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ਜਾਣ-ਛਾਣ 

2.1  ਪਛਕੜ 

 ੰਜਾਫ ਸੜਏ ਅਤ ੁਰ ਵਿਏਾਸ ਫਯਡ (PRBDB), ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਦ ਅਧੀਨ ੰਜਾਫ ਯਾਜ 

ਯਡ ਸਏਟਯ ਰਜਏਟ (PSRSP) ਿਯਰਡ ਫੈਂਏ ਿੱਰੋਂ ਵਦੱਤ ਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਰ ਚੱਰ ਯਹ ਹਨ। ਇਸ 

ਰਜਏਟ ਦ ਤਵਹਤ 1698 ਵਏਰਭੀਟਯ ਦੀਆਂ ਸੜਏਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ੀ .ਆਯ.ਫੀ.ਡੀ.ਫੀ. ਿੱਰੋਂ ਿੱਐ-ਿੱਐ 

ਏਜ ਅਤ ੜਾਿਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਯ ਅਤ ਅਰਡਸ਼ਨ ਰਈ ਏੀਤੀ ਈ ਹ। PRBDB ਦ ਇੱਏ ਰਾਜਏਟ ਦ 

ਵਹਰ ੜਾਅ ਦ ਰਯਾਭ ਏਜ-2 ਦ ਅਧੀਨ, ਵਜਸਦਾ ਭਏਸਦ 6 ਵਰਆਯ ਦ ਭੁੜ ਵਨਯਭਾਣ ਅਤ 

3 ਏਯੀਡਯ ਦੀ ਅਯਡਸ਼ਨ ਏਯਨਾ ਹ। ਇਸ ੜਾਅ ਦ ਦਯਾਨ ਰੁਵਧਆਣਾ -ਭਾਰਯਏਟਰਾ ਸੜਏ 

ਅਰਡ ਏਯਨ ਦੀ ਮਜਨਾ ਹ ਵਏਉਂਵਏ ਇਸ ਸੜਏ ਉਤ ਵੱਰ, ਹੀਯ ਅਤ ਡਹਰੋਂ ਿਯ ਏੁਝ ਐਤਯ ਹਨ 

ਵਜੱਥ ਇਹ ਸੜਏ ਫਹੁਤ ਹੀ ਏੰਜਸਟਡ (ਤੰ) ਹ, ਵਜਸ ਏਯਏ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਭੱਵਸਆ ਆਉਂਦੀ ਹ ਅਤ 

ਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਏਈ ਸੜਏ ਹਾਦਵਸਆਂ ਦਾ ਏਾਯਨ ਿੀ ਯਹੀ ਹ। PRBDB ਨੇ ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਾਰਯਏਟਰਾ ਸੜਏ ਨੰੂ 

ਵੱਰ ਅਤ ਹੀਯ ਵੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਾਸ ਫਣਾ ਏ ਇਸ ਨੰੂ ਅਰਡ ਏੀਤਾ ਹ ਵਏਉਂਵਏ ਇਨਹ ਾਂ ਐਤਯਾਂ ਵਿੱਚ 

ਸੜਏ ਫਹੁਤ ਹੀ ਏੰਜਸਟਡ ਸੀ।  

 ਰਜਏਟ ਸੜਏ ਏਯੀਡਯ (ਵਰਆਯਾ) ਤਵਹਤ ਵਿਸ਼ਿ ਫੈਂਏ ਦ ਪੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਾਰਯਏਟਰਾ-ਸੰਯੂਯ ਸੜਏ  ਦਾ  5.938 ਵਏਰਭੀਟਯ ਤੋਂ 77.290 ਵਏਰਭੀਟਯ ਤੱਏ 

ਸੁਧਾਯ ਏੀਤਾ ਵਆ ਹ, ਇਹ ਸੜਏ ਵਿਰਹਾ ਰੁਵਧਆਣਾ ਅਤ ਸੰਯੂਯ ਨੰੂ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜੜਦੀ ਹ। ਇਹ ਸੜਏ 

ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਵਿੱਚ ਰੰਦੀ ਹ, ਵਜਥ ਸੜਏ ਉੱਤ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤ ਿਾਯਏ ਢਾਂਚ ਹਣ ਏਯਏ ਇਸ ਸੜਏ ਦੀ 

ਚੜਾਈ 10 ਤੋਂ 20 ਭੀਟਯ ਚੜੀ ਹੀ ਯਵਹ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਇਸ ਬਾ 'ਤ ਇਸ 500 ਭੀਟਯ ਦ ਅਧੀਨ 3 ਅੰਨਹੇ  

ਭੜ ਹਨ ਜ ਵਏ ਇਸ ਸੜਏ ਦੀ ਸੁਯੱਵਐਆ ਅਤ ਸੜਏ-ਹਾਦਵਸਆਂ ੱਐੋਂ ਫਹੁਤ ਹੀ ਐਤਯਨਾਏ ਹਨ। ਇਸ 

ਏਾਯੀਡਯ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਯ ਹਣ ਦ ਏਾਯਨ, ਇੱਥ ਆਿਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹਇਆ ਹ ਅਤ ਇਸ ਬਾ ਵਿੱਚ ੱਟ 

ਸਸ ਹਣ ਦ ਏਾਯਨ ਇਹ ਇੱਏ ਫਤਰ ਦੀ ਯਦਨ ਿਾਂ ਫਣ ਵਆ ਹ। ਵਹਰਾ ਰਸਥਾਿ ਸੀ ਵਏ ਇਸ 
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ਨੰੂ 4-ਰਨ ਿਜੋਂ ਅਰਡ ਏਯਨ ਦਾ ਪਸਰਾ ਏੀਤਾ ਵਆ ਸੀ ਵਜਸ ਦ ਨਤੀਜ ਵਿੱਚ ਿਾਯਏ ਉਸਾਯੀਆਂ ਅਤ 

ੁਯਦੁਆਯਾ ਅਤ ਭੰਦਯ ਏਭਟੀ ਦੀਆਂ ਉਸਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਢਾਹੁਣਾ ਸੀ ਜ ਵਏ ਚਰਦੀ ਸੜਏ ਤ ਹਨ। ਯ ਫਾਅਦ 

ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਤਾਿ ਨੰੂ ਯੱਦ ਏਯ ਵਦੱਤਾ ਵਆ ਵਏਉਂਵਏ ਭਰਏੀਅਤ ਦ ਝੜ ਸਫੰਧੀ ਭਾਰ ਵਿਬਾ ਿੱਰੋਂ 

ਵਯਯਟ ਵਦੱਤੀ ਈ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਿੱਰੋਂ ਪਸਰਾ ਏੀਤਾ ਵਆ ਵਏ ਇੱਥ ਫਾਈਾਸ ਯਡ ਦਾ ਵਨਯਭਾਣ 

ਏੀਤਾ ਜਾਿ ਜ ਵਏ ੂਯਫ ਿਾਰ  ਾਸ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਤੋਂ 18,700 ਵਏਰਭੀਟਯ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹੰੁਦੀ ਹ ਅਤ 21,539 

ਵਏਰਭੀਟਯ ਤ ਐਤਭ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਡਹਰੋਂ ਫਾਈਾਸ ਦੀ ਏੱੁਰ ਰੰਫਾਈ 2.839 ਵਏਰਭੀਟਯ ਹਿੀ। ਇਸ 

ਰਸਤਾਿ ਦ ਅਧੀਨ ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਾਰਯਏਟਰਾ ਸੜਏ 'ਤ ਫਾਈਾਸ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਿਰੋਂ 

ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਅਤ ਯੁੜਏਾ ਤੋਂ ਜਭੀਨ ਏਿਾਇਯ (ਹਾਸਰ) ਏਯਨ ਰਈ ਇੱਏ ਨੋਟੀਵਪਏਸ਼ਨ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ 

ਵਆ। ਇਸ ਰਈ , ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਅਤ ਯੁੜਏਾ ਤੋਂ ਿਭੀਨ ਏਿਾਇਯ ਏੀਤੀ ਜਾਿੀ ਅਤ ਇਸ ਦ ਰਈ 

ਜਭੀਨ ਏਿਾਇਯ ਏਯਨ ਰਈ ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਿਰੋਂ ਜਭੀਨ ਏਿਾਇਯ ਏਯਨ ਰਈ ਭੁਆਿਜ ਅਤ 

ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ ਰਈ ਭੁੜ-ਿਸਫ ਅਤ ਯੀਸਟਰਭੈਂਟ ਏਟ 2013 ਦ ਅਧੀਨ ਨ ਟੀਵਪਏਸ਼ਨ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ 

ਵਆ ਹ। ਇਸ ਏਟ ਦ ਤਵਹਤ ਜਭੀਨ ਏਿਾਇਯ ਏਯਨ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦਾ 

ਅਵਧਨ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਹ ਅਤ ਇਸ ਰਈ ਸਟਟ ਸਸ਼ਰ ਇੰਏਟ ਅਸਸਭੈਂਟ ਮੂਵਨਟ, ੰਜਾਫੀ 

ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ ਨੰੂ PRBDB  ਿੱਰੋਂ PSRSP/4038  ਵਭਤੀ: 26.10.15 ਇੱਏ ੱਤਯ 

ਵਭਵਰਆ ਹ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਜਏਟ ਦੀ ਸ .ਆਈ.. ਸਟੱਡੀ ਏਯਨ ਰਈ ਵਏਹਾ ਵਆ । ਇਸ ਰਈ, 

ਫਵਰਏ ਿਯਏਸ ਵਿਬਾ, ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਿਰੋਂ 14.10.15 ਨੰੂ  ਰਬਾਿਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਰਈ ਨੋਟੀਵਪਏਸ਼ਨ 

ਨੰਫਯ 07/58/2013-1B&R3/436  ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਵਆ। 
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ਵਪਯ 2.1 : ੂਯਫ ਿਾਰ  ਾਸ ਤੱਏ ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਫਾਈਾਸ ਦਾ ਨਏਸ਼ਾ 

                ਸਯਤ : PRBDB 

2.2 ਜਸਟੀਪਪਕੇਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਭਕਸਦ ਰਈ : 

 ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦ ਉਦਸ਼ ਸਫੰਧੀ ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਜਏਟ ਦਾ ਭੁਆਇਨਾ ਏੀਤਾ ਜਾਿ ਵਏ 

