy 4.10 iv~c drswey gey hn[.

swrnI 4.9: ipMf ruVkw dw kulYktr ryt

lVI
nM:

ipMf zmIn dI iksm kulYktr ryt
2014-15

iekweI kulYktr ryt
mOjUudw

bdlwv

1.

ruVkw

KyqIbwVI (myn
sVk)

31,96,800 eykV 28,77,120 10%

2. KyqIbwVI (ilMk
sVk)

22,46,400 eykV 20,21,760 10%

3. KyqIbwVI 18,14,400 eykV 16,32,960 10%

4. vpwrk 31,104 mrlw 26,440 10%

5. irhwieSI 15,552 mrlw 13,996 10%

6. audXog/fyArI 21,780 mrlw 19,602 10%

swrnI 4.10: ipMf fyhloN dw kulYktr ryt

lVI
nM:

ipMf zmIn dI iksm kulYktr ryt
2014-15

iekweI kulYktr ryt
mOjUudw

bdlwv

1.

fyhloN

KyqIbwVI (myn
sVk)

86,40,000 eykV 77,76,000 10%

2. KyqIbwVI (ilMk
sVk)

31,10,400 eykV 27,99,360 10%

3. KyqIbwVI 22,89,600 eykV 20,60,640 10%

4. vpwrk 95,040 mrlw 80,784 10%

5. irhwieSI 43,200 mrlw 38,880 10%

6. audXog/fyArI 66,530 mrlw 59,877 10%
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ਅਜਧਆਇ - 5 

ਸਭਾਜਜਕ-ਆਯਜਥਕ ਅਤੇ ਸਜਬਆਚਾਯਕ ਰਪਾਈਰ 
 

5.1 ਸਾਧਾਯਨ 

 ਇਸ ਅਧਧਆਇ ਾਨੂੂੰ  ਭਾਧਜਏ-ਆਯਧਥਏ ਰਜਏਟ ਐਤਯ ਦੀ ਰਪਾਈਰ ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ 

ਸ। ਇਸ ਅਧਧਆਇ ਐਾ ਤਯ ਤ ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਰਬਾਵ ਫਾਯ ਧਵਸ਼ਰਸ਼ਣ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਸਯ ਅਚੱ ਰ ਜਾਇਦਾਦ 

ਧਜਸੜੀਆਂ ਯਵਐਣ ਦ ਭਾ ਤ ਆਧਾਯਤ ਸਨ। ਜਭੀਨ ਉਤ ਰਬਾਵ ਅਤ ਫਣਤਯ ਤ ਆਧਾਧਯਤ ਅਤ ਇੱਏ 

ਾਧਾਯਨ ਅਤ ਜਨਣਤਾ ਯਵਐਣ ਏੀਤਾ ਧਆ ੀ ਅਤ ੀਪਜ਼ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ ਇ ਯਵਐਣ ਦ ਨਤੀਜ 

ਤ ਭਾਧਜਏ-ਆਯਧਥਏ ਧਥਤੀ ਨੂੂੰ  ਥਾਤ ਏੀਤਾ। ਇਸ ਯਵਐਣ ਏੁਦਯਤ ਫਾਯ ੂੰ ਏਤ ਅਤ ਆਯ. ਡਂ ਆਯ. 

ਦ ਰਤਾਧਵਤ ਰਜਏਟ ਦ ਧਨਯਭਾਣ ਫਾਯ ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਅਯ ਤ ਦਐਰ ਦਣ ਦੀ ਰੜ ਦੱਦਾ ਸ।  

 

5.2 ਰਜੈਕਟ ਦਾ ਖੇਤਯ 

(1) ਸਾਧਾਯਨ : ਡਸਰੋਂ ਧੂੰ ਡ ਰੁਧਧਆਣਾ ਧਜ਼ਰਹਾ, ੂੰਜਾਫ ਧਵੱਚ ੈਂਦਾ ਸ ਅਤ ਇਸ ਰੁਧਧਆਣਾ ਸ਼ਧਸਯ ਤੋਂ 19 

ਧਏਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਤ ਸ। ਜਨੂੰ ਧਐਆ ਜਨਣਨਾ 2011 ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਡਸਰੋਂ ਧੂੰ ਡ ਦੀ ਜਨੂੰ ਧਐਆ 5190 ਸ 

ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਵੱਚ 2741 ਭਯਦ ਸਨ ਅਤ 2449 ਯਤ ਸਨ। ੂੰਜਾਫ ਦ ਭੁਏਾਫਰ ਡਸਰੋਂ ਧੂੰ ਡ ਦੀ ਾਐਯਤਾ ਦਯ ਵੱਧ 

ਸ। 2011 ਧਵੱਚ ੂੰਜਾਫ ਦੀ ਾਐਯਤਾ ਦਯ 75.84 %  ਦ ਭੁਏਾਫਰ ਡਸਰੋਂ ਧੂੰ ਡ ਦੀ ਾਯਐਤਾ ਦਯ 76.51 %  ਸ। 

ਡਸਰੋਂ ਧੂੰ ਡ ਰੁਧਧਆਣਾ-ਭਾਰਯਏਟਰਾ ੜਏ ਨਾਰ ਜੁੜਦਾ ਸ। ਇ ੜਏ ਤ ਵਾਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਯੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁੂੰ ਦੀ 

ਸ ਅਤ (ਡਸਰੋਂ) ਧਵੱਚ ਤੂੰ  ੜਏ ਸਣ ਏਾਯਨ ਵਾਸਨਾਂ ਦਾ ਬਾਯੀ ਜਾਭ ਯਧਸੂੰ ਦਾ ਸ ਅਤ ਸਾਦ ਵੀ ਸੁੂੰ ਦ ਯਧਸੂੰ ਦ ਸਨ। 
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5.3 ਰਜੈਕਟ ਖੇਤਯ ਦੇ ਸਭਾਜਜਕ-ਆਯਜਥਕ ਦਾ ਜਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ 

  ਰਜਏਟ ਤੋਂ ਰਬਾਧਵਤ ਐਤਯ ਧਵੱਚ ਧਜਆਦਾਤਯ ਰਏ ਐਤੀਫਾੜੀ ਦਾ ਧੂੰ ਦਾ ਸ। ਸਠਾ ਧਦੱਤੀ ਾਯਣੀ 

ਦਯਾਉਂਦੀ ਸ ਧਏ ੂੰਜਾਫ ਧਵੱਚ ਏੱੁਰ ਏਾਧਭਆ ਧਵੱਚ 35.5% ਐਤੀਫਾੜੀ ਏਾਭ ਸਨ ਅਤ ਧੂੰ ਡ ਡਸਰੋਂ ਧਵੱਚ 6.91% 
ਅਤ ਯੁੜਏਾ ਧਵੱਚ 11.15% ਐਤੀਫਾੜੀ ਏਾਭ ਸਨ। ਧੂੰ ਡ ਡਸਰੋਂ ਦੀ ਾਐਯਤਾ 76.51% ਅਤ ਯੁੜਏਾ ਦੀ 75.79% 

ਸ। ਧੂੰ ਡ ਡਸਰ ਧਵੱਚ .ੀ. ਰਏਾਂ ਦੀ 38.40% ਅਤ ਯੁੜਏਾ ਧਵੱਚ 34.87%  ਰਏ ਸਨ। (ਟਫਰ 5.1) 

tybl 5.1: pRojYkt Kyqr dy smijk AwriQk p~K 

 
ਯਾਜ/ਜਿਰਹਾ/ 
ਫਰਾਕ/ ਜਿੰ ਡ 

 
ਆਯਜਥਕ 

 
ਸਭਾਜਜਕ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ 

 
ਖੇਤੀਫਾੜੀ 
ਕਾਭੇ 

(%) 

ਨਾਨ- 
ਖੇਤੀਫਾੜੀ 
ਕਾਭੇ 
(%) 

 
ਸਾਖਯਤਾ 

 
ਐਸ.ਸੀ. 

(%) ਕ ੁੱ ਰ ਭਯਦ ਔਯਤਾਂ 

ੂੰਜਾਫ 35.5 - 76.7 81.5 71.3 28.85 

ਰੁਧਧਆਣਾ 12.87 24.20 82.2 85.9 77.8 38.69 

ਡਸਰੋਂ 6.91 27.61 76.51 - - 38.40 

ਯੁੜਏਾਂ 11.15 20.62 75.79 77.25 68.75 34.87 
ਸਯਤ :  

1)  ਧੂੰ ਡ ਦੀ ਡਾਇਯਏਟਯੀ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ESO Punjab Management Information System  ਦੀਆਂ ਧਯਯਟਾਂ 

2)  ੂੰਜਾਫ 'ਤ ਇਏ ਨਜ਼ਯ, ਧਜ਼ਰਹਾ ਵਾਯ, ੂੰਜਾਫ ਯਏਾਯ, ਬਾਯਤ। 

3) ੀ.ੀ..ਆਯ. ੂੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਧਟੀ, ਧਟਆਰਾ। 
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ਉਭਯ :  

 ਐਤਯ ਧਵੱਚ ਧਸੱਦਾਯਾਂ ਦੀ ਉਭਯ ਦਾ ਜਾਣਨਾ .ਆਈ.. ਦ ਅਧਧਨ ਰਈ ਇੱਏ ਚੂੰੀ ਮਜਨਾ ਸ ਅਤ 

ਐਾ ਐਤਯ ਧਵੱਚ ਜਏਯ ਇਸਨਾਂ ਫਜ਼ੁਯਾਂ ਦੀ ਧਣਤੀ ਵੱਧ ਸ ਤਾਂ ਇ ਐਤਯ ਧਵੱਚ ਧਵਧਬੂੰ ਨ ਭੁਸ਼ਧਏਰਾਂ ਅਤ ਵਤੀਯ 

ਸਣ। ਜਏਯ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧਣਤੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸ ਤਾਂ ਭਾਧਜਏ ਭੁਸ਼ਧਏ ਰਾਂ, ਵਤੀਯ ਅਰੱ ਸਣ ਧਜਵੇਂ ਧਏ 

ਫਯੁਜ਼ਾਯੀ ਅਤ ਨਸ਼ਾਐਯੀ। ਇ ਰਈ ਉਭਯ ਦ ਅੂੰ ਦਾਜ ਨੂੂੰ  ਭਝਣਾ ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਸਵ ਅਤ ਾਯ ਧਵਅਏਤੀਆਂ 

ਦਾ ਉਭਯ ਡਟਾ ਸਠਾਂ ਟਫਰ ਨੂੰ . 5.2 ਧਵੱਚ ਧਦੱਤਾ ਧਆ ਸ।  

ਟੇਫਰ 5.2 : ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਭਯ ਸੀਭਾ 

ਉਭਯ ਨਿੰ ਫਯ ਰਤੀਸ਼ਤ 

1-20 0 0% 

21-40 22 25.2% 

41-60 41 47.1% 

61 ਤੋਂ ਉਯ 24 27.6% 

ਏੱੁਰ 87 100% 

ਯਤ : ਐਤਯ ਯਵਐਣ 
 
 ਉਯਏਤ ਧਦੱਤਾ ਟਫਰ ਦਯਾਉਂਦਾ ਸ ਧਏ ਇ ਅਧਧਨ ਧਵੱਚ 41-60 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ੀਭਾ ਤੱਏ 

ਧਸੱਦਾਯ ਦੀ ਫਸੁਧਣਤੀ ਸ। ਉਨਾਂ ਦਾ 47.1% ਮਦਾਨ ਸ। 61 ਾਰ ਅਤ ਇ ਤੋਂ ਉਯ ਉਭਯ ੀਭਾ ਧਵੱਚ 

27.6% ਧਸੱਦਾਯ ਸਨ। 21-40 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ੀਭਾ ਧਵੱਚ ਧਸੱਦਾਯ 25.2% ਸਨ। ਇਸ ਟਫਰ ਦਯਾਉਂਦਾ ਸ 

ਧਏ ਇ ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਧਜਸੜ ਭਾਰਏ ਸਨ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ ਸਾਰ ਏਯਨ ਦਾ ਰਤਾਵ ਸ। ਉਸ ਧਆਣੀ ਉਭਯ ਦ 

ਰਏ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ ਅਤ 40 ਾਰ ਤੋਂ ਉਯ ਸਨ।  
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ਜਰਿੰ ਗ : 

ਭਾਜ ਧਵੱਚ ਆਭ ਤਯ ਤ ਦ ਧਰੂੰ  ਯਤ ਅਤ ਭਯਦ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ। ਸਯ ਭਾਜ ਧਵੱਚ ਭਯਦ ਅਤ ਯਤ ਦੀ ਸਾਰਤ 

ਧਬੂੰ ਨ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ। ਜਏਯ ਅੀਂ ਬਾਯਤੀ ਭਾਜ ਦੀ ਉਦਾਸਯਨ ਰਈ ਤਾਂ ਇੱਥ ਯਤ ਦਾ ੱਧਯ ਭਯਦ ਨਾਰੋਂ ੱਟ ਸੁੂੰ ਦਾ 

ਸ ਅਤ ਇ ਦਾ ਏਈ ਜਾਇਜ਼ ਏਾਯਨ ਨਸੀਂ ਸ ਯ ਇਸ ਭਾਜ ਦੀ ਚ ਧਵੱਚ ਸ ਧਏ ਧਜ ਐਤਯ ਧਵੱਚ ਅਧਧਨ 

ਏੀਤਾ ਜਾ ਧਯਸਾ ਸ, ਉ ਐਤਯ ਦਾ ਧਰੂੰ  ਅਨੁਾਤ ਧਏੂੰਰਾ ਸ। ਧਸੱਦਾਯਾਂ ਦਾ ਧਰੂੰ  ਅਨੁਾਯ ਵੂੰ ਡ ਸਠ ਧਦੱਤ ਟਫਰ 

5.3 ਧਵੱਚ ਦਯਾਇਆ ਧਆ ਸ। 

ਟੇਫਰ 5.3 : ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਰਿੰ ਗ ਨ ਿੰ  ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਟੇਫਰ 

ਜਰਿੰ ਗ ਨਿੰ ਫਯ ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਯਤ 25 28.7% 

ਭਯਦ 62 71.3% 

ਏੱੁਰ 87 100% 

ਯਤ : ਐਤਯ ਯਵਐਣ 
 ਉਯਏਤ ਧਦੱਤਾ ਟਫਰ ਦਯਾਉਂਦਾ ਸ ਧਏ ਇ ਅਧਧਨ ਧਵੱਚ ਯਤਾਂ ਦੀ ਧਣਤੀ 25 ਸ। ਉਸ ਏੱੁਰ 

ਧਵਅਏਤੀਆਂ 28.7% ਧਸੱਾ ਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ 71.3%  ਉਤਯਦਾਤ ਭਯਦ ਸਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧਣਤੀ 62 ਸ। ਇਸ 

ਧਜ਼ਏਯ ਏੀਤਾ ਧਆ ਸ ਧਏ ਇਸ 25 ਯਤਾਂ ਇ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਏ ਨਸੀਂ ਸਨ ਯ ਇਸ ਅਧਧਨ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਭਰ 

ਸਨ ਧਏਉਂਧਏ ਇ ਰਜਏਟ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤ ਵੀ ਰਬਾਵ  ਏਦਾ ਸ। 

 

ਸਭਾਜਜਕ ਸ਼ਰੇਣੀ  

 ਬਾਯਤ ਧਵੱਚ ਧਵਅਏਤੀ ਆਯਧਥਏ ਅਤ  ਭਾਧਜਏ ੱਧਯ ਤ ਵੱਐ -ਵੱਐ ਯੱੁ ਧਵੱਚ ਵੂੰ ਡ ਸ ਸਨ। ਇਸ ਾਡ 

ਭਾਜ ਦੀ ਧਵਸ਼ਸ਼ਤਾ ਸ ਧਏ ਭਾਜਏ ੱਧਯ ਤ ਜਾਤ ਅਨੁਾਯ ਰਏਾਂ ਦਾ ੱਧਯ ਉਚਾ ਅਤ ਨੀਵਾਂ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ। ਇਸਨਾ 
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ਭਾਧਜਏ ਸ਼ਰਣੀਆ ਨੂੂੰ  ਭਾਜ ਦ ਰਏਾਂ ਨੇ ਏਈ ਦੀਆ ਤੋਂ ਧਵਏਧਤ ਏੀਤਾ ਸ ਅਤ ਸੁਣ ਾਨੂੂੰ  ਆਣਾ ਜੀਵਨ ਆਣੀ 

ਜਾਤ ਅਨੁਾਯ ਫਤੀਤ ਏਯਨਾ ੈਂਦਾ ਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਧੂੰ ਡ ੱਧਯ ਉਯ .ਆਈ.. ਟੱਡੀ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਤਾਂ ਰਏਾ 

ਦੀ ਭਾਧਜਏ ਸ਼ਰਣੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਧਏਉਂਧਏ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਭਾਧਜਏ ਸ਼ਰਣੀਆ ਦੀ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਭੱਧਆਵਾ ਅਤ ਉਸਨਾਂ 

ਉਯ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਰਬਾਵ ਸ ਏਦ ਸਨ। ਉਤਯਦਾਧਤਆ ਦੀ ਭਾਧਜਏ ਸ਼ਰਣੀ ਸਠ ਧਦੱਤੀ ਾਯਣੀ 5.4 ਧਵੱਚ ਦਯਾਈ 

ਈ ਸ। 

 

ਟੇਫਰ 5.4 : ਉਤਯਦਾਜਤਆ ਦੀ ਸਭਾਜਜਕ ਸ਼ਰੇਣੀ 
ਸਭਾਜਜਕ ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂ ਨਿੰ ਫਯ ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਜਨਯਰ 84 96.6% 

.ੀ. 03 3.4% 

ਫੀ.ੀ. 00 0% 

ਏੱੁਰ 87 100% 

ਯਤ : ਐਤਯ ਯਵਐਣ  

ਉਯ ਧਦੱਤਾ ਧਆ ਟਫਰ ਦਯਾਉਂਦਾ ਸ ਧਏ ਇ ਅਧਧਨ ਧਵੱਚ ਜਨਯਰ ਭਾਧਜਏ ਸ਼ਰਣੀ ਦੀ ਫਸੁਧਣਤੀ ਸ। 

ਉਸ ਏੱੁਰ ਧਵੱਚੋਂ 96.6% ਧਸੱਾ ਾਉਂਦ ਸਨ। 3.4% ਧਵਅਏਤੀ .ੀ. ਸ਼ਰਣੀ ਨਾਰ ਫੂੰ ਧਤ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਭਾਧਜਏ 

ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਧਵਚਂ ਏਈ ਵੀ ਫੀ.ੀ. ਜਾਂ .ਫੀ.ੀ. ਨਸੀਂ ਸ। ੂੰ ਜਾਫ ਯਏਾਯ ਭੁਤਾਧਫਏ ਯਾਜ ਧਵੱਚ ਏਈ ਵੀ .ਟੀ. 

ਨਸੀਂ ਸ। 

ਧਯਭ –  

ਬਾਯਤ ਇੱਏ ਫਸੁ ਧਯਭੀ ਦਸ਼ ਸ ਧਜੱਥ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਤਯਹਾਂ ਦ ਰਏ ਇਏੱਠੇ ਧਭਰ ਏ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਏਯਦ ਸਨ। ਇਸ ਾਯ 

ਰਏ ਫਸੁਤ ਾਯੀਆਂ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਭਾਧਜਏ ਸ਼ਰਣੀਆਂ, ਬੂਧਰਏ ਐਤਯ ਅਤ ਧਯਭਾਂ ਦ ਸਨ। ਬਾਯਤ ਧਵੱਚ ਭੱੁਐ ਧਯਭ 

ਧਜਵੇਂ ਧਏ ਧਸੂੰ ਦੂ, ਜਨੀ, ਫਧੀ, ਧੱਐ, ਮਸੂਦੀ, ਈਾਈ, ਇਰਾਭ ਸਨ। ਬਾਯਤ ਦ ਰਏ ਇਸਨਾਂ ਧਯਭਾਂ ਧਵੱਚ ਵੂੰ ਡ ਸ 
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ਸਨ ਅਤ ਇਸ ਾਯ ਰਏ ਆਣਾ ਜੀਵਨ ਆਣ-ਆਣ ਧਯਭ ਅਨੁਾਯ ਫਤੀਤ ਏਯਦ ਸਨ। ੂੰਜਾਫ ਧਵੱਚ ਧੱਐ 

ਅਤ ਧਸੂੰ ਦੂ ਏੱੁਰ ਜਨੂੰ ਧਐਆ ਧਵਚੋਂ ਤਏਯੀਫਨ 90% ਧਸੱਾ ਾਉਂਦ ਸਨ ਅਤ ਫਾਏੀ 10%  ਜਨੂੰ ਧਐਆ ਇਰਾਭ, ਫੱੁਧ, 

ਜਨੀ ਅਤ ਈਾਈ ਧਯਭ ਦੀ ਸ। ਇ ਟੱਡੀ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਧਭਰ ਉਤਯਦਾਧਤਆ ਦੀ ਧਯਭ ਅਨੁਾਯ ਵੂੰ ਡ ਾਯਣੀ 5.5 

ਧਵੱਚ ਦਯਾਈ ਈ ਸ। 

ਟੇਫਰ 5.5 : ਉਤਯਦਾਜਤਆ ਦੀ ਧਯਭ ਅਨ ਸਾਯ ਿਿੰ ਡ 

ਧਯਭ ਨਿੰ ਫਯ ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਧਸੂੰ ਦੂ 1 1.1% 

ਧੱਐ 86 98.9% 

ਸਯ 00 0% 

ਏੱੁਰ 87 100% 
ਯਤ : ਐਤਯ ਯਵਐਣ 

 ਉਯ ਧਦੱਤ ਟਫਰ ਧਵੱਚ ਧੱਐ ਧਯਭ ਦ ਧਵਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਫਸੁਧਣਤੀ ਸ। ਉਸ ਏੱੁਰ ਧਵੱਚੋਂ ਧਸੱਾ 98.9% 