ਰਸਤਾਵਿਏ ਰਜਏਟ ਜਨਤਏ ਭਏਸਦ ਰਈ ਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ? ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਰਯਏਟਰਾ ਸੜਏ ਤ ਫਾਈਾਸ 

ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਰਈ ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਭੀਨ ਏਿਾਇਯ ਏਯਨ ਰਈ ਹਠ ਵਦੱਤ ਏਾਯਨਾਂ ਏਯਏ ਰੜ ਹ: 

 ਭਜੂਦਾ ਸੜਏ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਤ ਫਣਾ  ਅਤ ਏੰਜਸਟਡ ਬਾ ਤੋਂ ਰੰਦੀ ਹ।  
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 ਫਹੁ ਟਯਾਰ  ਿਾਰ  ਟਯੱਏ, ਫੱਸਾਂ, ਏਾਯਾਂ ਆਵਦ ਇੱਥੋਂ ੁਜਯਦ ਹਨ ਜ ਵਏ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਭੱਵਸਆ 

ਦਾ ਏਯਦ ਹਨ। 

 ਭਜੂਦਾ ਸੜਏ ਦ ਤੰ ਏਯਿ (ਭੜ),  ਬਾਯੀ ਿਾਹਨ ਰਈ ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸਦ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ 

ਬਾਯੀ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਭੱਵਸਆ ਹੰੁਦੀ ਹ। 

 ਭਜੂਦਾ ਸੜਏ ਦ ਵਤੰਨ ਅੰਨਹੇ  ਏਯਿ (ਭੜ) ਹਨ, ਵਜਹੜ ਵਏ ਸੜਏ ਸੁਯੱਵਐਆ ੱਐੋਂ ਫਹੁਤ 

ਐਤਯਨਾਏ ਹਨ ਅਤ ਅਏਸਯ ਇਸ ਬਾ ਤ ਸੜਏ ਹਾਦਸ ਿਾਯਦ ਹਨ। 

 ੂਯਫ ਿਾਰ  ਿਾਸ ਡਹਰੋਂ ਤੋਂ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਵਯਹਾ ਫਾਈਿਾਸ ਬਾਯੀ ਆਿਾਜਾਈ ਨੰੂ ੱਟ ਏਯਾ। ਇਹ 

ਫਾਈਾਸ ਭਜੂਦਾ ਸੜਏ ਤੋਂ ੁਜਯਨ ਿਾਵਰਆਂ ਰਈ ਅਤ ਸਥਾਨਏ ਰਏਾਂ ਰਈ ਰਾਹਿੰਦ ਹਿਾ।  

 ਉਯਏਤ ਏਾਯਨਾਂ ਏਯਏ ਇਹ ਰਜਏਟ ਿਯੀਵਏਰਤ ਰਜਏਟ ਦ ਬਾ-2 (I-ਈ) ਅਤ ਇਸ ਤਯਹਾਂ 

LARR ਏਟ 2013 ਅਨੁਸਾਯ ਮਜਨਾਫੱਧ ਵਿਏਾਸ ਰਈ ਰਜਏਟ ਹ। 

2.3 ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਭ ੁੱ ਖ ਪਾਈਦੇ : 

 ਇਹ ਰਜਏਟ ਸਾਯ ਰਏਾਂ ਰਈ ਐਾਸਏਯ ਦਿੇਂ ਵੰਡਾਂ (ਡਹਰੋਂ ਅਤ ਯੁੜਏਾ)  ਅਤ ਨੇੜ-ਤੜ ਦ ੇਂਡੂ 

ਇਰਾਵਏਆਂ ਤੋਂ ੁਜਯਨ ਿਾਰ  ਰਏਾਂ ਰਈ ਿੀ ਫਹੁਤ ਰਾਬਏਾਯੀ ਹ। ਇਸ ਰਜਏਟ ਅਧੀਨ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਹਠ ਵਰਐ 

ਰਾਬ ਰਾਤ ਹਣ : 

 ਬਾਯੀ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਭੱਵਸਆ ਹੱਰ ਹ ਜਾਿੀ। 

 ਭਜੂਦਾ ਸੜਏ ਤ ਹਣ ਿਾਰ  ਹਾਦਵਸਆਂ ਵਿੱਚ ਏਭੀ ਆਿੀ ਵਏਉਂਵਏ ਬਾਯੀ ਆਿਾਜਾਈ ਫਾਈਾਸ 

ਿਾਰ  ਾਸ ਹ ਜਾਿੀ। 

 ਸਭੇਂ ਦੀ ਫੱਚਤ ਹਿੀ। 

 ਆਿਾਜਾਈ ਦ ੁਜਯਨ ਰਈ ਇਏ ਹਯ ਵਿਏਰ (ਯਸਤਾ) ਹਿਾ। 
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 ਰਜਏਟ ਦੀ ਉਸਾਯੀ, ਏਾਯਿਾਈ ਅਤ ਯੱਐ-ਯਐਾਿ ਦੀ ਵਭਆਦ ਦ ਦਯਾਨ ਯਜਾਯ ਦ ਭਏ ਦਾ 

ਹਣ। 

 ਰਦਸ਼ੂਣ ਦ ੱਧਯ ਵਿੱਚ ਏਭੀ ਆਿੀ ਅਤ ਿਾਤਾਿਯਨ ਦੀ ੁਣਿੱਤਾ ਿਧੀ। 

 ਐਤੀਫਾੜੀ ਐਤਯ ਵਿੱਚ ਹੰੁਚਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹਿੀ। 

2.4 ਉਦੇਸ਼ 

 RFCTLARRA 2013 ਦੀ ਧਾਯਾ 4 ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਯੂਯੀ 

ਹ। ਰਸਤਾਵਿਤ ਏਿਾਇਯ ਦਾ ਰਏਾਂ 'ਤ ਸ.ਆਈ.. ਅਧੀਨ ਸਭਾਵਜਏ-ਆਯਵਥਏ ੱਧਯ ਤੱਏ ਣ ਿਾਰ  

ਰਬਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਾਇਭਯੀ ਅਤ ਸਕ਼ਡਯੀ ਦ ਤਯ ਤ ਹਾਸਰ ਏੀਤੀ ਜਾਿੀ। ਸ.ਆਈ.. ਟੀਭ ਿੱਰੋਂ 

ਹਠ ਵਦੱਤ ਵਹਰੂਆਂ ਤ ਵਧਆਨ ਵਦੱਤਾ ਵਆ ਹ : 

1. ਏੀ ਰਸਤਾਵਿਏ ਿਭੀਨ ਏਿਾਇਯ ਜਨਤਏ ਭਏਸਦ ਰਈ ਜਾਇਿ ਹ। 

2. ਏੀ ਰਬਾਵਿਤ ਵਯਿਾਯ ਦੀ ਅਤ ਉਜੜ ਵਯਿਾਯਾਂ ਦੀ ਵਣਤੀ ਦੀ ਅੰਦਾਿਨ ਵਣਤੀ ਹ।  

3. ਇਸ ਰਜਏਟ ਰਈ ਹਾਸਰ ਜਭੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੰੂ ਸਭਝਣ ਰਈ ੱਟ-ੱਟ ਜਾਣਏਾਯੀ ਹ। 

4. ਏੀ ਇਸ ਦ ਫਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਸ਼ਣ ਏੀਤਾ ਹ। 

5. ਏੀ ਇਸ ਨਾਰ ਣ ਿਾਰ  ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿਾਂ, ਏੁਦਯਤੀ ਰਬਾਿਾਂ ਦੀ ਅਵਧਨ ਏੀਤਾ ਹ। ਰਜਏਟ ਦ 

ਐਯਚ ਦੀ ਸਭੱੁਚੀ ਰਾਤ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਹਣ ਿਾਰ  ਰਾਬ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਹ।  

6. ਏੀ ਰਸਤਾਵਿਏ ਏਿਾਇਯ ਿਭੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੰੂ ਸਭਝਣ ਰ ਈ, ਜਨਤਏ ਅਤ ਵਨਿੱਜੀ , ਯ, 

ਫੰਦਫਸਤ ਅਤ ਹਯ ਆਭ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤ ਣ ਿਾਰ  ਰਬਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਭਵਝਆ ਵਆ ਹ।  

2.5  ਪਿਧੀ : 

 ਸਾਯਣੀ 2.2 ਵਿੱਚ ਸ.ਆਈ.. ਰਈ ਜਾਣਏਾਯੀ ਇਏੱਤਯ ਏਯਨ ਰਈ ਅਣਾਈ ਈ ਵਿਧੀ ਦ 

ਏੁਝ ਅੰਸ਼ ਸੰਐ ਯੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ ਏੀਤ  ਹਨ। 
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ਸਾਯਣੀ 2.2 : ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਿੁੱ ਰੋਂ  ਅਣਾਈ ਗਈ ਪਿਧੀ 

ਰੜੀ 

ਨੰ. 

ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਪਿਰੂ ਪਿਧੀ ਦਾ ਿੇਯਿਾ ਸਯਤ 

1 ਏੀ ਰਸਤਾਵਿਤ ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ 

ਜਨਤਏ ਭਏਸਦ ਰਈ ਹ। 

ਸੂਚੀ ਬਾ 2(I) ਵਿੱਚ ਸ਼ ਏੀਤੀ 

ਈ ਹ। 

RFCTLARRA 

2013 

2 ਰਜਏਟ ਤੋਂ  ਰਬਾਵਿਤ ਵਯਿਾਯਾਂ ਦਾ 

ਅੰਦਾਿਾ ਜ ਰਜਏਟ ਏਾਯਨ ਉਜੜ 

ਸਏਦ ਹਨ। 

ਰਬਾਵਿਤ ਵਯਿਾਯਾਂ ਦੀ 

ਜਨਣਨਾ ਅਤ ਫਸਰਾਈਨ 

ਸਯਿਐਣ (ੱਟ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 

ਆਏਾਯ) ਰਸ਼ਨਾਿਰੀ ਦ ਢੰ 

ਦੁਆਯਾ 

ਪੀਰਡ ਸਯਿਐਣ 

3 ਰਸਤਾਵਿਤ ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ ਏਾਯਨ 

ਰਾਤ ਿਭੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਜਨਤਏ ਅਤ 

ਰਾਈਿਟ ਯ ਬੁਤਾਨ ਅਤ ਹਯ 

ਸਾਵਝਆ ਜਾਇਦਾਦਾ ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ। 

ਰਸਤਾਵਿਤ ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ ਦੀ 

ਭਰਵਏਅਤ ਅਤ ਵਏਸਭ ਦ 

ਆਧਾਯ ਉੱਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 

ਟਯਾਜਏਟ ਿਾਏ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ 

ਢਾਂਚ ਅਤ ਦਯੱਐਤਾਂ ਦੀ ਿੀ 

ਵਣਤੀ ਏੀਤੀ ਜਾਿੀ। 

ਪੀਰਡ ਸਯਿਐਣ 

4 ਇਸ ੱਰ ਨੰੂ ਸਭਝਣਾ ਵਏ ਰਜਏਟ 

ਰਈ ਜਭੀਨ ਦੀ ੱਟ ੱਟ ਵਏੰਨੀ ਹੱਦ 

ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਸੀ। 

ਰਸਤਾਵਿਤ ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ ਦੀ 
ਉਮਤਾ ਦੀ ਢੰੁਾਈ ਵਿੱਚ 
ਅਵਧਨ ਏੀਤੀ ਈ 100 ਪੁੱ ਟ 
ਤੱਏ ਦੀ ਜਭੀਨ ਦੀ ਉਮਤਾ ਅਤ 
ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਜਭੀਨ ਸਾਯਥਏ 
(ਜਯੂਯੀ) ਹ। 

ਡਸਏ ਅਵਧਨ ਅਤ 

ਐਤਯ ਤਸਦੀਏ 
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5 ਏੀ ਹਾਸਰ ਏਯਨ ਰਈ ਹਯ ਜਭੀਨ 

(ਸਥਾਨ) ਸੰਬਿ ਨਹੀਂ ਹ। 

ਵਿਏਰਾਂ ਦਾ  ਵਿਸ਼ਰਸ਼ਣ ਅਤ 

ਰਜਏਟ ਦੀ ਜਾ  

ਡਸਏ ਅਵਧਨ ਅਤ 

ਐਤਯ ਤਸਦੀਏ 

6 ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ ਦਾ ਅਵਧਨ, 

ਏੁਦਯਤੀ ਅਤ  ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਫਧਨ 

ਏੀਤੀ ਰਾਤ ਅਤ ਰਜਏਟ ਦੀ 

ਰਾਤ ਤ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਏੱੁਰ ਐਯਚ 

ਅਤ ਰਜਏਟ ਦ ਰਾਬ ਦਾ ਅਵਧਨ 

ਏਯਨਾ।  

ਵਿਏਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ 

ਉਤ ਣ ਿਾਰ  ਰਬਾਿ 

ਡਸਏ ਅਵਧਨ ਅਤ 

ਐਤਯ ਤਸਦੀਏ, 

ਵਹੱਸਦਾਯਾਂ ਨਾਰ 

ਭਸ਼ਿਯਾ 

 

 RFCT LARRA 2013 ਦੀ ਰੜ ਅਨੁਸਾਯ ਰਜਏਟ ਦਾ ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏੀਤਾ ਵਆ ਹ 

ਅਤ ਇਸ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦੀਆ ਵਿਧੀਆ ਵਿੱਚ ਹਠ ਵਰਐ ਿਯਿ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ। 

1. ਨਭੂਨਾ ਸਭਾਵਜਏ ਆਯਵਥਏ ਸਯਿਐਣ : ਿਭੀਨ ਅਤ ਢਾਂਵਚਆ ਦ ਿਯਿ ਦ ਅਧਾਯ ਉੱਤ ਜਨਿਯੀ 

2016 ਦ ਭਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਅਤ ਯੁੜਏਾ ਦ ਰਜਏਟ ਰਬਾਵਿਤ ਵਯਿਾਯਾਂ ਦਾ ਸਭਾਵਜਏ ਆਯਵਥਏ 

ਸਯਿਐਣ ਏੀਤਾ ਵਆ। ਇਸ ਸਯਿਐਣ ਵਿੱਚ ਰਜਏਟ ਦ ਛਟ-ਿੱਡ ਅਸਯਾ ਫਾਯ ਜਾਨਣ ਦੀ ਏਵਸ਼ਸ ਏੀਤੀ 

ਈ। 

2. ਵਹੱਸਦਾਯਾਂ ਦ ਭਸ਼ਿਯ : ਰਏਾਂ ਨਾਰ ਵਿਅਏਤੀਤ ਅਤ ਵੰਡ ੱਧਯ ਉੱਤ ਸਰਾਹ ਭਸ਼ਿਯ ਏੀਤ 

। ਵੰਡ ੱਧਯ ਉੱਤ ਯਜੀ ਯਟੀ ਅਤ ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ ਦ ਰਬਾਿ LARR 2013  ਅਨੁਸਾਯ ਭੁਆਿਜ 

ਸਫੰਧੀ ਰਫਾਤ ਏੀਤੀ ਈ।ਸਭਾਜਏ ਰਬਾਿ ਰਫੰਧਏ ਮਜਨਾ ਵਤਆਯ ਏਯਦ ਸਭੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅਿਾ , 

ਸਰਾਹਾਂ ਅਤ ਰਏਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਯਾ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਯੱਵਐਆ ਵਆ ਹ।  

2.6 ਿਕਰਾ ਦਾ ਪਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ  

 ਰਜਏਟ ਨੰੂ ਅੰਵਤਭ ਯੂ ਦਣ ਰਈ ਸਭਾਵਜਏ ਅਸਯ ਵਨਯਧਾਯਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਏਯਾਉਣ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ 
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ਇਸਦ ਰਬਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਯੱਵਐਆ ਵਆ। ਹਯ ਅਵਧਨ ਏਯਨ ਰਈ ਡਹਰੋਂ ਫਾਈਾਸ ਦ ਰਜਏਟ 

ਵਿੱਚ ਇਸ ਦ ਣ ਿਾਰ  ਵਤੰਨ ਰਬਾਿਾਂ ਦਾ ਰਐਾ ਏੀਤਾ ਵਆ। ਿਭੀਨ ਏਿਾਇਯ ਰਈ ਭੱੁਢਰੀ ਰਾਤ ਨੰੂ 

ਸਥਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਅਤ ਭੁਆਿਿ ਦੀ ਰੜ ਅਤ ਸਭਾਵਜਏ ਜਾਇਿਾ ਅਤ ਿਾਤਾਿਯਨ ਤ ਣ ਿਾਰ  ਰਬਾਿ 

ਦ ਜਾਇਿ ਰਈ ਸਰਾਹਏਾਯ ਦੀ ਰੜ ਹ। ਤੁਰਨਾਤਭਏ ਵਿਸ਼ਰਸ਼ਣ ਰਈ ਸਭਾਵਜਏ ਅਸਯ ਦੀ ਰਵਏਵਯਆ 

ਦ ਰਬਾਿ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਯੱਵਐਆ ਵਆ। (ਵਚੱਤਯ 2) ਿਭੀਨ ਏਿਾਇਯ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ , ਸਭਾਵਜਏ 

ਰਬਾਿ ਅਤ ਰਏਾਂ ਦ ਵਿਚਾਯਾਂ ਨੰੂ ਸਭਝਣ ਰਈ ਇਸਦ ਫਦਰ ਦੀਆਂ ਏਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਏੀਤੀਆਂ ਈਆਂ। ਵਤੰਨ 

ਫਦਰ ਹਠ ਵਰਐ ਅਨੁਸਾਯ ਹਨ:  

ਫਦਰ 1 : ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਨੰੂ ਚੜਾ ਕਯਨਾ 

 ਭਜੂਦਾ ਸੜਏ ਦ ਆਰ ਦੁਆਰ ਸਧਾਈ ਅਤ ਆਯਜੀ ਤਯਹਾ ਦ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਤ ਿਾਯਏ ਢਾਂਵਚਆ 

ਵਿਏਵਸਤ ਹ ਹਨ। ਡਹਰੌਂ  ਏਸਫ ਵਿਚਏਾਯ 500 ਭੀਟਯ ਰਈ ਸੜਏ ਦੀ ਚੜਾਈ ਵਸਯਫ਼ 10 ਤੋਂ 20 

ਭੀਟਯ ਹ। ਜਏਯ ਭਜੂਦਾ ਯਸਤਾ ਯੱਐਣਾ ਹ ਤਾਂ ਦਿੇਂ ਾਵਸਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੰੂ ਚੜਾ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਹਿੀ ਅਤ 

ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੰੂ ਰਾਤ ਏਯਨਾ ਿਾ (ਰਬ 49 ੱਏੀਆਂ ਅਤ 11 ਏੱਚੀਆਂ ਫਣਤਯਾਂ ਨੰੂ) 

ਵਜਸ ਦ ਨਤੀਜ ਵਿੱਚ ਫਯ ਹ ਵਿਅਏਤੀਆਂ ਨਾਰ ਸਭਝਤ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭੁੜ ਿਸਫਾ ਏਯਏ ਅਤ ਨਾਰ 

ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਰਤਾਂ ਦੀ ਤਫਦੀਰੀ ਰਈ ਇਸਦੀ ਰਾਤ ਦਣੀ ਿੀ। 

ਫਦਰ 2 : ੂਯਫ ਤੋਂ ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਫਾਈਾਸ 

 ਇਸ ਚਣ ਦੀ ਸਧ ਰਈ ਜ ਇਸ ਰਜਏਟ ਸੜਏ ਦ ੂਯਫ ਿਾਰ  ਾਸ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਚਰਦਾ ਹ ਅਤ 

18+300 ਵਏਰਭੀਟਯ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹੰੁਦਾ ਹ ਅਤ ਐਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਦਾ ਹ ਅਤ ਰੁੱ ਏ ਿਾਰੀ ਸੜਏ 

ਨੰੂ ਏੱਟਦਾ ਹ (ਸ਼ੰਏਯ ਵੰਡ ਦ ਨਾਰ)। ਵਪਯ ਇਹ ਯਸਤਾ ਐਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨ ਤੋਂ ਅਤ ਹਯ ਜ ਰੁੱ ਏ ਿਾਰੀ 

ਸੜਏ ਨੰੂ ਏੱਟਦਾ ਹ (ਯੁੜਏਾ ਵੰਡ ਦ ਨਾਰ)। ਇਹ ਦੱਐਣ-ੱਛਭ ਿੱਰੋਂ ਐਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹ ਅਤ 

ਨੰਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ੱਡ ਿਾਰ  ਯਸਤ ਨੰੂ ਏੱਟਦਾ ਹ ਅਤ ਐਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹੰੁਦਾ ਹ ਵਜਸ ਨੰੂ 21+539 

ਵਏਰਭੀਟਯ ਰਜਏਟ ਸੜਏ ਰਈ ਵਭਰਾਇਆ ਵਆ ਹ। ਇਹ ਚਣ ਵਏਸ ਸੰਬਾਿਤ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਐਤਯ ਿੱਰੋਂ 

ਨਹੀਂ ਰੰਦੀ ਅਤ ਬਵਿੱਐ ਵਿਚ ਵਿਏਾਸ ਤੋਂ ਦੂਯ ਹ। ਵੰਡ ਯੁੜਏਾ ਡਹਰੋਂ ਏਸਫ ਦ ਨਜਦੀਏ ਹ। ਵਜਸ ਏਾਯਨ 
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ਇਹਨਾਂ ਦਨਾਂ ਵੰਡਾਂ ਨੰੂ ਜੜਦੀ ਸੜਏ ਤ ਏਾਫ਼ੀ ਵਿਏਾਸ ਹਇਆ ਹ।ਯ ਵਜਸ ਜਹਾ ਤੋਂ ਫਾਈਾਸ ਰੰਣਾ 

ਹ, ਉਹ ਐਤੀਫਾੜੀ ਿਾਰੀ ਿਭੀਨ ਹ। ਇਸ ਫਾਈਾਸ ਦੀ ਏੱੁਰ ਰੰਫਾਈ 2.839 ਵਏਰਭੀਟਯ ਹ। 

ਫਦਰ 3 : ੁੱ ਛਭ ਤੋਂ ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਫਾਈਾਸ 

 ਇਸ ਚਣ ਦੀ ਸਧ ਰਈ ਜ ਇਸ ਰਜਏਟ ਸੜਏ ਦ ੱਛਭ ਿਾਰ  ਾਸ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਚਰਦਾ ਹ ਅਤ 

18+300 ਵਏਰਭੀਟਯ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹੰੁਦਾ ਹ ਅਤ ਐਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨ ਏਰੋਂ ਰੰਦਾ ਹ ਅਤ ਵੰਡ ਯਾੁਯ ਿਰੋਂ 

ਰੁੱ ਏ ਿਾਰੀ ਸੜਏ ਨੰੂ ਏੱਟਦਾ ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਹ ਐਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨ ਵਿੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹਇਆ ੱਡ ਿਾਰੀ 

ਸੜਏ ਨੰੂ ਏੱਟਦਾ ਹ ਜ ਐਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨਾਂ ਦ ਨਾਰ ਹ ਜ ਜਯਤਯ ਵੰਡ ਦ ਨਾਰ ਹ। ਅ ਇਹ ਐਤੀਫਾੜੀ 

ਿਭੀਨ ਵਿਚੋਂ ਰੰਦਾ ਹਇਆ ਵੰਡ ਭਾਜਯੀ ਨੰੂ ਏਯਾਸ ਏਯਦਾ ਹ , ਵਪਯ ਭੁੜਏ ਐਤਾਫਾੜੀ ਿਭੀਨ ਵਿੱਚ 

ਰੰਦਾ ਹਇਆ ਜ ਯੰੀਆ ਵੰਡ ਨੰੂ ਜਾਂਦੀ ਸੜਏ ਨੰੂ ਾਯ ਏਯਦਾ ਹ। ਵਪਯ ਇਹ ਹਯ ਐਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨਾਂ 

ਨੰੂ ਾਯ ਏਯਦਾ ਹ ਅਤ ਵਜਸਨੰੂ ਵੰਡ ਾਰੁਯ ਨੇੜ ਰਜਏਟ ਿਾਰੀ ਸੜਏ 21+300 ਵਏਰਭੀਟਯ ਰਈ 

ਵਭਰਾਇਆ ਵਆ ਹ। ਇਹ ਚਣ ਵਏਸ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਐਤਯ ਏਰੋਂ ਨਹੀਂ ਰੰਦੀ ਅਤ ਬਵਿੱਐ ਵਿੱਚ ਵਿਏਾਸ ਤੋਂ 

ਦੂਯ ਹ। ਇਥ ਫਾਈਾਸ ਦੀ ਚੜਾਈ 3.6 ਵਏਰਭੀਟਯ ਹ। 
 

ਪਚੁੱ ਤਯ 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 ਵਤੱਐ ਭੜਾਂ ਦੀ ਵਣਤੀ  2 0 0 

5 ਰਬਾਵਿਤ ਐਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨ (ਭੀਟਯ) 300 3000 3600 

6 ਰਬਾਵਿਤ ਫੰਜਯ ਜਭੀਨ (ਭੀਟਯ) 0 0 0 
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7 ਰਬਾਵਿਤ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਜਭੀਨ (ਭੀਟਯ) 900 0 0 

8 ਰਬਾਵਿਤ ਿਾਯਏ ਜਭੀਨ (ਭੀਟਯ) 300 0 0 

9 ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਏੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਏਾਂ ਦੀ ਵਣਤੀ 1 1 1 

10 ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਵਣਤੀ/ਏਨਾਰ ਏਯਾਵਸੰ 0 2 2 

11 ਰਬਾਵਿਤ ੱਏੀ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਫਣਤਯ (ਨੰਫਯ) 37 2 0 

12 ਰਬਾਵਿਤ ੱਏੀ ਿਾਯਏ ਫਣਤਯ (ਨੰਫਯ) 12 1 0 

13 ਰਬਾਵਿਤ ਏੱਚੀ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਫਣਤਯ (ਨੰਫਯ) 11 0 0 

14 ਰਬਾਵਿਤ ਏੱਚੀ ਿਾਯਏ ਫਣਤਯ (ਨੰਫਯ) 0 0 0 

15 ਝੜੀਆਂ 0 0 3 

16 ਹਯ ਰਬਾਵਿਤ ਫਣਤਯਾਂ (ਨੰਫਯ) 2 0 0 

17 ਫਦਰ  ਟਰੀਪਨ ਿਾਰ  ਐੰਬ  (ਨੰਫਯ) 38 0 2 

18 ਫਦਰ  ਰਬਾਵਿਤ ਐੰਬ  (ਨੰਫਯ) 99 9 7 

19 ਫਦਰ  ਟਯਾਂਸਪਾਯਭਯਿ  (ਨੰਫਯ) 6 1 0 

20 ਰਬਾਵਿਤ ਦਯਐਤਾਂ ਦੀ ਵਣਤੀ (ਨੰਫਯ) 283 38 52 

21 ਏੱੁਰ ਰਾਤ (ਯੁ ਏਯੜਾਂ ਵਿੱਚ) 13 21 23 

ਸਯਤ : PRBDB 

ੁਣਾਤਭਏ ਵਿਸ਼ਰਸ਼ਣ 

ੳ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਿਭੀਨ **  ** ** 

ਅ ਰਬਾਵਿਤ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ/ਿਾਯਏ ਇਭਾਯਤਾਂ * ** *** 

ੲ ਰਬਾਵਿਤ ਛੱੜ *** *** *** 

ਸ ਿਨਸਤੀ ਅਤ ਸ਼ੂ *** * ** 
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ਹ ਰਬਾਵਿਤ ਧਾਯਵਭਏ ਫਣਤਯਾਂ *** * * 

ਏ ਸਭਾਜਏ ਭੱੁਦ *** * * 

ਐ ਿਾਤਾਿਯਨ ਏੁਆਵਰਟੀ ** ** ** 

 ਹਠਰ ੱਧਯ ਦ ਐਤਯ *** *** ** 

 

ਅੰਤਭ :   * ੱਟ      ** ਵਿਆਦਾ      *** ਫਹੁਤ ਵਿਆਦਾ 

 

 ਵਚੱਤਯ 2.2 ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ ਵਏ ਚਣ -1 ਰਈ ਭਜੂਦਾ ਸੜਏ ਨੰੂ ਚੜਾ ਏਯਨ ਰਈ ਢਾਂਵਚਆ ਨੰੂ 

ਰਾਤ ਏਯਨ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਹ। ਅਰਡਸ਼ਨ ਰਈ 13 ਏਯੜ ਯੁ ਦੀ ਰੜ ਹ। ਚਣ -2 ਅਤ ਚਣ-3 

ਸੰਬਾਿਤ ਐਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਦੀ ਹ। ਚਣ-2 ਅਤ ਚਣ-3 ਅਨੁਸਾਯ ਸੰਬਾਿਤ ਜਭੀਨ ਤ ਫਾਈਾਸ 

ਫਣਾਉਣ ਰਈ 21 ਏਯੜ ਅਤ 23 ਏਯੜ ਦਾ ਐਯਚਾ ਆਿਾ ਜ ਵਏ ਚਣ-1 ਦ ਐਯਚ ਨਾਰੋਂ ਫਹੁਤ ਵਿਆਦਾ 

ਹ। ਇਹ ਵਨਯਧਾਯਤ ਭੱਧਭਾਨ ਤ ਹੰੁਚਣ ਰਈ ਇੱਏ ੁਣਾਤਭਏ ਏਾਯਨ ਹ ਅਤ ਵਨਸ਼ਾਨ ਅਨੁਸਾਯ 

ਅਨੁਏੂਰ ਹਿਾ। ਚਣ-1 ਦਾ ਨਤੀਜ ਰਈ ਜਯੂਯਤ ਹ ਿਾਯਏ ਫਣਤਯਾਂ, ੁਯਦੁਆਯਾ ਅਤ ਭੰਦਯ ਏਭਟੀ 

ਦੀਆਂ ਫਣਤਯਾਂ ਨੰੂ ਢਾਹੁਣਾ ਜ ਵਏ ਭਜੂਦਾ ਸੜਏ ਉੱਤ ਹਨ।  

 ਇਸ ਰਈ ਵਹਰਾਂ ਇਹ ਪਸਰਾ ਏੀਤਾ ਵਆ ਸੀ ਵਏ ਭਜੂਦਾ ਸਵਥਤੀ ਨੰੂ 4-ਰਟ ਯਾਹੀਂ ਅਰਡ 

ਏੀਤਾ ਜਾਿਾ ਵਜਸਦ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਿਾਯਏ ਫਣਤਯਾਂ ਨੰੂ ਢਾਹੁਣਾ ਿਾ ਅਤ ੁਯਦੁਆਯਾ ਅਤ ਭੰਦਯ 