ਾਉਂਦ ਸਨ। 1.1%  ਧਵਅਏਤੀ ਧਸੂੰ ਦੂ ਧਯਭ ਦ ਸਨ।  

ਆਭਦਨ 

 ਭਜੂਦਾ ਜਭਾਨੇ ਧਵੱਚ ਧਵਅਏਤੀ ਦੀ ਆਭਦਨ ੱਧਯ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਫਸੁਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। ਾਡੀਆਂ ਫੁਧਨਆਦੀ 

ਰੜਾਂ ਸੁਣ ਫਸੁਤ ਭਧਸੂੰੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਯਤ ਧਵੱਚ ਫਸੁਤ ਾਯ ਰਏ ਆਣੀਆਂ ਫੁਧਨਆਦੀ ਰੜਾਂ ਵੀ ੂਯੀਆਂ ਨਸੀਂ ਏਯ 

ਏਦ। ਭਾਧਜਏ ੱਧਯ ਤੋਂ ਧੱਧਐਆ, ਭਾਜਏ ਧਵਆਸ ਫੂੰ ਧੀ ਧਯਸ਼ਤ ਅਤ ਏੁਝ ਸੱਦ ਤੱਏ ਧਯਭ ਵੀ ਧਵਅਏਤੀ ਦੀ 

ਆਭਦਨ ੱਧਯ ਤ ਧਨਯਬਯ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ। ਇ ਰਈ, ਧਵਅਏਤੀ ਦਾ ਆਭਦਨ ੱਧਯ ਜਾਣਨਾ ਫਸੁਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। ਇ 

ਨਾਰ ਇਏ ਐਾ ਐਤਯ ਧਵੱਚ ਆਭਦਨ ਦੀ ਧਵਧਬੂੰ ਨਤਾ ਦਾ ਤਾ ਚਰ ਏਦਾ ਸ। ਧਵਅਏਤੀ ਦੀ ਆਭਦਨ ਨੂੂੰ  ਾਯਣੀ 

5.6 ਦਯਾਇਆ ਧਆ ਸ। 



mwrc-2016  
 

styt SoSl ieMmpYkt AissmYNt XUint, pitAwlw                                               109 

 

ਟੇਫਰ 5.6 : ਜਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਭਦਨ ੁੱ ਧਯ (ਸਰਾਨਾ) ਨ ਿੰ  ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਟੇਫਰ 
 

ਆਭਦਨ ੁੱ ਧਯ (ਸਰਾਨਾ) ਨਿੰ ਫਯ ਰਤੀਸ਼ਤ 

20,000  ਤੋਂ ੱਟ 6 6.9% 

20,000- 40,000 0 0% 

40,000-60,000 7 8% 

60,000-80,000 12 13.8% 

80,000-1,00,000 33 37.9% 

1,00,000  ਤੋਂ ਉਯ 29 33.3% 

ਏੱੁਰ 87 100% 

ਯਤ : ਐਤਯ ਯਵਐਣ 
 

 ਇ ਅਧਧਨ ਧਵੱਚ ਉਯ ਧਦੱਤਾ ਧਆ ਟਫਰ ਦਯਾਉਦਾ ਸ ਧਏ 80,000 ਤੋਂ 1,00,000 ਯੁ 

ਰਾਨਾ ਏਭਾਉਣ ਵਾਧਰਆਂ ਦੀ ਫਸੁਧਣਤੀ ਸ। ਉਸ ਏੱੁਰ ਧਵੱਚੋਂ 37.9% ਾਉਂਦ ਸਨ। 33.3% ਧਵਅਏਤੀਆਂ ਦੀ 

ਆਭਦਨ ਇੱਏ ਰੱਐ ਤੋਂ ਧਜਆਦਾ ਸ। 13.8% ਧਵਅਏਤੀ 60,000 ਤੋਂ 80,000 ਾਰਾਨਾ ਏਭਾਉਂਦ ਸਨ। ਇਸ 

ਧਦਐਾਉਂਦਾ ਸ 85% ਧਵਅਏਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਭਦਨ 60,000 ਾਰਾਨਾ ਤੋਂ ਧਜਆਦਾ ਸ। 

 

ਜਸੁੱ ਜਖਆ 

 ਭਜੂਦਾ ਭੇਂ ਧਵੱਚ ਧੱਧਐਆ ਦੀ ਫਸੁਤ ਜਯੂਯਤ ਸ। ਬਾਯਤ ਧਵੱਚ ਧੂੰ ਡ ਦ ਰਏਾਂ ਅਤ ਸ਼ਧਸਯ ਦ ਰਏਾਂ ਧਵੱਚ 

ਧੱਧਐਆ ਦ ੱਧਯ ਧਵੱਚ ਏਾੀ ਅੂੰ ਤਯ ਸ ਇ ਏਾਯਨ ਏਯਏ ਵੀ ਧੂੰ ਡ ਦ ਰਏ ਸ਼ਧਸਯਾ ਧਵੂੰ ਚ ਯਧਸਣ ਜਾ ਯਸ ਸਨ 

ਧਏਉਂਧਏ ਸ਼ਧਸਯਾ ਧਵੱਚ ਧੱਧਐਆ ਸਾਰ ਏਯਨ ਦ ਏਾਪੀ ਭਏ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ। ਇਸ ਵੀ ਧਏਸਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ ਧਏ ਧੱਧਐਆ 

ਆਯਧਥਏ ਅਤ ਭਾਧਜਏ ੱਧਯ ਧਵੱਚ ਇਏ ਅਧਸਭ ਯਰ ਧਨਬਾਉਂਦੀ ਸ। ਇ ਅਧਧਨ ਧਵੱਚ ਧੱਧਐਆ ਦ ੱਧਯ ਨੂੂੰ 
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ਟਫਰ 5.7 ਯਾਸੀਂ ਦਯਾਇਆ ਧਆ ਸ 

ਟੇਫਰ 5.7 : ਉਤਯਦਾਜਤਆ ਦੇ ਜਸੁੱ ਜਖਆ ੁੱ ਧਯ ਨ ਿੰ  ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਟੇਫਰ  
 

ਜਸੁੱ ਜਖਆ ਦਾ ੁੱ ਧਯ ਨਿੰ ਫਯ ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਅਨੜਹ 12 13.8% 
ੂੰਜਵੀਂ ਤੱਏ 5 5.7% 

ਭਧਟਰਏ 50 57.5% 
10+2 14 16.1% 

ਰਜੂਸ਼ਨ 5 5.7% 
ਟ ਰਜੂਸ਼ਨ 1 1.1% 

ਏੱੁਰ 87 100% 
ਯਤ : ਐਤਯ ਯਵਐਣ 
 

 ਉਯ ਧਦੱਤ ਟਫਰ ਧਵੱਚ ਦਯਾਇਆ ਧਆ ਸ ਧਏ ਭਧਟਰਏ ਤੱਏ ਧੱਧਐਆ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਧਵਅਏਤੀਆਂ ਦੀ 

ਫਸੁਧਣਤੀ ਸ। ਉਸ ਏੱੁਰ ਧਵੱਚੋਂ 57.5% ਧਸੱਾ ਾਉਂਦ ਸਨ। 16.1% ਧਵਅਏਤੀ 10+2 ਤੱਏ ਦੀ ਧੱਧਐਆ ਸਾਰ 

ਏੀਤੀ ਸ। 13.8% ਧਵਅਏਤੀ ਅਨੜਹ ਸਨ। ਇੱਥ ਧਯ 6 ਉਤਯਦਾਤ ਸਨ ਜ ਰਜੂਸ਼ਨ ਅਤ ਟ ਰਜੂਸ਼ਨ 

ਤੱਏ ਦੀ ਧੱਧਐਆ ਸਾਰ ਏਯ ਚੱੁਏ ਸਨ। 

ਜਯਿਾਯ ਅਤੇ ਜਿਆਹ ਤਾ ਸਜਥਤੀ ਦੀ ਜਕਸਭ 

 ਧਵਅਏਤੀਆਂ ਦ ਧਯਵਾਯ ਅਤ ਧਵਆਸੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਥਤੀ ਫਾਯ ਇ ਾਯਣੀ ਧਵੱਚ ਦਯਾਇਆ ਧਆ 

ਸ। ਸਠ ਧਦੱਤਾ ਟਫਰ ਦਯਾਉਂਦਾ ਸ ਧਏ ਛਟ ਧਯਵਾਯ ਧਵੱਚ ਯਧਸਣ ਵਾਰ  ਧਵਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਫਸੁਧਣਤੀ ਸ। ਉਸ 

ਏੱੁਰ ਧਵੱਚੋਂ 75.9% ਾਉਂਦ ਸਨ। 24.1% ਧਵਅਏਤੀ ੂੰਮੁਏਤ ਧਯਵਾਯ ਧਵੱਚ ਯਧਸੂੰ ਦ ਸਨ। ਧਵਆਸੁਤਾ ੱਧਯ ਦ 

ਫੂੰ ਧ ਧਵੱਚ 88.5% ਧਵਅਏਤੀ ਧਵਆਸ ਸ ਸਨ ਅਤ 10.3%  ਏੁਆਯ ਸਨ। ਧੂੰ ਡ ਯੁੜਏਾ ਧਵੱਚ ਇੱਏ ਧਵਧਵਾ ਵੀ ਇ 

ਅਧਧਨ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਧਭਰ ਸ। 
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ਟੇਫਰ 5.8 : ਜਯਿਾਯ ਅਤੇ ਜਿਆਹ ਤਾ ਸਜਥਤੀ ਦੀ ਜਕਸਭ ਨ ਿੰ  ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਟੇਫਰ 

ਜਯਿਾਯ ਦੀ ਜਕਸਭ 

ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 

ਜਗਣਤੀ 

 

ਰਤੀਸ਼ਤ 

 

 ਜਿਆਹ ਦਾ ੁੱ ਧਯ 

 

ਉੱਤਯਦਾਜਤਆ ਦੀ 

ਜਗਣਤੀ 

ਰਤੀਸ਼ਤ 

 

 

ਛਟਾ 66 75.9% ਜਿਆਹੇ 77 88.5% 

ਸਿੰ ਮ ਕਤ 21 24.1% ਕ ਆਯ ੇ 9 10.3% 

ਕ ੁੱ ਰ 87 100% ਜਿਧਿਾ 1 1.1% 

   ਕ ੁੱ ਰ 87 100% 

ਯਤ : ਐਤਯ ਯਵਐਣ 

ਜਕੁੱ ਤਾ ਟਫਰ 5.9 ਧਵੱਚ ਦਯਾਇਆ ਧਆ ਸ ਧਏ 59.8%  ਉਤਯਦਾਤ ਐਤੀਫਾੜੀ ਦਾ ਧਏੱਤਾ ਏਯਦ ਸਨ। 
29.9%  ਉੱਤਯਦਾਧਤਆ ਨੇ ਆਣਾ ਧਏੱਤਾ ਦਣ ਤੋਂ ਇਨਏਾਯ ਏਯ ਧਦੱਤਾ। ਏੁਝ ਧਵਅਏਤੀ ਵਾਯ ਏਯਦ ਸਨ ਅਤ 
ਏੁਝ ਰਾਈਵਟ ਅਤ ਯਏਾਯੀ ਨ ਏਯੀਆਂ। 
   ਟੇਫਰ 5.9 : ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਕੁੱ ਤਾ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਟੇਫਰ    

ਜਕੁੱ ਤਾ ਜਹੁੱ ਸੇਦਾਯਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਐਤੀਫਾੜੀ 52 59.8% 

ਵਾਯ 3 3.4% 

ਰਾਈਵਟ ਨ ਏਯੀ 2 2.3% 

ਯਏਾਯੀ ਨ ਏਯੀ 4 4.6% 

ਸਯ / ਧਜਨਹ ਾਂ ਦ ਧਏੱਤ ਦਾ ਧਜ਼ਏਯ ਨਸੀਂ 
ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ 26 29.9% 

ਏੱੁਰ 87 100% 
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ਰਾਗਤ ਅਤੇ ਭ ੁੱ ਰ ਦਾ ਜਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ 
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ਅਜਧਆਇ – 6 

ਰਾਗਤ ਅਤੇ ਭ ੁੱ ਰ ਦਾ ਜਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ 

  ਡਸਰੋਂ ੜਏ ਤ ਇਸ ਫਾਈਾ ਰਤਾਧਵਤ ਏੀਤਾ ਧਆ ਧਏਉਂਧਏ ਡਸਰੋਂ ੜਏ ਤ ਫਸੁਤ ਤੂੰ  ਭੜ ਨ 

ਧਜ ਏਾਯਨ ਟਰਧਪਏ ਜਾਭ ਅਤ ਸਾਦ ਸੁੂੰ ਦ ਨ। ਡਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਭਜੂਦਾ ੜਏਾਂ ਤ ਦੁਏਾਨਾਂ ਅੁਯੱਧਐਅਤ ਨ, ਇੱਥ 

ਫਸੁਤ ਾਯ ਸਾਦ ਵਾਯ ਜਦੋਂ ਭਰਟੀ ਏਰ ਟਯੱਏ ਇ ੜਏ ਉਤ ਦੁਏਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਟ ਭਾਯਦ ਨ। ਇ ਰਈ, 

ਇੱਥ ਭੁਸ਼ਧਏਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੱਰ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ੀ ਅਤ ਇ ਰਈ ੂੰਜਾਫ ਯਏਾਯ ਨੇ ੂਯਫ ਵਰੋਂ ਧੂੰ ਡ ਧਵੱਚ ਫਾਈਾ 

ਫਣਾਉਣ ਪਰਾ ਏੀਤਾ। ਰਤਾਧਵਤ ਫਾਈਾ ਧਯ ਧੂੰ ਡ ਦ ਥਾਨਏ ਰਏਾਂ ਰਈ ਪਾਇਦਭੂੰ ਦ ਸੀ ਨਸੀਂ ੀ ੋਂ 

ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਰਈ ਵੀ ਜ ਭਰਯਏਟਰਾ-ਰੁਧਧਆਣਾ ੜਏ ਤ ਇਥੋਂ ਰੂੰ ਦ hn। ਇਨਹ ਾਂ ਉਦਸ਼ਾਂ ਫੂੰ ਧੀ .ਆਈ.. 

ਦ ਅਧਧਨ ਧਵੱਚ ਰਜਏਟ ਦ ਭਾਧਜਏ, ਏੁਦਯਤੀ ਰਬਾਵ ਅਤ ਇ ਦੀ ਰਾਤ ਦੱ  ਸਨ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 

ਰਜਏਟ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਨਸੀਂ ਦੱੀ ਈ ੋਂ ਇ ਰਜਏਟ ਦ ਰਾਬ ਵੀ ਦੱ  ਸਨ। ਸਠ ਧਦੱਤ ਬਾ ਧਵੱਚ ਇ 

ਰਜਏਟ ਰਈ ਜਨਤਏ ਭਏਦ ਦਾ ਧਨਯਧਾਯਨ, ਫਦਰ, ਭਾਧਜਏ ਰਬਾਵ ਅਤ ਭਾਧਜਏ ਰਾਤ ਦੱਧਆ ਧਆ 

ਸ। 

6.1 ਜਨਤਕ ਭਕਸਦ ਦਾ ਜਨਯਧਾਯਨ 

 ਭਾਜ ਅਯ ਧਨਯਧਾਯਨ ਅਧਧਨ ਦਾ ਇਏ ਉਦਸ਼ ਇਸ ਵੀ ਸ ਧਏ ਇਸ ਭੁਆਇਨਾ ਏਯਨ ਰਈ ਏੀ 

ਰਤਾਧਵਤ ਰਜਏਟ ਜਨਤਏ ਭਏਦ ਰਜਏਟ ਸ ? ਰੁਧਧਆਣਾ-ਭਾਰਯਏਟਰਾ ੜਏ ਉਤ ਡਸਰੋਂ ਫਾਈਾ 

ਰਜਏਟ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਰਤਾਧਵਤ ਜਭੀਨ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸਠ ਧਰਐ ਏਾਯਨਾਂ ਦੀ ਰੜ ਸ।  

 ਧੂੰ ਡ ਡਸਰੋਂ ਧਵੱਚ ਭਜੂਦਾ ੜਏ ਫਸੁਤ ਤੂੰ  ਸ ਅਤ ਇਥੋਂ ਰੂੰ ਣ ਰਈ ਫਣਾਇਆ ਯਤ ਵੀ ਫਸੁਤ ਛਟ ਸਨ। 
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 ਭਜੂਦਾ ੜਏ ਤੋਂ ਭਰਟੀ ਏਰ ਟਯੱਏ, ਫੱਾਂ, ਏਾਯਾਂ ਆਧਦ ਏਾੀ ਧਣਤੀ ਧਵੱਚ ਰੂੰ ਦ ਸਨ। 

 ਭਜੂਦਾ ੜਏ ਦੀ ਸਾਰਤ ਫਸੁਤ ਤਯਮ ਸ ਅਤ ਬਾਯੀ ਵਾਸਨਾਂ ਦ ੁਜਯਨ ਰਈ ਠੀਏ ਨਸੀਂ ਧਏਉਂਧਏ ਇਥੋਂ 

ਦ ਤੂੰ  ਯਤ ਦ ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ ਬਾਯੀ ਆਵਾਜਾਈ ਧਵੱਚ ਯੁਏਾਵਟ ਦਾ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ। 

 ਭਜੂਦਾ ੜਏ ਦ ਧਤੂੰ ਨ ਅੂੰ ਨਹੇ  ਭੜ ਸਨ, ਧਜਥ ੁਯੱਧਐਆ ਨੂੂੰ  ਫਸੁਤ ਐਤਯਾ ਸ ਅਤ ਇ ਬਾ ਧਵਚ ਫਸੁਤ ਸਾਦ 

ਵਾਯ ਚੱੁਏ ਸਨ। 

 ਇ ਰਈ ਇਨਹ ਾਂ ਾਧਯਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਜਏਟ ਦ ਏਸ਼ਨ 2 (ਆਈ-ਈ) ਧਵੱਚ ਆ ਧਆ ਧਜਵੇਂ ਧਏ ਇ 

ਰਜਏਟ ਨੂੂੰ  ਰਾਯ ਏਟ 2013 ਦ ਅਨੁਾਯ ਇ ਦਾ ਧਵਏਾ ਏਯਨ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾਈ ਈ। ਇਸ ਾ ਤਯ ਤ 

ਜ਼ਾਧਸਯ ਸ ਧਏ ਇਸ ਰਜਏਟ ਜਨਤਏ ਭਏਦ ਰਈ ਸੀ ਸ। 

6.2 ਜਿਕਰ 

 ਇ ਰਜਏਟ ਧਵੱਚ ਧਤੂੰ ਨ ਧਵਏਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਧਵਚਾਧਯਆ ਧਆ ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਵੱਚ ਡਸਰੋਂ ਦ ੂਯਫ ਵਾਰ  ਾ ਤੋਂ 

ਧਜਸੜਾ 18+300 ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਸ ਏ 21+539 ਦ ਐਤਭ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਨੂੂੰ  ਪਾਈਨਰ ਏੀਤਾ ਧਆ। .ਆਈ.. ਟੱਡੀ 

ਧਵੱਚ ਧਤੂੰ ਨਾ ਧਵਏਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਧਵਚਾਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਸ ਾਸਭਣ ਆਇਆ ਧਏ ਇ ਚਣ ਧਵੱਚ ਜ ਧਏ ੂਯਫ ਵੱਰ ਤੋਂ 

ਫਾਈਾ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਸ, ਧਵੱਚ ਏਈ ਵੀ ਧਯਸਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤ ਧਏ ਵੀ ਧਵਅਏਤੀ ਦੀ ਯਜੀ ਯਟੀ 

ਉਯ ਅਯ ਨਸੀਂ  ਧਯਸਾ। ਇ ਰਤਾਧਵਤ ਫਾਈਾ ਧਵੱਚ ਧਯ 38 ਦਯਐੱਤ ਆਉਂਦ ਸਨ ਅਤ 3 ਢਾਂਚ ਧਜਨਹ ਾ 

ਦਾ ਧਸੱਦਾਯਾ ਦੀ ਯਜੀ ਯਟੀ ਉਯ ਅਯ ਨਸੀਂ ਸ। ਇ ਫਾਈਾ ਨੂੂੰ  ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਰਤਾਧਵਤ ਜ਼ਭੀਨ ਰਾਤੀ 

ੱਟ ਤੋਂ ੱਟ ਸ ਅਤ ਉਯਏਤ ਦਯਾ ਏਾਯਨਾ ਏਯਏ ਇਸ ਧਵਏਰ ਬ ਤੋਂ ਉਤਭ ਸ।  

6.3  ਉਸਾਯੀ ਰਈ ਅਿੰ ਦਾਿਨ ਰਾਗਤ 
 PRBDB vloN id~qI jwxkwrI Anuswr pRsqwivq fyhloN bweIpws dI auswrI dI lwgq lgB~g 25 

kroV hovygI[  
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6.4  ਰਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰਾਬ 

 ਇਸ ਦੱਣਾ ਫਸੁਤ ਭੁਸ਼ਧਏਰ ਸ ਜ਼ਭੀਨ ਰਾਤੀ ਨਾਰ ਭਾਧਜਏ ਰਬਾਵਾ ਦੀ ਅਰ ਰਾਤ ਧਏੂੰ ਨੀ ਸ। ਯ 

ਆਯ. ਡਂ ਆਯ. ਦ ਉਾਅਵਾਂ ਅਨੁਾਯ ਇ ਤ ਣ ਵਾਰ  ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਰਬਾਵ ਨੂੂੰ  ੱਟ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। ਇਸ 

ਰਜਏਟ ਇਥੋਂ ੁਜਯਨ ਵਾਰ  ਦਸਾਂ ਾਧਆਂ ਦ ਮਾਤਯੀਆਂ ਰਈ ਅਤ ਇਥੋਂ ਦ ਆਰ ਦੁਆਰ ਦ ਰਏਾਂ ਰਈ ਵੀ 

ਰਾਸਵੂੰ ਦ ਸਵਾ । ਇ ਰਜਏਟ ਦ ਸਠ ਧਰਐ ਜਨਤਏ ਰਾਬ ਸਨ: 

 ਧੂੰ ਡ ਡਸਰੋਂ ਧਵੱਚ ਫਾਈਾ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਰਜਏਟ ਦ ਰਾਬ ਅਤ ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਰਬਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰਨਾ 

ਏਯਏ ਭਾਧਜਏ ਰਾਤ ਦਾ ਧਸਾਫ ਏੀਤਾ ਧਆ ਸ। ੂਯਫ ਵਰੋਂ ਡਸਰੋਂ ਤ ਫਾਈਾ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਏੱੁਰ ਰਾਤ 

ਰਬ 21 ਏਯੜ ਸ ਧਜ ਧਵਚ ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ ਦੀ ਰਾਤ ਅਤ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ਾਭਰ ਸ। ਇਸ ਰਾਤ 

ਨਾਰ ਬਾਯੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੱਧਆ ਦਾ ਸੱਰ ਏਯੀ ਅਤ ਸਾਦਧਆਂ ਧਵੱਚ ਵੀ ਏਭੀ ਆਵੀ। ਏਾਯਾਤਭਏ ਅਤ 

ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਏਾਯਨਾਂ ਦੀ ਚਯਚਾ ਦ ਵਯਵ ਸਠ ਧਦੱਤ ਟਫਰ 6.1 ਧਵੱਚ ਦੱ  ਸਨ। 

ਟੇਫਰ ਨਿੰ . 6.1 

ਸਕਾਯਾਤਭਕ ਅਤੇ ਨਕਾਯਾਤਭਕ ਕਾਯਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ 

ਰੜੀ 

ਨਿੰ . 