ਏਭਟੀ ਦੀਆਂ ਫਣਤਯਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਢਾਹੁਣਾ ਿਾ ਜ ਵਏ ਭਜੂਦਾ ਸੜਏ ਤ ਹਨ। ਯ ਇਸ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ, ਰਸਤਾਿ 

ਨੰੂ ਯਏ ਵਰਆ ਵਆ ਵਏਉਂਵਏ ਭਾਰਏੀ ਦ ਵਿਿਾਦ ਹਣ ਏਯਏ ਵਜਸਦੀ ਵਯਯਟ ਭਾਰ ਵਿਬਾ ਿਰੋਂ ਵਦੱਤੀ 

ਈ। ਵਹਰੀ ਚਣ ੁਯਦੁਆਯਾ ਅਤ ਭੰਦਯ ਦੀਆਂ ਫਣਤਯਾਂ ਨੰੂ ਰ  ਏ ਸੀ ਵਏ ਇਹਨਾਂ ਇਭਾਯਤਾਂ ਨੰੂ ਢਾਹੁਣ 

ਨਾਰ ਸਥਾਨਏ ਰਏਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਯਵਭਏ ਬਾਿਨਾਿਾਂ ਦਾ ਨੁਏਸਾਨ ਹਿਾ।  

 ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਪਸਰਾ ਏੀਤਾ ਵਆ ਵਏ ਫਾਈਾਸ ਸੜਏ ਡਹਰੋਂ ਵੰਡ 

ਦ ਐੱਫ ਾਸ ਤੋਂ ਫਣਾਈ ਜਾਿੀ ਜ ਵਏ 18.700 ਵਏਰਭੀਟਯ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹੰੁਦੀ ਹ ਅਤ ਭਜੂਦ ਸੜਏ 21.539 
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ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਭਰਦੀ ਹ। ਡਹਰੋਂ ਫਾਈਾਸ ਦੀ ਏੱੁਰ ਰੰਫਾਈ 2.839 ਵਏਰਭੀਟਯ ਹ। ਇਸ ਰਸਤਾਿ ਅਨੁਸਾਯ 

ਫਾਈਾਸ ਰੁਵਧਆਣਾ -ਭਾਰਯਏੁਟਰਾ ਸੜਏ ਫਣਾਇਆ ਜਾਿਾ ਵਜਸ ਰਈ ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਨੇ ਵੰਡ 

ਡਹਰੋਂ ਅਤ ਯੁੜਏਾ ਤੋਂ ਿਭੀਨ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਇੱਏ ਨੋਟੀਵਪਏਸ਼ਨ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ। ਜਏਯ ਅਸੀਂ ਵਤੰਨੇ ਚਣਾਂ 

ਤ ਵਧਆਨ ਦਈ ਤਾਂ ਚਣ-1 ਅਨੁਸਾਯ ਧਾਯਵਭਏ ਬਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਠੇਸ ੁਜਣੀ ਸੀ ਅਤ ਭਾਰਏੀ ਦਾ ਵਿਿਾਦ 

ਹਣਾ ਸੀ। ਚਣ-2 ਅਨੁਸਾਯ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਤੋਂ ੂਯਫ ਿਾਰ  ਾਸ ਫਾਈਾਸ ਫਣਾ ਵਜੱਥ ਇਨਹ ਾਂ ਦਹਾਂ ਵਿਚਏਾਯ 

ਏਈ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਫਣਤਯ ਜਾਂ ਦੁਏਾਨ ਨਹੀਂ ਹ ਅਤ ਇਸ ਦੀ ਏੱੁਰ ਚੜਾਈ 2.839 ਵਏਰਭੀਟਯ ਹ। ਚਣ-3 

ਅਨੁਸਾਯ ਫਾਈਾਸ ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾਿ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਤੋਂ ੱਛਭ ਿਾਰ  ਾਸ ਸੀ ਅਤ ਵਜਸਦੀ ਏੱੁਰ ਰੰਫਾਈ 

3.6 ਵਏਰਭੀਟਯ ਹ। ਚਣ-3 ਦ ਵਿਚਏਾਯ 3 ਝੌਂੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ 25 ਦਯੱਐਤ। ਅਸੀਂ ਇਹ 

ਵਤੰਨੇ ਵਿਏਰ ਵਚੱਤਯ 2.2 ਵਿੱਚ ਦਐ ਸਏਦ ਹਾਂ। 
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ਸਯਤ : PRBDB 
ਵਚੱਤਯ 2.2 : ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਦ ਵਤੰਨੇ ਵਿਏਰ ਨਏਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਯਸਾ  ਹਨ 

 

 ਵਤੰਨਾਂ ਵਿਏਰਾਂ ਤ ਵਧਆਨ ਦਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਇਹ ਪਸਰਾ ਏੀਤਾ ਵਆ ਵਏ ਚਣ-2 ਵਜੱਥ ਫਾਈਾਸ 

ਦਾ ਵਨਯਭਾਣ  ਡਹਰੋਂ ਤੋਂ ੂਯਫ ਿਾਰ  ਾਸ ਤੋਂ ਹ ਵਯਹਾ ਹ , ਇਸ ਰਜਏਟ ਰਈ ਮ ਵਿਏਰ ਹ। 
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2.7  ਰਜੈਕਟ ਉਸਾਯੀ ਅਤੇ ਪਡਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ੜਾਅ 

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

ਏਭਟੀ ਨੰੂ ਸ਼ ਏੀਤਾ ਵਆ, ਜ ਵਏ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਾਸ ਏੀਤਾ ਵਆ। ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਈਾਸ ਵਿੱਚ 5 ਭੀਟਯ 

ਦਾ ਡਿਾਇਡਯ ਹਿਾ ਅਤ 7.25 ਭੀਟਯ ਦਾ ਦਿ ਾਸ ਏਵਯਜ ਹਿਾ। ਇਸ ਸੜਏ ਦਾ ਨਏਸ਼ਾ ਹਠਾ 

ਦਯਸਾਇਆ ਵਆ ਹ। 

ਰਸਤਾਪਿਤ ਰੜੀ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਵਠਤ ਚੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਯੀ ਿਭੀਨ ਨੰੂ ਚਏ ਏੀਤਾ ਵਆ ਅਤ ਇਸ ਵਹੱਸ ਦ ਨਾਰ ਯੀਫੀ ਤ ਸਭਾਵਜਏ 

ਰਬਾਿਾਂ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏੀਤਾ ਵਆ ਹ। ਵਸੱਟ ਿਜੋਂ ਇਹ ਵਯਯਟ ਇਸ ਰਜਏਟ ਦ ਰਬਾਿਾਂ ਅਤ ਭਾ ਵਨਆ 

ਨੰੂ ਸ਼ ਏਯਦੀ ਹ, ਇਸ ਵਯਯਟ ਵਿੱਚ ਰਬਾਵਿਤ ਰਏਾਂ ਦਾ ਭੁੜ ਿਸਫਾ ਅਤ ਭੁੜ ਸਥਾਤੀ ਨੰੂ PSRSP 

7.25m 

Shoulder 

 
Carriage Way 

 

7.25 m 

Formation width of the Road 

2.5m 2.5m 

1.5m 1.5m 

Shoulder 

Proposed ROW (45 m) 

M
e
d
ia

n
 5

 m
 

Fig. 2.3:A cross section showing a typical Formation width of the Byepass 

Road 
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ਦੀ ਭੁੜ ਿਸਫਾ ਅਤ ਭੁੜ ਸਥਾਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਰ ਸ਼ਾਭਰ ਏੀਤਾ ਵਆ ਹ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਿਭੀਨ ਦੀ ਉਮਤਾ ਦ ਉਯਏਤ ਏੀਤ  ਵਿਏਯ ਸ਼ ਏੀਤ ਹਨ ਵਜਸ ਨੰੂ 

ਸਥਾਤ ਏੀਤਾ ਵਆ ਹ ਵਏ ਸਾਯੀ ਿਭੀਨ ਨੰੂ ਇਏ ਿਾਯ ਤ ਿਯਵਤਆ ਜਾਣਾ ਹ ਅਤ ਵਜਸ ਰਈ ੱਟ ੱਟ 

ਰਾਤ ਤ ਹਾਸਰ ਏੀਤਾ ਜਾ ਵਯਹਾ ਹ। ਇਸ ਿਭੀਨ ਦੀ ਰਾਤੀ ਫਾਈਾਸ ਸੜਏ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਏੀਤੀ 

ਜਾਿੀ, ਇਸ ਰਈ ਰਜਏਟ ਨੰੂ ੜਾਅ ਅਨੁਸਾਯ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਨਹੀਂ ਹ।  

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

ਪਰੰਕ ਕਾਯੀਡਯ ਰਸਤਾਪਿਤ 

RoW (ਭੀ) 

ਰਸਤਾਪਿਤ 

ਚੜਾਈ (ਭੀ) 

ਪਟੁੱ ਣੀ ਿਿਾਰਾ 

1 ਰੁਵਧਆਣਾ- 

ਭਾਰਯਏਟਰਾ-ਸੰਯੂਯ 

ਸੜਏ ਤ ਡਹਰੋਂ 

ਫਾਈਾਸ ਯਡ 

ਨਿੀਂ ਸਧ 

(45) 

29.5 7.250 ਭੀਟਯ ਦ 

ਦਿ ਾਸ ਯਸਤਾ 5 

ਭੀਟਯ ਦਾ  

ਡਿਾਇਡਯ (ਏੱੁਰ 

ਚੜਾਈ 29.5 

ਭੀਟਯ ਹਿੀ। 

 

 
Take off @ 
Km 0.00 and 
meeting point 
@ Km 2.970 

 

2.8 ਰਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ 

ਵਚੱਤਯ 2.3 ਿਾਤਾਿਯਨ ਵਨਮਭ ਅਤ ਏਾਨੰੂਨ ਇਸ ਰਜਏਟ ਸੜਏ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਹਨ, ਸ਼ ਏਯਦਾ ਹ।  

ਰੜੀ 

ਨੰ. 

ਐਕਟ/ਪਨਮਭ ਭਕਸਦ ਸਿੀ 

ਿਾਂ/ਨਾਂ 

ਸਿੀ ਿਣ ਦੇ ਕਾਯਨ ਅਥਾਯਟੀ 

1. ਬ ੂ ੂਭੀ-ਰਵਹਣ ਅਤ 

ੁਨਯਿਾਸ 2013 ਦ 

ਸਯਏਾਯ ਿੱਰ ਬੂਭੀ 

ਰਵਹਣ ਏਯਨ ਰਈ 

ਹਾਂ ਇਸ ਏਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਫਾਈਾਸ 

ਰਈ ਿਭੀਨ ਰਾਤ ਏਯਨ 

ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ 

ਏੁਰਏਟਯ, 
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ਅੰਤਯਤ ਸਹੀ 

ਭੁਆਿਜਾ ਅਤ 

ਾਯਦਯਵਸ਼ਤਾ ਦਾ 

ਅਵਧਏਾਯ 

ਏਾਨੰੂਨ ਫਣਾਉਣਾ ਰਈ ਰਾੂ ਹਿਾ। ਜਭੀਨ 

ਭੰਤਯਾਰਾ 

ਵਿਬਾ 

2. ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਿਾਤਾਿਯਣੀ 

ਰਟ ਅਵਧਏਾਯੀ 

ਏਟ (NEAA 

1997) 

ਿਾਤਾਿਯਣੀ 

ਰਵਏਵਯਆ ਦੀ 

ਸਪਾਈ ਰਈ 

ਵਸ਼ਏਾਇਤਾਂ ਨੰੂ 

ਸੰਫਵਧਤ ਏਯਨਾ। 

ਨਹੀਂ ਵਸ਼ਏਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਨਟਾਯਾ 

ਏਟ ਦ ਅੰਤਯਤ ਏੀਤਾ 

ਜਾਿਾ। 

ਨ.ਡੀ... 

3. ਿਾਤਾਿਯਣੀ ਫਚਾ 

ਏਟ 1986 

ਿਾਤਾਿਯਨ ਦੀ 

ਯੱਵਐਆ ਅਤ 

ਸੁਧਾਯ ਵਹੱਤ 

ਹਾਂ ਸਾਯ ਿਾਤਾਿਯਨ ਸਫੰਧੀ 

ਨੋਟੀਵਪਏਸ਼ਨ, ਵਨਮਭ ਅਤ 

ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਏਟ ਅਨੁਸਾਯ  

ਜਾਯੀ ਏੀਤ  

MoEF. Gol; 
DoE, 
State Gov. 
CPCB; 
SPCB 

4.  ਿਨ ਸੁਯੱਵਐਅਤ ਏਟ 

1927 ਿਨ ਸੁਯੱਵਐਅਤ 

ਅਏਟ (1980), ਿਨ 

(ਯੂਾਂਤਯਣ) ਵਨਮਭ 

1981 

ਿਨਾਂ ਦ ਐਤਯ ਨੰੂ 

ਿਨਾਂਯਵਤ ਏਯਏ 

ਿਣਾਂ ਦੀ ਏੁਟਾਈ ਤ 

ਯਏ ਰਾਉਣੀ 

ਹਾਂ ਸੜਏ ਅਤ ਸਯਏਾਯੀ 

ਿਭੀਨ ਵਿੱਚ ਭਜੂਦ ਯੱੁਐ   

ਜੰਰਾਤ 

ਵਿਬਾ 

ਜੀੀ 

5. ਹਿਾ (ਰਦੂਸ਼ਣ 

ਵਨਮੰਤਯਣ ਅਤ 

ਫਚਾ)ਏਟ 1981 

ਰਦੂਸ਼ਣ ਤ 

ਵਨਮੰਤਯਣ 

ਏਯਨਾ, ਿਾਹਨਾਂ 

ਹਾਂ ਇਸ ਏਟ ਨੰੂ ਉਸਾਯੀ ਦ 

ਦਯਾਨ ਰਾੂ ਏੀਤਾ 

ਜਾਿਾ। ਹਾਟ ਵਭਏਸ 

ਸੀਸੀਫੀ 
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ਦੀ ਹਿਾ ਵਨਏਾਸੀ 

ਅਤ ਵਨਮੰਤਯਣ 

ਏਯਨਾ, 

ਵਿਬਾੀਰਦੂਸ਼ਏਾਂ 

ਰਈ ਇੱਏ ੱਧਯ ਨੰੂ 

ਸੀਵਭਤ ਏਯਨਾ 

ਰਾਂਟ, ਏਾਵਭਆ ਦ ਏੈਂ 

ਅਤ ਉਸਾਯੀ ਦ ਏੈਂ ਰਈ 

ਨ..ਸੀ. ਵਰਆ 

ਜਾਿਾ। 

6. ਜਰ ਯਵਐਅਣ ਅਤ 

ਰਦੁਸ਼ਣ ਵਨਮੰਤਯਣ 

ਏਟ 1974 

ਸਿੀਵਏਰਤ ੱਧਯਾਂ 

ਦ ਅਨੁਸਾਯ 

ਰਦੂਸ਼ਏਾਂ ਦ 

ਵਨਏਾਸ ਤ 

ਵਨਮੰਤਯਣ ਅਤ 

ਜਰ ਰਦੂਸ਼ਣ ਤ 

ਵਨਮੰਤਯਣ 

ਹਾਂ ਹਾਟ ਵਏਭਸ ਰਾਂਟ 

ਉਸਾਯੀ ਏੈਂ , ਏਾਵਭਆ ਦ 

ਏੈਂ ਆਵਦ ਦੀ ਸਥਾਨਾ 

ਿਰ  ਇਸ ਅਏਟ ਨੰੂ ਰਾੂ 

ਏੀਤਾ ਜਾਿਾ। 

ਸ.ੀ.ਸੀ. 

ਫੀ. 

7. ਸ਼ਯ ਰਦੂ ਸ਼ਣ  

(ਵਨਮੰਤਯਣ) ਏਟ 

1990 

 

 

 

 

 

 

ਭ..ਈ.ਫ਼. ਨੇ 

ਿੱਐ-ਿੱਐ ਿਭੀਨਾਂ 

ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਰਈ 

ਵਦਨ ਅਤ ਯਾਤ 

ਰਈ ੱਧਯਾਂ ਨੰੂ 

ਵਸ਼ਤ ਏੀਤਾ 

ਵਆ ਹ। 

ਹਾਂ ਇਸ ਏਟ ਨੰੂ ਰਜਏਟ 

ਯੂਟ ਤ ਿਾਹਨ ਦ ਸ਼ਯ ਨੰੂ 

ਆਉਣ ਿਾਰ  ਿਵਯਹਆ ਵਿੱਚ 

ਭੁਰਾਂਵਏਤ ਏੀਤਾ ਜਾਿਾ , 

ਅਤ ਯੂ ਯਐਾ ਨੰੂ ਭੱੁਦ 

ਨਿਯ ਯੱਐਦ ਹ ਰੜੀਂਦ 

ਸੁਯੱਵਐਅਤ ਢੰ ਅਣਾ 

ਜਾਣ। 

ਸੀਸੀਫੀ 
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8. ਜਨ ਸਾਧਾਯਨ 

ਵਜੰਭਿਾਯੀ ਅਤ ਫੀਭਾ 

ਏਟ 1991 

ਐਤਯਨਾਏ 

ਭਟੀਯੀਅਰ ਅਤ 

ਹਾਦਵਸਆਂ ਦ 

ਫਚਾਅ ਰਈ 

ਹਾਂ ਠੇਏਦਾਯ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਵਏ 

ਉਹ ਹਾਨੀਏਾਯਏ 

ਦਾਯਥਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਏ ਡੀਿਰ, 

ਰੂਏ ਆਵਦ ਦਾ 

ਬੰਡਾਯੀਏਯਨ ਏਯ। 

ਸੀਸੀਫੀ 

9. ਭਾਇਨਯ ਐਵਣਜ ਅਤ 

ਵਯਆਇਤੀ ਵਨਮਭ 

ਨਿੇਂ ਸਯਤ ਦ 

ਐਰਣ ਰਈ 

ਹਾਂ ਭਾਇਨਯ ਐਵਣਜਾਂ ਦੀ 

ਿਯਤੋਂ ਨੰੂ ਵਨਮਵਭਤ ਏਯਨਾ 

ਵਜਿੇਂ ੱਥਯ ,ਵਭੱਟੀ, 

ਦਵਯਆਈ ਯਤਾ ਆਵਦ। 

ਵਿਰਹਾ 

ਏੁਰਏਟਯ 

10. ਏੇਂਦਯੀ ਭਟਯ ਿਹੀਏਰ 

ਏਟ 1988 ਅਤ 

ਏੇਂਦਯੀ ਭਟਯ ਿਹੀਏਰ 

ਵਨਮਭ 1989 

ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ 

ਵਨਏਾਸੀ ਅਤ ਸ਼ਯ 

ਰਦੂਸ਼ਣ ਤ 

ਵਨਮੰਤਯਣ ਏਯਨਾ 

ਹਾਂ ਇਹ ਏਾਨੰੂਨ ਸੜਏ ਦੀ 

ਿਯਤੋਂ ਏਯਨ ਿਾਵਰਆ ਅਤ 

ਉਸਾਯੀ ਏਯਨ ਿਾਰੀ 

ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਤ ਰਾੂ ਹਿਾ। 

ਭਟਯ 

ਿਹੀਏਰ 

ਵਿਬਾ 
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ਟੀਭ ਯਚਨਾ, ਿ ੰ ਚ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. 
ਦੀ ਅਨ ਸੂਚੀ 
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ਅਵਧਆਇ - 3ਟੀਭ ਯਚਨਾ, ਿ ੰ ਚ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਅਨ ਸੂਚੀ 
3.1 ਟੀਭ ਦਾ ਗਠਨ 