ਸਕਾਯਾਤਭਕ ਰਬਾਿ ਨਕਾਯਾਤਭਕ ਰਬਾਿ ਿੇਯਿਾ 

1 ਯ ਧਵਚ ਭੇਂ ਦੀ ਫੱਚਤ ਐਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਭੀਨ ਦਾ ਨੁਏਾਨ ਰਾਤ ਅਤ ਰਾਬ  ਫੜ 

ਧਧਆਨੂਯਵਏ ਚਏ ਏਯਨ 

ਤੋਂ ਫਾਅਦ (ਏਾਯਾਤਭਏ 

ਅਤ ਨਏਾਯਾਤਭਏ 

2 ਸਾਦਧਆਂ ਧਵਚ ਏਭੀ ਯਜ਼ੀ ਯਟੀ ਦਾ ਨੁਏਾਨ 

3 ਵਸੀਏਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਰਾਤ 

ਧਵਚ ਏਭੀ 

ਦਯੱਐਤਾਂ ਦਾ ਾਟਾ 
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4 ਧਨਏਾ ਨਰੀ ਧਵਚ ਏਭੀ ੀ.ੀ.ਆਯ. ਾਝੀਆ 

ਜਾਇਦਾਦਾ ਦਾ ਾਟਾ 

ਰਬਾਵ), ਇਸ ਦਧਐ ਆ 

ਧਆ ਸ ਧਏ ਵੱਡ ੱਧਯ ਤ 

ਇਸ ਫਣਾਵਟ ਥਾਨਏ 

ਏਧਭਊਧਨਟੀ ਰਈ ਰਾਸਵੂੰ ਦ 

ਸ।  

5 ੜਏਾਂ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਤ ਧਵਚ ਏਭੀ  

6 ਰਤੀ ਏੜ ਜਭੀਨ ਦੀ ਏੀਭਤ ਧਵੱਚ 

ਵਾਧਾ 

 

7 ਯੁਜ਼ਾਯ ਦ ਵਾਧ  

8 ਸਾਦਧਆਂ ਧਵਚ ਏਭੀ  

 

 ਉਯ ਧਦੱਤ ਅਨੁਾਯ, ਰਤਾਧਵਤ ਡਸਰੋਂ ਫਾਈਾ ੜਏ ਦ ਏਾਯਾਤਭਏ ਰਬਾਵ ਅਤ ਨਏਾਯਾਤਭਏ 

ਤੋਂ ਧਜਆਦਾ ਸਨ। ਇ ਰਜਏਟ ਦਾ ਏਈ ਵੱਡਾ ਭਾਧਜਏ ਰਬਾਵ ਨਸੀਂ ਸ ਧਏਉਂਧਏ ਇੱਥ ਧਸੱਦਾਯਾਂ ਦੀ ਧਯਸਾਇਸ਼ੀ 

ਜਾਂ ਯਜ਼ੀ ਯਟੀ ਤ ਏਈ ਰਬਾਵ ਨਸੀਂ  ਧਯਸਾ। ਇਸ ਰਜਏਟ ਥਾਨਏ ਰਏਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯਾ ਅਤ ਇ ੜਏ ਤੋਂ 

ਮਾਤਯਾ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਮਾਤਯੀਆ ਰਈ ਵੀ ਰਾਸਵੂੰ ਦ ਸਵਾ। ਇ ਰਈ ਧਏਸਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ ਧਏ ਇ ਰਜਏਟ ਉੱਤ 

ਰੱਣ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਇ ਰਜਏਟ ਦ ਏਾਯਾਤਭਏ ਪਾਇਦ ੂਯਤੀ ਏਧਯਸ ਸਨ ਅਤ ਇ ਰਤਾਧਵਤ 

ਫਾਈਾ ਰਈ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸਣਾ ਠੀਏ ਸ। 

6.5 ਭ ਆਿਿੇ ਦੇ ਜਨਯਧਾਯਨ 

 ਧਜਵੇਂ ਧਏ ਰਾਯ ਏਟ 2013 ਦ ਏਸ਼ਨ 26 ਅਤ 27 ਅਨੁਾਯ ਏੁਰਏਟਯ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਤੀ 

ਫਾਜ਼ਾਯ ਭੱੁਰ ਅਨੁਾਯ ਭੁਆਵਜ਼ ਦੀ ਰਾਤ ਸਠ ਧਦੱਤ ਤਯੀਧਏਆਂ ਅਨੁਾਯ ਏਯਨਾ ਸ।  

(ੳ) ਇੂੰਡੀਅਨ ਟੈਂ ਏਟ, 1899 ਦ ਅਨੁਾਯ ਫਾਜ਼ਾਯ ਭੱੁਰ ਦੱਧਆ ਧਆ ਸ, ਫਨਾਭ ਦੀ ਯਧਜਟਯੀ ਰਈ 

ਜਾਂ ਵਚਣ ਦੀ ਧਸਭਤੀ ਰਈ ਧਜੱਥ ਜਭੀਨ ਸ। 

(ਅ) ਇ ਧਏਭ ਦੀ ਤ ਧਵਏਯੀ ਏੀਭਤ ਦੱੀ ਸ ਜ ਧਏ ਧੂੰ ਡ ਧਵੱਚ ਜਾਂ ਇ ਦ ਨੇੜ ਧਥਤ ਸ।  
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(ੲ) ਫ-ਏਸ਼ਨ (2) ਦ ਅਨੁਾਯ ਏਸ਼ਨ 2 ਧਵੱਚ ਰਾਈਵਟ ਏੂੰ ਨੀਆਂ ਦ ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ ਰਈ ਧਸਭਤੀ 
ਦੀ ਯਏਭ ਭੁਆਵਜ਼ ਦੀ ਧਸਭਤੀ ਤ ਸ 

 
ਰੜੀ ਨਿੰ . ਜਿੰ ਡ ਜਭੀਨ ਦੀ ਜਕਸਭ ਜਭੀਨ ਭ ੁੱ ਰ 

(ਕ ਰੈਕਟਯ) 

ਫਹ ਤਾਤ ਉਜਾੜਾ ਬੁੱ ਤਾ ਭ ਆਿਿਾ 

1.  

ਯੁੜਏਾ 

ਐਤੀਫਾੜੀ (ਭਨ ਯਡ) 30,90,240 1.25 100% 77,25,600 ਏੜ ਦ 
ਧਸਾਫ ਨਾਰ 

2. ਐਤੀਫਾੜੀ (ਧਰੂੰ ਏ ਯਡ) 21,71,520 1.25 100% 54,28,800 ਏੜ ਦ 
ਧਸਾਫ ਨਾਰ 

3. ਐਤੀਫਾੜੀ 17,53,920 1.25 100% 43,84,800 ਏੜ ਦ 
ਧਸਾਫ ਨਾਰ 

4. ਵਾਯਏ 29,536 ਭਯਰਾ 1.25 100% 73,873 ਭਯਰ ਦ 
ਧਸਾਫ ਨਾਰ 

5. ਧਯਸਾਇਸ਼ੀ 15,033 ਭਯਰਾ 1.25 100% 37,583 ਭਯਰ ਦ 
ਧਸਾਫ ਨਾਰ 

6. ਉਦਮ/ਡਯੀ 21,054 ਭਯਰਾ 1.25 100% 52,635 ਭਯਰ ਦ 
ਧਸਾਫ ਨਾਰ 

 

ਰੜੀ ਨਿੰ . ਜਿੰ ਡ ਜਭੀਨ ਦੀ ਜਕਸਭ ਜਭੀਨ ਭ ੁੱ ਰ 

(ਕ ਰੈਕਟਯ) 

ਫਹ ਤਾਤ ਉਜਾੜਾ ਬੁੱ ਤਾ ਭ ਆਿਿਾ 

1.  
ਡਸਰੋਂ 

ਐਤੀਫਾੜੀ (ਭਨ ਯਡ) 83,52,000 1.25 100% 2,08,80,000 ਏੜ 
ਦ ਧਸਾਫ ਨਾਰ 

2. ਐਤੀਫਾੜੀ (ਧਰੂੰ ਏ ਯਡ) 30,06,720 1.25 100% 75,16,800 ਏੜ ਦ 
ਧਸਾਫ ਨਾਰ 

3. ਐਤੀਫਾੜੀ 22,13,280 1.25 100% 55,33,200 ਏੜ ਦ 
ਧਸਾਫ ਨਾਰ 

4. ਵਾਯਏ 90,288ਭਯਰਾ 1.25 100% 2,25,720 ਭਯਰ ਦ 
ਧਸਾਫ ਨਾਰ 

5. 
 
 
 

ਧਯਸਾਇਸ਼ੀ 41,760 ਭਯਰਾ 1.25 100% 1,04,400 ਭਯਰ ਦ 
ਧਸਾਫ ਨਾਰ 

6. ਉਦਮ/ਡਯੀ 64,192 ਭਯਰਾ 1.25 100% 1,60,480 ਭਯਰ ਦ 
ਧਸਾਫ ਨਾਰ 
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 ieh muAwvzw fyhloN blwk dy ipCly iqMn swlW dy kulYktr mu~l dI AOsq k~Fx qoN bwAd 

drsweI geI hY[ zmIn pRwpqI kulYktr nUM suJwieAw jWdw hY ik ih~sydwrw nUM muAwvjw auhnW 

dI zmIn dI vrqo Anuswr id~qw jwvy[ PweInl muAwvjw qYA krn qoN pihlW RFCTLARR 

Act 2013 Anuswr ipCly iqMn swlW dy mwrikt mu~l nUM vI ivcwirAw jwvy[ 
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ਸਭਾਜਜਕ ਰਬਾਿ ਰਫਿੰ ਧਨ ਮਜਨਾ  



mwrc-2016  
 

styt SoSl ieMmpYkt AissmYNt XUint, pitAwlw                                               120 

 

 

ਸਭਾਜਜਕ ਰਬਾਿ ਰਫਿੰ ਧਨ ਮਜਨਾ  

ਯਾਹਤ ਰਈ ਜਦਰਸ਼ਟੀਕਣ 

 ਇਸ ਭਾਧਜਏ ਰਬਾਵ ਰਫੂੰ ਧਨ ਮਜਨਾ LARR ਏਟ 2013 ਅਨੁਾਯ ਰਤਾਧਵਤ ਡਸਰੋਂ ਫਾਈਾ ਦ 

ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਰਬਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ੱਟ ਏਯਨ ਦ ਭੂੰ ਤਵ ਤੋਂ ਫਣਾਈ ਈ ਸ। ਭਾਧਜਏ ਰਬਾਵ ਰਫੂੰ ਧਨ ਮਜਨਾ (SIMP) 

ਧਵੱਚ ਰਜਏਟ ਦ ਾਯ ਪਜ਼ਾ ਧਵੱਚੋਂ ਭਾਧਜਏ ਰਬਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਐਤਭ ਏਯਨ ਜਾਂ ਭੂੰ ਨਣ ਮ ਸਰਾਤਾ ਤੱਏ ੱਟ ਏਯਨ ਰਈ 

ਯਾਸਤ ਦਾ ਰਥਾਨ, ਧਨਯੀਐਣ ਅਤ ੂੰ ਥਾਤ ਉਾਅ ਸ਼ਾਧਭਰ ਏੀਤ  ਸਨ। ਇ ਭਾਧਜਏ ਰਬਾਵ ਰਫੂੰ ਧਏ 

ਮਜਨਾ ਦਾ ਭੱੁਐ ਟੀਚਾ ਸ ਧਏ ਇਸ ੂੰ ਬਵ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵ ਧਏ ਰਜਏਟ ਤੋਂ ਣ ਵਾਰ  ਰਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਯਾਸਤ ਧਭਰ ਏ 

ਅਤ ਏਾਯਾਤਭ ਰਬਾਵਾਂ ਧਵੂੰ ਚ ਵਾਧਾ ਸਵ। ਇਸ ਭਾਧਜਏ ਰਬਾਵ ਰਫੂੰ ਧਨ ਮਜਨਾ ਰਜਏਟ ਦੀਅਾਾਾਂ ਧਤੂੰ ਨੋ ੜਾਅ 

ਉਾਯੀ ਤੋਂ ਧਸਰਾਂ, ਉਾਯੀ ਦਯਾਨ ਅਤ ੂੰਚਾਰਨ ੜਾਅ ਉੱਤ ਅਭਰ ਧਵੂੰ ਚ ਧਰਆਦਾ ਜਾਵਾ। ਇ ੂੰਫੂੰ ਧੀ ਅਰ 

ਐੂੰ ਡ ਧਵੱਚ ਦਯਾਇਆ ਧਆ ਸ। 

ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਅਜਧਐਨ ਦੀਆ ਰੁੱ ਬਤਾ 

 ਇ ਰਜਏਟ ਧਵੱਚ 40 ਰਬਾਧਵਤ ਧਯਵਾਯਾ ਅਤ 87 ਰਬਾਧਵਤ ਰਏਾਂ ਦਾ ਯਵਐਣ ਏੀਤਾ ਧਆ। ਇ 

ਰਤਾਧਵਤ ਰਜਏਟ ਤੋਂ ਧਏ ਵੀ ਉਜੜਣ ਦਾ ਐਤਯਾ ਨਸੀਂ ਸ ਅਤ ਧਵਅਏਤੀਆ ਦੀ ਯਜ਼ੀ ਯਟੀ ਉਯ ਵੀ ਫਸੁਤ 

ੱਟ ਅਯ ਸਵਾ। 

 ਇ ਰਤਾਧਵਤ ਡਸਰ ਫਾਈਾ ੜਏ ਨਾਰ ਧਏ ਵੀ ਰਏਾਯ ਦਾ ਧਯਸਾਇਸ਼ੀ ਅਤ ਵਾਯਏ ਢਾਚਾਂ 

ਉਜਾਧੜਆ ਨਸੀਂ ਜਾਵਾ। 

 ਧੂੰ ਡ ਡਸਰੋਂ ਦ ਵਨੀਏਾਂ ਨੇ ਇ ਰਜਏਟ ਦਾ ਵਾਤ ਏੀਤਾ ਸ , ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਏਧਸਣਾ ਸ ਧਏ ਇ ਨਾਰ 
ਆਵਾਜਾਈ ਧੂੰ ਡ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਦੀ ਸ ਜਾਵੀ ਧਜ ਨਾਰ ਧੂੰ ਡ ਦ ਵਨੀਏਾ ਅਤ ਮਾਤਯੀਆ ਦਵਾਂ ਦਾ ਪਾਇਦਾ 
ਸਵਾ। 
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 ਇਸ ਭਾਧਜਏ ਰਬਾਵ ਰਫੂੰ ਧਏ ਮਜਨਾ ਰਤਾਧਵਤ ਫਾਈਾ ੜਏ ਰਈ ਧੂੰ ਡ ਡਸਰ ਅਤ ਯੁੜਏਾ ਧਵਐ 
32.9 ਏੜ ਜ਼ਭੀਨ ਰਾਤੀ ਏਾਯਨ ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਭਾਧਜਏ ਰਬਾਵਾਂ ਦ ਉਾਅ ਰਈ ਧਤਆਯ ਏੀਤਾ ਧਆ ਸ। 

ਭਾਧਜਏ ਰਬਾਵ ਰਫੂੰ ਧਨ ਮਜਨਾ ਬੂ ਰਾਤੀ ਭੁੜ ਵਫ ਅਤ ਭੁੜ ਥਾਨਾ ਮ ਭੁਆਵਜਾ ਅਤ ਾਯਦਯਸ਼ਤ 
ਦਾ ਏਾਨੂੂੰ ਨ 2013 ਅਨੁਾਯ ਸ। ਇ ਧਵੂੰ ਚ ਇਸ ਦਯਾਇਆ ਧਆ ਸ ਧਏ RFCTLARR ਏਟ ਧਵੱਚ ਭੁਆਵਜਾ 
ਦਾ ਇੂੰ ਤਜਾਭ ਭਾਧਜਏ ਭੱੁਧਦਆ ਦਾ ਰਫੂੰ ਧ ਰਈ ਸੀ ਸ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਏਟ ਦ ਇਸਨਾਂ ਇੂੰ ਤਜਾਭਾ ਫਾਯ ਸਯ 
ਜਾਣਏਾਯੀ ਸਠ ਧਰਐ ਅਨੁਾਯ ਸ। 

  ਆਯ.ਡਂ ਆਯ ਦੀ ਮਜਨਾ ਅਤ ਰਜਏਟ ਨੂੂੰ  ਰਾੂ ਏਯਨ ਭੇਂ ੂੰਚਾਇਤ ਦ ਨੁਭਾਇੂੰ ਧਦਆ ਨਾਰ ਰਾਤਾਯ 
ਰਾਸ ਭਸ਼ਵਯ ਭੱੁਐ ਧਵਸ਼ਸ਼ਤਾ ਸਵੀ। 

 ਰਜਏਟ ਨਾਰ ੂੰਫੂੰ ਧਧਤ ਇਏਾਈ (appropriate Govt .) ਵੱਰ LARR ਏਟ 2013 ਅਨੁਾਯ 
ਆਯ.ਡ.ਆਯ ਦਾ ਰਫੂੰ ਧਏ ਅਤ ਏਭੀਸ਼ਨਯ ਨਾਭਜ਼ਦ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ। 

 LARR ਏਟ 2013 ਦ ਰਵੀਜ਼ਨ ਅਨੁਾਯ ਰਜਏਟ ਦਾ ਰਫੂੰ ਧਏ ਆਯ.ਡਂ ਆਯ ਮਜਨਾ ਦੀ ਧਤਆਯੀ ਅਤ 
ਇਦ ਐੁਰਾ ਨੂੂੰ  ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਵਾ। 

 LARR ਏਟ 2013 ਦ ਏਸ਼ਨ 7 (5) ਦ ਅਨੁਾਯ .ਆਈ.. ਧਯਯਟ ਦਾ ਐੁਰਾਾ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ। 

 LARR ਏਟ 2013 ਦ ਦੂਜ ਅਨੁੂਚੀ (Schedule) ਅਨੁਾਯ ਆਯ.ਡ.ਆਯ ਦ ਰਾਬ ਧਦੱਤ ਜਾਣ। 
 
ਟੇਫਰ 7.1 : ਡੇਹਰੋਂ ਫਾਈਾਸ ਸੜਕ ਰਈ ਜਭੀਨ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦੇ ਏ ਸਭਾਜਜਕ ਰਬਾਿ ਦਾ ਜਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ 

ਰੜੀ ਨਿੰ . ਰਬਾਿ ਦੀਆਂ ਜਕਸਭਾਂ ਉਾਅ 

1 ਉਜਾਊ ਐਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨ ਦਾ ਨੁਏਾਨ ਰਾਯ ਏਟ 2013 ਦ ਰਫੂੰ ਧ ਅਨੁਾਯ ਭੁਆਵਜ਼ 

2 ੀ.ੀ.ਆਯ. ਦਾ ਨੁਏਾਨ ਦੁਆਯਾ ੀ.ੀ.ਆਯ. ਦੀ ਫਣਾਵਟ  

3 ਦਯੱਐਤਾਂ ਦੀ ਏਟਾਈ ਉੱਏਾ ੱੁਏਾ ਭੁਆਵਜਾ  
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ਰਬਾਿ ਨ ਿੰ  ਦ ਯ ਕਯਨ ਅਤੇ ਰਬਾਿਤ ਭ ਆਿਿੇ ਦੇ ਉਾਅ : 

ਸਭਾਜਜਕ ਉਾਅ 

1. ਜਏਯ ਧਸੱਦਾਯਾਂ ਧਵੱਚ ਏਈ ਝੜਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਤਾਂ ਧਸਰਾਂ ਇਸ ਝੜਾ ਸੱਰ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ ਅਤ ਇਸ 

ਭੁਆਵਜ਼ਾ ਅਰ ਭਾਰਏ ਨੂੂੰ  ਧਦੱਤਾ ਜਾਵਾ। 

2. ਧੂੰ ਡ ਯੁੜਏਾ ਦ ਥਾਨਏ ਰਏਾਂ ਦੀ ਭੂੰ ਸ ਧਏ ਧਭਡਰ ਏੂਰ ਨੂੂੰ  ੀਨੀਅਯ ਏੂੰ ਡਯੀ ੱਧਯ ਤ ਅ-ਰਡ 

ਏੀਤਾ ਜਾਵ। 

3. ੂੰਚਾਇਤ ਨੂੂੰ  ਅਧਜਸ ਰਯਾਭ ਫਣਾਵੁਣ ਧਵੱਚ ਭਦਦ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਧਜਸਨਾਂ ਨਾਰ ਧੂੰ ਡ ਦ ਫਜੁਯ 