 ਵਿੱਤ ਏਵਭਸ਼ਨਯ , ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਦ ਨੋਟੀਵਪਏਸ਼ਨ ਨੰ . 24/84/2013-LR-1/2344,  ਵਭਤੀ 
25.02.2014 ਨੇ ਸਵਸ਼ਰਜੀ ਅਤ ਸਸ਼ਰ ਨਥਰਰਜੀ ਵਿਬਾ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਵਟਆਰਾ ਨੰੂ 
ਸਟਟ ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਏਣ ਮੂਵਨਟ ਦ ਤਯ ਤ ਨੋਟੀਪਾਈਡ (ਸੂਵਚਤ) ਏੀਤਾ ਹ। ਏੁਰਏਟਯ, ਿਭੀਨ 
ਰਾਤੀ, ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤ ੇਂਡੂ ਵਿਏਾਸ ਵਿਬਾ (ਰਸੀ) ਨੇ ਸ.ਆਈ.. ਰਈ ਅਰਾਈ ਏੀਤਾ ਅਤ 
ਜਭੀਨ ਨੰੂ ਰਵਹਣ ਏਯਨ ਰਈ ਸ.ਸ.ਆਈ.. ਮੂਵਨਟ, ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ ਨੰੂ ਿਯਿ 
ਭੁਹੱਈਆ ਏਯਿਾ ਹਨ। ਰੁਵਧਆਣਾ -ਭਾਰਯਏਟਰਾ ਸੜਏ 'ਤ ਡਹਰੋਂ ਫਾਈਾਸ ਰਜਏਟ ਰਈ 
ਸ.ਆਈ.. ਸਟੱਡੀ ਰਈ 14 ਅਏਤੂਫਯ, 2015 ਨੰੂ ਨੋਟੀਵਪਏਸ਼ਨ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਸੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਏਟਯੀ, 
ਫਵਰਏ ਿਯਏਸ ਿੱਰ ਸ.ਆਈ.. ਸਟੱਡੀ ਏਯਨ ਅਤ ਰਜਏਟ ਸਫੰਧੀ ਿਯਿ ਰਾਤ ਏਯਨ ਉਯੰਤ 
ਸ.ਆਈ.. ਮੂਵਨਟ ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ , ਵਟਆਰਾ ਿਰੋਂ ਸ .ਆਈ.. ਟੀਭ ਦਾ ਠਨ ਏੀਤਾ 
ਵਆ। 

 

Project Coordinator 
Mr.Tanwinder Singh Jeji 

 

  Co-Coordinator  

 Mr.Sandeep Singh 

     Research Supervisors 

Mr. Pushpinder Singh 

Mr. Amritpal Singh 

Research Investigators 

Miss Navneet Kaur (Gender Expert) 

Miss Manpreet Kaur 

Miss Nancy 

Miss Kavita Suman 

Mr.Gurwinder Singh 

Mr..Hardev Singh 
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3.2 ਸਰਾਿ (ਭਸ਼ਿਯਾ) 

 ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਯਾਨ ਰਏਾਂ ਦ ਸਰਾਹ ਭਸ਼ਿਯ ਰਣਾ ਅਤ ਸੁਣਨਾ ਫਹੁਤੀ 

ਹੀ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਪਜ ਹੰੁਦਾ ਹ। ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾ ਿ ਰਫੰਧਨ ਮਜਨਾ ਦ ਫਣਨ ਤੱਏ ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਹ 

ਭਸ਼ਿਵਯਆ ਦੀ ਰਵਏਵਯਆ ਜਾਯੀ ਯਵਹੰਦੀ ਹ। ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਏਣ ਇਹ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਹ ਵਏ 

ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਮਜਨਾ ਦੁਆਯਾ ਸਥਾਨਏ ਬਾਈਚਾਯ ਦੀ ਰਜਏਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਏਯਿਾਈ ਜਾਿ ਅਤ ਵੰਡ 

ੱਧਯ ਉੱਤ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਮਜਨਾਿਾਂ ਅਤ ਵਿਧੀਆ ਸਫੰਧੀ ਸਰਾਹ ਭਸ਼ਿਯ ਏੀਤ  ਜਾਣ ਅਤ ਜਨਤਏ 

ਸੁਣਿਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਯ ਹਣੀ ਇਹ ਉਭੀਦ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਵਏ ਇਸ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਫਣ ਸੰਫੰਧ ਇਸ ਰਜਏਟ 

ਨੰੂ ਰਾੂ ਏਯਨ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਦਾਯਾ ਦੀ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ।  

 

ਭਸ਼ਿਯੇ ਦੀ ਪਕਸਭ 

ਜਾਣਕਾਯੀ ਿੰਡਣਾ : ਸਰਾਹ ਭਸ਼ਿਯ ਦਯਾਨ ਵਹੱਸਦਾਯਾ ਨਾਰ ਿੰਡੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦੀ ਰਵਏਵਯਆ ਅਤ ਵਏਸਭ 

ਹਠ ਵਰਐ ਅਨੁਸਾਯ ਹ :- 

 ਸੜਏ ਿਾਰ  ਾਸ ਿਸਤੂ ਦੀ ਵਜੰਭਿਾਯੀ ਰੈਂਦ ਸਭੇਂ ਫਣਤਯਾਂ ਅਤ ਸਹੂਰਤਾਂ , ਅਤ ੀ..ਪਿ ਦਾ 

ਨਭੂਨਾ ਸਯਿਐਣ, ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਜਏਟ ਦ ੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਹੰੁਚਾਉਣਾ, ਸੜਏ ਵਨਯਭਾਣ ਰਈ 

ਵਏੰਨੀ ਿਭੀਨ ਦੀ ਰੜ ਹ। 

 ਰਜਏਟ ਤੋਂ ਰਬਾਵਿਤ ਵਯਿਾਯਾ ਨਾਰ ਜਾਣਏਾਯੀ ਸਾਂਝੀ ਏੀਤੀਵਏ  ਉਹਨਾਂ ਉਤ ਰਜਏਟ ਏਾਯਨ ਏੀ 

ਰਬਾਿ  ਸਏਦ ਹਨ , ਸਭਾਵਜਏ ਸਵਬਆਚਾਯਏ ਸੰਯਸ਼ ਦੀ ਸੰਬਾਿਨਾ ਅਤ ਸੜਏ ਵਨਯਭਾਣ ਸਭੇਂ 

ਹੰੁਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਰੀਆ ਭੁਸ਼ਵਏਰਾਂ ਸਫੰਧੀ ਵਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯ ਹ।  

 ਇਨਹ ਾਂ ਸਰਾਹਾਂ ਦ ਦਯਾਨ , ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਈਾਸ ਦੀ ਰਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਈ ੂਰ ਭ , 

PRBDB ਿਰੋਂ ਵਦੱਤ  ਨਏਸ਼ਾ ਅਤ ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਏ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਯੀ ਸਫੰਧੀ। 
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ਇਹ ਸਯਯਭੀ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਂਦਾਂ 'ਤ ਣ ਿਾਰ  ਰਬਾਿ ਨੰੂ ਸਭਝਣ ਵਿੱਚ ਭਦਦ ਏਯਦੀ 

ਹ।  

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

ਸਯਿੇਖਣ ਦਯਾਨ ਸਰਾਿ ਭਸ਼ਿਯਾ :- ਸ.ਆਈ.. ਦ ਇਸ ੜਾਅ ਵਿੰਚ ਵਿਅਏਤੀਤ ੱਧਯ ਤ 

ਰਜਏਟ ਤੋਂ ਰਬਾਵਿਤ ਵਯਿਾਯਾ ਨਾਰ ੱਰਫਾਤ ਏੀਤੀ ਈ। ਵੰਡ ਡਹਰ ਦ ੁਯੂਦੁਆਯਾ ਸਾਵਹਫ ਅਤ 

ਵੰਡ ਯੁੜਏਾ ਦ ੰਚਾਇਤ ਯ ਵਿੱਚ ਰਜਏਟ ਤੋਂ ਰਬਾਵਿਤ ਰਏਾਂ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਸਥਾਨਏ ਰਏਾਂ ਨਾਰ 

ਿੀ ਰਜਏਟ ਅਤ ਇਸਦ ਰਬਾਿਾਂ ਸਫੰਧੀ ਸਰਾਹ ਭਸ਼ਿਯ ਏੀਤ । ਭੱੁਐ ਤਯ ਉੱਤ ਇਹਨਾਂ ਫਰਾਹਾਂ 

ਭਸ਼ਿਵਯਆਦਾ ਉਦਸ਼ ਇਹ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਹ ਵਏ ਰਜਏਟ ਐਤਯ ਦ ਸਥਾਨਏ ਰਏ ਇਸ ਰਜਏਟ 

ਨਾਰ ਸੰਫੰਧਤ ਅਵਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਭਰ ਹ ਸਏਣ ਅਤ ਇਸ ਅਵਧਨ ਦਯਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ 

ਏੀਤਾ ਵਆ ਵਏ ਉਹ ਰਜਏਟ ਸਫੰਧੀ ਆਣ ਵਿਚਾਯ ਜਾਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਰਟ ਏਯਨ ਸਥਾਨਏ ਰਏਾਂ ਅਤ 

ਰਜਏਟ ਤੋਂ ਰਬਾਵਿਤ ਰਏਾਂ/ਵਯਿਾਯਾਂ ਿੱਰੋਂ ਵਦੱਤ ਸੁਝਾਅ ਸ.ਆਈ.. ਵਯਯਟ ਵਿੰਚ ਸ਼ਾਵਭਰ ਏੀਤ 

 ਹਨ। 

  

    ਪੰਡ ਡੇਿਰੋਂ ਪਿਖੇ ਐਸ.ਆਈ.ਏ.              ਪੰਡ ਯ ੜਕਾ ਪਿਖੇ ੀਏੀ ਨਾਰ  
       ਦੀ ਟੀਭ ਪਿੁੱ ਸੇਦਾਯਾਂ ਨਾਰ      ਭਸ਼ਿਯੇ  

ਪਚੁੱ ਤਯ 3.1 : ਸੈਂਰ ਫੇਸਰਾਈਨ ਸਯਿੇਖਣ ਦਯਾਨ ਸਰਾਿ ਭਸ਼ਿਯੇ 
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3.3 : ਸਰਾਿ ਭਸ਼ਿਯੇ ਦੀਆ ਰੁੱ ਬਤਾ 

 ਭਸ਼ਿਯ ਵਿਅਏਤੀਤ ੱਧਯ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਵੰਡ ੱਧਯ ਤ ਿੀ ਏੀਤ । ਸਵਰੰ ਸਭਾਵਜਏ-ਆਯਵਥਏ 

ਸਯਿਐਣ ਦਯਾਨ ਵੰਡ ੱਧਯ ਤ ਿੀ ਸਰਾਹ ਭਸ਼ਿਯ ਏੀਤ  । 

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

ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਭਸਵਰਆ ਉਤ ੱਰਫਾਤ ਏੀਤੀ ਈ। ਇਹ ਭਸਰ ਯਜੀ ਯਟੀ , ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਿਭੀਨ 