ਧੂੰ ਡ ਦੀ ਤੀਧਵਧੀਆ ਧਵੱਚ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਏਯ ਏਣ , ਇ ਨਾਰ ਫਜੁਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਵੀ ਨਸੀਂ ਭਧਸੂ 

ਸਵਾ ਧਏ ਇ ਰੀਧਏਧਯਆ ਧਵੱਚ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ਸ। 

4. ਧੂੰ ਡਾਂ ਦ ਰਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਡਯ ਸ ਧਏ ਭੁ ਆਵਜ ਦ  ਨਾਰ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਧਵੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਧ ਏਦਾ ਸ। ਇ ਰਈ 

ਭਾਧਜਏ ਏਾਉਧਰੂੰ  ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾੳ ਵਯ ਉਾਅ ਏੀਤ ਜਾਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ। 

5. ਯਜ਼ਾਯ ਅਤ ਮਤਾ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਰਈ ਜਯੂਯਤ ਅਨੁਾਯ ਧੂੰ ਡ ਦ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਟਏਨੀਏਰ ਧੱਧਐਆ ਦੀ 

ਟਯਧਨੂੰ  ਧਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। 

6. ਯਤਾਂ .ੀ. ਅਤ ਫੀ.ੀ. ਜਾਤੀਆ ਨਾਰ ੂੰਫੂੰ ਧਤ ਧਵਅਏਤੀਆ ਦ ਜੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਉਯ ਚੱਏਣ ਰਈ 

ਏਦਭ ਚੱੁਏਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ। ਇ ਭੂੰਤਵ ਰਈ ਉਸਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰ  ਰਣ ਧਵੱਚ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਏੀਤੀ ਜਾਣ ਅਤ ਨਵੇਂ 

ਸੁਨਯ ਦਾ ਧਵਏਾ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। 

 ਨਯ ਿਸੇਫਾ ਦੇ ਉਅ : 

1. ਜ਼ਭੀਨ ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਜਏਯ ਧਏ ਧਸੱਦਾਯ ਦਾ ਜ਼ਭੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਸੱਾ ਰਾਤ ਏਯ ਧਰਆ ਧਆ 

ਸ ਤਾਂ ਫਚੀ ਸਈ ਜ਼ਭੀਨ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਰਾਤ ਏਯ ਰਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। 
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2. ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਧਏਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਟਯਧਨੂੰ  ਧਦੱਤੀ ਜਾਵੀ ਧਏ ਉਸ ਆਣਾ ਜੀਵਨ ੁਜ਼ਾਯਨ ਰਈ 

ਏਭਾਈ ਏਯ ਏਣ। 

3. ਚਾਰੂ ਏੂੰ ਭ ਦ ਦਯਾਨ ਅਤ ਇ ਰਜਏਟ ਦ ਸਯ ੜਾਆਂ ਅਧੀਨ ਭਜਦੂਯੀ ਬ ਤੋਂ ਧਸਰਾਂ ਧੂੰ ਡ ਦ ਰਏਾਂ 

ਨੂੂੰ  ਧਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। 

4. ਫਾਈਾ ੜਏ ਏਾਯਨ ਧਜਸੜ ਵੀ ਐਤ ਦ ਬਾਾਂ ਧਵੱਚ ਵੂੰ ਡ  ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਧੂੰਚਾਈ ਰਈ 

ਫਾਈਾ ੜਏ ਸਠਾ ਦੀ ਾਈਾਂ ਵਛਾਈਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਧੂੰਚਾਈ ਦ ਸਯ ਰਫੂੰ ਧ ਏੀਤ ਜਾਣ।  

5. ਰਤਾਧਵਤ ੜਏ ਆਰ ਦੁਆਰ ਦੀ ਜ਼ਭੀਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਵੀ। ਇ ਰਈ ਭੀਂਸ ਏਾਯਨ ਜ਼ਭੀਨ ਧਵੱਚ ਜਭਹਾ 

ਸਣ ਵਾਰ  ਾਣੀ ਦਾ ਰਫੂੰ ਧ ਏੀਤਾ ਜਾਵ।  

ਆਯਜਥਕ ਉਾਅ 

1. ਧਭੱਥ ਭੇਂ ਤ ਰਜਏਟ ਤੋਂ ਰਬਾਧਵਤ ਰਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਆਵਜ਼ਾ ਧਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। 

2. ਰਜਏਟ ਰਬਾਵਤ ਰਏਾਂ ਰਈ ਟਏਨੀਏਰ ਅਤ ਆਯਧਥਏ ਏਾਊਂਧਰੂੰ  ਧਦੱਤੀ ਜਾਵੀ ਧਏ ਉਸ ਭੁਆਵਜ਼ 

ਦੀ ਯਏਭ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਧਨਵਸ਼ ਧਵੱਚ ਧਏਵੇਂ ੁਯੱਧਐਅਤ ਢੂੰ ਨਾਰ ਏਯ ਏਦ ਸਨ। 

3. ਰਜਏਟ ਦ ਦਯਾਨ ਪਰਾਂ ਦ ਨੁਏਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮ ਭੁਆਵਜ਼ਾ ਧਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। 

4. ਜ਼ਭੀਨ ਰਾਤੀ ਇਏਾਈ ਵਰੋਂ ੜਏ ਉਾਯੀ ਦਯਾਨ ਧਜਸੜਾ ਭਰਫਾ ਐਤਾਂ ਦ ਆਰ -ਦੁਆਰ ਪਧਰਆ 

ਸਵਾ ਨੂੂੰ  ਸਟਾਉਣ ਰਈ ਮ ਰਫੂੰ ਧ ਏੀਤਾ ਜਾਵ। 

5. ਧਸੱਦਾਯਾਂ ਦੀ ਭੂੰ ਧਏ ਅਰੀ ੀੜਹੀ ਰਈ ਭੁਆਵ ਜ਼ ਦੀ ਯਏਭ ਨਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਏਈ ਸਯ ਜਭੀਨ 

ਐਯੀਦਣ ਤਾਂ ਉ ਧਵੱਚ ਟਯਾਂਪਯ ਧਡਊਟੀ ਅਤ ਟੈਂ ਧਡਊਟੀ ਭਾਪ ਏੀਤੀ ਜਾਵ। 

ਕ ਦਯਤੀ ਰਬਾਿ : 

1. ਦਯੱਐਤਾਂ ਦ ਭੁਆਵਜ਼ ਨੂੂੰ  ਦਣ ਫੂੰ ਧੀ ਾਪ ਨੀਤੀ ਅਣਾਈ ਜਾਵ।  
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2. ਟਰਧਪਏ ਦ ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੂੰ  ੱਟ ਏਯਨ ਰਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਯੱਐਤ ਰਾ ਜਾਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ। 

3. ਭਯਜੈਂੀ ਭਡੀਏਰ ੁਧਵਧਾ , ਯੀਯਏ ਭਡੀਏਰ ੁਧਵਧਾਵਾਂ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆ 

ਸਨ। 

4. ਯਦੀ ਜਾਵਟੀ ਯੱੁਐਾਂ ਦੀ ਫਜਾ ਥਾਨਏ ਯੱੁਐਂ ਰਾਉਣ ਨੂੂੰ  ਤਯਜੀਸ ਧਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ।  
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jnqk suxvweI dI kwrvweI 

 

LARR Act 2013 dy sYkSn 4(5) Anuswr imqI 9 mwrc 2016 nUM ipMf fyhloN dy gurUduAwrw swihb 

ivKy jnqk suxvweI r~KI geI[ aupr drswey gey slwh mSvry qoN ielwvw pRojYkt nwl sMbMiDq 

ivSyS p~Kw/iviSAw aupr ies jnqk suxvweI ivc slwh mSvry hoey[ ies jnqk suxvweI dy mMqv 

leI, dovyN ipMfW dy srpMc Aqy lMbVdwr, mwl ivBwg, qihsIl dy AiDkwrIAW dy qwlmyl nwl jnqk 

suxvweI dI jgHw, qrIK Aqy smW pihlw hI qYA kIqw igAw[ AKbwr Aqy bYnrw dw mwiDAm rwhIN 

jnqk suxvweI dI qrIK dw pRcwr kIqw igAw[ jnqk suxvweI vwly idn ih~sydwrw Aqy sQwnk 

lokW ivckwr pRbMDk swr vMifAw igAw[ lokW duAwrw auTwey gey mu~idAW nMU irport dw ih~sw 

bxwieAw igAw hY Aqy swrI jnqk suxvweI dI vIifagRwPI kIqI geI hY[ jnqk suxvweI dOrwn 

ih~sydwrw Aqy sQwnk lokW duAwrw auTwey gey mu~K mU~dy hyT drswey gey hn: 

 

 jmWbMdI ivc mSqrkw mwlkW sMbMDI mu~dy[ jnqk suxvqeI dOrwn keI ih~sydwrw dw p~K sI ik 

auhnW dy jmWbMdI ivc mSqrkw Kwqy hn Aqy muAwvzw aus hI imlxw cwhIdw hY jo bweIpws leI 

pRqwivq zmIn aupr kwbz hY[ 

 ipMf fyhloN Aqy ruVkw dy lokW duAwrw muAwvzy sMbMDI mu~dy swhmxy Awey[ lokW dw ivcwr sI ik 

kulYktr mu~l Anuswr muAwvzw G~t hY Aqy ih~sydwrw nUM hor v~D muAwvzw imlxw cwhIdw hY[ 

 smwijk pRBwvw bwry pu~Cy jwx qy lokW dw kihxw sI ik auh smwijk pRBwv mulWwkx irport ivc 

drswey smwijk pRBwvW dy suJwvw qoN sMquSt hn[ 

 ipMf fyhloN Aqy ruVkw dy lokW dw kihxw sI ik bweIpws dI auswrI dOrwn PslW dy nukswn dw vI Xog 

muAwvzw id~qw jwvy[ 
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SIA team qualifications 
 

Project Coordinator 

Tanwinder Singh Jeji 

Qualifications:    MA, PhD (pursuing), NET Qualified 

Experience    

Teaching:     5 years 

Research:     5 years 

SIA Project:    1 

Publications:    research papers 3 

Conferences/seminar:  participated 8 

NSS:     3 years 

Co-Coordinator 

 

Sandeep Singh 

Qualifications:   MBA, PG Diploma in Social Impact Assessment 

 

Experience   

Research:    3 years 

SIA Project:   2 

Conferences:   participated 5 

 

Research Supervisors 

 

1. Pushpinder singh 

 

Qualifications:   MA, PhD (pursuing) 

Experience  

Research:    3 years 

SIA Project:   2 

Conferences:   participated 5 

 

2. Amritpal Singh 

 

Qualifications:   M.A., LLB, PG Diploma in Social Impact Assessment 

Experience  

Research:    3 years 

Conferences:   participated 5 
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Research Investigators 

 

1. Navneet Kaur (Gender Expert) 

Qualifications:   MA, PG Diploma in Social Impact Assessment 

Experience:  

Research:    2 years 

SIA Project:   1 

Conferences:   participated 2 

 

2. Manpreet Kaur  

Qualifications:   MA, PG Diploma in Social Impact Assessment 

Experience:  

Research:    2 years 

SIA Project:   1 

Conferences:   participated 2 

 

3. Nancy 

Qualifications:   MA, PG Diploma in Social Impact Assessment 

Experience:  

Research:    2 years 

SIA Project:   1 

Conferences:   participated 2 

 

4. Kavita Suman 

Qualifications:   MA, PG Diploma in Social Impact Assessment 

Experience:  

Research:    2 years 

SIA Project:   1 

Conferences:   participated 1 

 

5. Mr.Gurwinder Singh 

Qualifications:   MA, PG Diploma in Social Impact Assessment 

Experience:  

Research:    2 years 

Conferences:   participated 1 
 

6. Mr. Hardev Singh 

Qualifications:   MA, PG Diploma in Social Impact Assessment 

Experience:  

Research:    2 years 

Conferences:   participated 1 
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GLOSSARY 
1. LARR - Land Acquisition Rehabilitation and 

Resettlement Act 2013 

2. RFCTLARRA -  Right to Fair Compensation and Transparency 

in Land Acquisition Rehabilitation and 

Resettlement Act 2013 

3. SSIAU - State Social Impact Assessment Unit 

4. SIA - Social Impact Assessment  

5. SIMP - Social Impact Assessment Plan 

6. PAP - Project Affected People 

7. PAF - Project Affected Family 

8. PAA - Project Affected Area 

9. Compensation - w[nktIk$fJtIkBk 

10. Land Acquisition  - G{wh gqkgsh $G'A gqkgsh 

11. Rehabilitation - w[V t;/pk$t;kT[Dk 

12. Resettlement - w[V ;Ekgsh$;EkgBk 

13. Measurement - fwDsh 

14. Public Purpose - b'e wzst$b'e GbkJh 

15. Public hearing - b'e ;[DtkJh 

16. Project affected population - gq'i?eN s'A gqGkfts iBsk 

17. Project affected people - gq'i?eN s'A gqGkfts b'e 



mwrc-2016  
 

styt SoSl ieMmpYkt AissmYNt XUint, pitAwlw                                               138 

 

18. Project affected families - gq'i?eN s'A gqGkfts gfotko 

19. Project affected area - gq'i?eN s'A gqGkfts fJbkek 

20. RFCTLARRA - G{ gqkgsh ns/ w[V t;/p/ ns/ w[V ;EkgBk, :'r 

w[nktik ns/ gkodoPsk dk ekB{zB 2013 

21.  PRBDB - Punjab Roads & Bridges Development Board 

22.    PRI  - Panchayati Raj Institutions 

23.    CPR - Community Properity Resources 

24.    PSRSP - Punjab State Road Sector Project 
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;N/N ;'Pb  fJzwg?eN n;?;w?AN :{fBN 
w?B/iw?AN GtB, ewok Bzpo Nh^8, shih wzfIb 

gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk 
 

gq'i?eN L v/jb' pkJhgk; pDkT[D ;pzXh fgzv v/jb' s/ o[Vek dk ;wkfie gqGkt dk 
w[bnzeD 

 
gqGkfts gfotkoK dk nB[wkB bkT[D bJh w[ZYbhnK jkbsK dk ;wkfie^nkofEe ;ot/yD 

 
;tkb ;{uh  fwsh L  

s;tho 

    

ikfJdkd gfjukD BzH  ;wK  

y'i fBrokB dk BK    

    

frDsheko dk BK     

;kXkoB ikDekoh 

1H Bkw HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

2H iBw dh fwsh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

3H fbzr HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

4H iks HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

5H Xow HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

6H f;Zfynk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

7H nkwdB HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

8H feZsk HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

9H ftnkj ftnkfjnk$nD^ftnkfjnk 

10H f;js ;/tktk sZe g[jzu jK  BKj  

      (i/eo jK sK HHHHHHHHHHHHHHHHH feb'whNo ) 

11H   

12H ewi'o ;w{j  

(i) n"osK dh frDsh  (ii) pZfunK dh frDsh  
      

(iii) pi[orK dh frDsh  (iv) ftebKrk dh frDsh  
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(v) eh xo dh w[Zyh n"os j? ? jK  BKj  

13H ;ke/dkoh Pq/Dh  

 (i)  fgZso g[oyh  (ii) wkso g[oyh  

14H gfotko ftZu n"os dk o'b   

 (i) xo/b{   (ii) B"eohP[dk  
      

 (iii) ;t? o[irko     

15H IwhB dh tos'A     

 (i) e[Zb IwhB   (ii) gqGkfts oepk  
      

 (iii) IwhB ftZu Yku/A     
      

16H fwZNh     
      

 (i) T[gikT[   (ii) r?o T[gikT[  
      

 (iii) ;/Ai{  (iv) r?o ;/Ai{  

17H f;zukJh d/ ;kXB     

 fNT{pt?b  ;{nk  j'o  

18H gkDh     

 ghD :'r   Bk ghD :'r  

19H doZys     

(i) gqGkfts IwhB ftZu o[ZyK dh frDsh   

(ii) o[Zyk dh fe;w     

 cbdko   r?o cbdko  

20H gP{ XB     

(i) gP{nK dh frDsh     

21H xo/b{ ezw dh tzv     

 (i) o'Nh gkDh   (ii) d[ZX dk ezw  
      

 (iii) y/shpkVh   (iv) j'o ezw  

22H gotk;     

(i) eh s[;hA ezw bJh gotk; oed/ j' 

 jK   BKj  
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(ii) i/ jK, T[E/ eh ezw eod/ j' ? 

 y/sh wId{oh   tgko s/ fpiB?A;  
      

 j'o     
 

(iii) eh pkjo'A b'e gotk; bJh fgzv ftZu nkT[Ad/ jB ? 

 jK   BKj  

(iv) i/ jK, sK fe; ezw bJh nkT[Ad/ jB 

23H w[Zy s"o s/ fejVhnK nkofEe rshtXhnK ehshnK ik ojhnK jB. 

 (i) y/sh   (ii) ;/tktK (B"eoh)  
      

 (iii) tgko   (iv) j'o ezw  

24H ykd ;[ofynk     

 jK   BKj  

25H eoi/ d/ ;kXB     

 (i) p?Ae   (ii) fBih Pkj{eko  
       

 (iii) ;fjekoh ;GktK     

26H s[jkv/ tZb' fgSb/ ;w/A d"okB eoiK fbnk frnk j? ? 

 jK   BKj  

 i/ jK, fe; ezw bJh ns/ fezBQK ? 

  

27H fwjBskBk dh do     

 200^300   300^400  
      

 400^500   500 s'A T[go  

28H e[dosh ;kXBK sZe g[jzu     

 jK   BKj  

29H xo     

  eZuk    gZek  
       

30H ib ;gbkJh     
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 jK   BKj  

 ;oekoh NZ[Nh     

 jK   BKj  

31H rzd/ gkDh dh fBek;h dk gqpzX 

 jK   BKj  
 

32H fgzv ftZu fjz;k s/ i[ow dh ;fEsh^ XV/pzdh  

 (i) uzrh   (ii) wkVh  

33H IwhB gqkgsh s'A pknd gqGkt 

(i) nkwdB dk gZXo     

 tkXk   xkNk  
      

 e'Jh n;o BjhA     

(ii) ofjD ;fjD dk gZXo     

 tkXk   xkNk  
      

 e'Jh n;o BjhA     

(iii) ;EkBe nkofEesk dk ftxB 

 jK   BKj  

(iv) gfotkoK d/ nkg;h fwbtosB iK b?D d/D ftZu ftxB 

 jK   BKj  

(v) ezrkb j'D dk ysok     

 jK   BKj  

(vi) n"osK d/ ofjD ;fjD T[s/ n;o 

 jK   BKj  

(vii) e[dosh ;kXBK s/ n;o     

 jK   BKj  

(viii) IwhB gqkgsh ekoB ;w{fje ikfJdkdK s/ n;o 

 tkXk  xkNk  e'Jh n;o BjhA  

(ix) f;js ;/tktK s/ n;o 

 tkXk  xkNk  e'Jh n;o BjhA  
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(x) ;e{b ns/ f;Zfynk T[s/ n;o 

 tkXk  xkNk  e'Jh n;o BjhA  

34H eh gq'i?eN iK iwhB gqkgsh ekoB ;EkBe ;/tktK s/ gqGkt gt/rk ? 

 jK   BKj  

35H fBZih ;kXBK s/ gqGkt     

 (i) fNT{pt?b   (ii) e'Jh n;EkJh YkuK  
      

 (iii) doZys   (iv) j'o  
  

36H eh IwhB gqkgsh s'A pknd j/m fbyhnK ftZu pdbkt nkT[Dr/. 

(i) ;EkBe okiBhse YKu/ ftZu pdbkt jK  BKj  
      

(ii) izB ;zfynk ftZu pdbkt jK  BKj  
      

(iii) T[iV ikD dk ysok jK  BKj  

37H IwhB gqkgsh s'A pknd id'A s[jkv/ e'b g?;k nk ikt/rk sK j/m fbfynk T[s/ gqGkt gt/rk 

(i) i[ow s/ r?o ekBz{Bh rshftXhnK ftZu tkXk jK  BKj  
      

(ii) nkofEe tksktoB ;EZosk ftZu pdbkt jK  BKj  
      

(iii) BP/ ftZu tkXk jK  BKj  
      

(iv) gfotko d/ N[ZND dk ysok jK  BKj  
  

38H 
eh IwhB gqkgsh dk T[jBK ftneshnK s/ n;o j't/rk i' f;ZX/ s"o s/ fJ; IwhB Bkb i[V/ 
BjhA jB go IwhB s"A gqGkfts j[zd/ jB 

 jK   BKj  

39H IwhB ftZu ezw eoB tkb/ wId{o fezB/     
      

 ed'A s'A ezw eo oj/ jB ;kb  wjhB/  

40H eh gqGkfts IwhB ftZu e'Jh YkuK nkT[dk j?     

 jK   BKj  

41H e'Jh Xkofwe ;EkB     

 jK   BKj  
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gfotko dk t/otk 

bVh 
Bzpo 

Bkw fbzr T[wo f;Zfynk nkwdB 

1H      

2H      

3H      

4H      

5H      

6H      

7H      

      

;t? x'PDk 
 

1H w?HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg[Zso ;qhHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHtk;h 

fgzv$PfjoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH dk ofjD tkbk jK. 

2H w? fJj x'PDk eodk jK fe ;N/N P'Pb fJzwg?eN n;?;w?AN :{fBN, gzikph :{Bhtof;Nh, 

gfNnkbk dh Nhw tb'A i' gq'i?eN ;pzXh bVh Bzpo 1 s'A 41 sZe gqPBK dk T[Zso fdZsk j? . T[j 

w/oh ;wM p{M nB[;ko mhe ns/ ;jh j?. 

3H fJ; ;pzXh e[M th b[ekfJnk iK SgkfJnk BjhA frnk j?. 

4H gq'i?eN ;pzXh g[ZS/ rJ/ gqPBK dk T[so fe;/ vo iK dpkn ftZu BjhA fdZsk frnk j?. 

5H T[es fdZsh rJh ;{uBk w/o/$w/oh ;wM p{M nB[;ko mhe ns/ ;jh j?. 

 
fwsh L   ;t? x'PDk eosk d/ j;skyo 

   gsk 
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