ਜਾਇਦਾਦ, ਰਜਏਟ ਦਯਾਨ ਨ ਏਯੀ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਸਨ। ਵਜਹੜ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਭੱੁਵਦਆਂ ਨੰੂ ਉਠਾਇਆ ਵਆ ਉਹ 

ਹਠ ਵਦੱਤ ਅਨੁਸਾਯ ਹਨ: (Table 3.1)   

ਸਾਿਭਣੇ ਆਏ ਭ ੁੱ ਦੇ ਿੁੱਰ 

ਰਾਯ ਏਟ 2013 ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਭੁਆਿਿ ਦ ਫਦਰ 

ਨ ਏਯੀ ਦਾ ਰਫੰਧ 

ਆਯ. ਡਂ ਆਯ. ਦ ਵਧਆਨ ਵਹੱਤ 

ਉਜਾਊ ਐਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨ ਦ ਨੁਏਸਾਨ ਦ ਏਾਯਨ 

ਯਿੀ ਯਟੀ ਦ ਸਯਤ ਨੰੂ ਨੁਏਸਾਨ 

ਰਾਯ ਏਟ 2013 ਦ ਅਨੁਸਾਯ (ੁਯਨ) ਭੁਆਿਿਾ 

ਵਸੰਚਾਈ, ਾਈਰਈਨ ਅਤ ਬੂਭੀਤ ਜਰ ਾਈ 

ਸਫੰਧੀ ਭੁਆਿਜਾ 

ਿਭੀਨ ਰਾਤ ਏਯਨ ਿਾਰੀ ਇਏਾਈ ਦੁਆਯਾ ਵਜਹੜ 

ਿੀ ਐਤ ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਈਾਸ ਏਯਨ ਦ ਵਹੱਵਸਆ 

ਵਿੰਚ ਿੰਡ  ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰਈ ਮਜਨਾ ਫਣਾਈ 

ਜਾਿ। ਵਜਿੇਂ ਫਾਈਾਸ ਹਠੋਂ  ਦੀ ਾਣੀ ਿਾਰੀ ਾਈਾਂ 

ਾਈਆ ਜਾਣ। 

ਅਰੀ ੀੜਹੀ ਰਈ ਵਸੱਵਐਆ ਅਤ ਯਿਾਯ ਸਏੰਡਯੀ ੱਧਯ ਤ ਵੰਡ ਯੁੜਏਾ ਦ ਵੰਡ ਿਾਰ  ਸਏੂਰ 

ਨੰੂ ਅ-ਰਡ ਏੀਤਾ ਜਾਿ ਅਤ ਟਏਨੀਏਰ ਵਸੱਵਐਆ ਦਾ 

ਰਫੰਧ ਏੀਤਾ ਜਾਿ। 
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ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ ਭੁਆਿਜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਬਾਈਚਾਯਏ ਸਾਂਝ ਸਭਾਵਜਏ ਅਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰਾਹ ਆਵਦ 

ਹੱਡਾ ਯੜੀ ਸਫੰਧਤ ਿਭੀਨ (ਜਾਨਿਯਾਂ ਨੰੂ ਦਪਨਾਉਣ 

ਿਾਰੀ ਿਭੀਨ)  

ਵੰਡ ਯੁੜਏਾ ਦ ਨੇੜ ਸਹੀ ਜਹਾ 

ਵਰੰਏ ਸੜਏਾਂ ਦੀ ਏਯਾਵਸੰ (ਸਾਹਨੇਿਾਰ ਅਤ ਵੰਡ 

ਯੁੜਏਾ ਤੋਂ ਡਹਰੋਂ ਿਾਰੀਆ ਸੜਏਾਂ) 

ਸਹੀ ਜੰਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਨਯਭਾਣ ਏੀਤਾ ਜਾਿਾ (ਟਰਵਪਏ 

ਰਾਈਟਸ, ਸੀਡ ਫਰਏਯਸ, ਟਰਵਪਏ ਸਾਈਨਿ) 

ਵਹੱਸਦਾਯਾਂ ਦ ਯਾਂ ਨੰੂ ਯਸਤਾ ਵਜਹਨਾਂ ਦ ਯ ਐਤਾ 

ਵਿੱਚ ਹਨ। 

ਫਾਈਾਸ ਸੜਏ ਤੱਏ ਵਰੰਏਜ ਭਾਯ ਵਨਯਭਾਣ ਏੀਤਾ 

ਜਾਿਾ 

ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਈਾਸ ਏਯਨ ਿਭੀਨ ਦੀ ਿੰਡ ਅੰਡਯ ਰਾਊਂਡ ਾਈਰਾਈਨਸ, ਡਯਨੇਜ ਫਣਤਯ ਤ 

ਏਯਾਸ (ਯਸਤਾ) ਰਦਾਨ ਏਯਨਾ। 

ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਈਾਸ ਉਤ ਸੁਵਯੱਵਐਆ ਦ ਉਾਅ ਫਾਈਾਸ ਦ ਦਿੇਂ ਾਸ ਤੋਂ ਸੁਯਵਐਆ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿ ਤਾਂ ਜ 

ਜਾਨਿਯ ਸੜਏ ਉਤ ਨਾ ਆਉਣ 

 

3.4  ਸਰਾਿ ਭਸ਼ਿਯੇ ਦੀ ਯੂ-ਯੇਖਾ 

 ਰਾਯ ਏਟ 2013 ਦ ਸਏਸ਼ਨ 4(6) ਅਤ ਸਏਸ਼ਨ 7(6) ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਉੜਿੇਂ ਵਟਏਾਵਣਆਂ ਤ 

ਯਵਹਣ ਿਾਵਰਆਂ ਵੰਡ ੰਚਾਇਤ, ਤਵਹਸੀਰ ਤ ਵਿਰਹਾ ਦਫ਼ਤਯਾਂ ਵਿੱਚ ਿੀ ਸ.ਆਈ. ਸਟੱਡੀ ਫਾਯ ਦੱਸਣਾ 

ਜਯੂਯੀ ਹ। ਟੀਚ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਸ.ਆਈ.. ਟੀਭ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਦੀ   ਹ :- 

 LARR ਏਟ 2013 ਦ ਸਏਸ਼ਨ 7 ਅਨੁਸਾਯ ਭੱੁਐ ਵਹੱਸਦਾਯ PRBDB ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਦਾ ਫਵਰਏ 

ਿਯਏਸ ਵਿਬਾ ਸਟਟ ਸਸ਼ਰ ਇੰਏਟ ਅਸਸਭੈਂਟ ਮੂਵਨਟ ੰਜਾਫ ਭਾਵਹਯ (ਏਸਯਟ) ਸਭੂਹ 
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ਦੁਆਯਾ ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਏਣ ਸਟੱਡੀਿ ਫਾਯ ਵਦੱਤ ਸੁਝਾ ਅ ਦੀਆ ਵਸ਼ਪਾਯਵਸ਼ਾ ਰਈ ਸ਼ਾਵਭਰ 

ਹਣ। 

 ਰਜਏਟ ਦੀ ਰਿਾਨੀ ਸਟਿ ਦਯਾਨ ਸ.ਆਈ.. ਦ ਤਜਯਫ ਸਾਂਝ ਏਯਨ ਰਈ ਇੱਏ ਿਯਏਸ਼ਾ 

ਆਮਵਜਤ ਏੀਤੀ ਜਾਿੀ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ੰਜਾਫ ਸੜਏ ਅਤ ੱੁਰ ਵਿਏਾਸ ਫਯਡ (ਜਯੂਯਤਭੰਦ ਫਾਡੀ) ਨੰੂ 

ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਨ ਰਈ, ਫਵਰਏ ਿਯਏਸ ਵਿਬਾ, ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ (ਸਯਏਾਯ ਦੀ ਉਵਚਤ ਨੁਭਾਇੰਦੀ 

ਏਯਨ ਿਾਰੀ) ਸ.ਆਈ.. ਮੂਵਨਟ ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, ਵਟਆਰਾ ਸ਼ਾਵਭਰ ਹਣ। 

 ਵਹਚਾਣ  ਨਾਿੁਏ ਭੱੁਵਦਆਂ ਨੰੂ ਿਭੀਨ ਭਾਰਏਾਂ ਨਾਰ ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ ਏਾਯਿਾਈ ਦੀ ਰਵਏਵਯਆ 

ਦਯਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰ ਚੰੀ ਸੰਚਾਯ ਯਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਏਾਸ ਏਯਏ ਭੱੁਵਦਆ ਿੱਰ ੂਯਾ ਵਧਆਨ ਵਦੱਤਾ 

ਜਾਿਾ। 

 ਭੁਆਿਜ ਦ ਭੱੁਐ ਪੀਚਯਿ (ਭੱੁਦ) ਅਤ R and R ਦ ਹੱਏਾਂ (ਰਾਯ ਏਟ 2013 ਦ ਸਏਸ਼ਨ 30 ਦ 

ਰਫੰਧ ਅਨੁਸਾਯ ਵੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਸਭਝਣ ਅਤ ਇਸਦੀ ਭਨਿੂਯੀ ਰਈ ਵਫਰ ਫਯਡ ਉਤ ਰਦਯਸ਼ਨ 

ਏੀਤਾ ਜਾਿਾ। 

3.5 ਡਾਟੇ ਦੇ ਸਯਤ 

 ਹਠ ਦਯਸਾ ਬਾ ਵਿੱਚ ਸ.ਆਈ.. ਵਯਯਟ ਵਤਆਯ ਏਯਨ ਸਫੰਧੀ ਤੀਵਿਧੀਆ ਅਤ ਡਾਟਾ 

ਸਯਤ ਨੰੂ ੳਜਾਯ ਏੀਤਾ ਵਆ ਹ।  

ਸੈਕੰਡਯੀ ਸਯਤਾਂ ਿਰੋਂ ਡਾਟਾ 

 ਬੂ ਰਾਤੀ ਅਤ ਭੁੜ ਿਸਫ ਅਤ ਭੁੜ ਸਥਾਨਾ , ਮ ਭੁਆਿਜਾ ਅਤ ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ ਦਾ ਏਾਨੰੂਨ 

2013। 
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 ਰਾਇਭਯੀ ਭਯਦਭਸ਼ੁਭਾਯੀ ਸਾਯ ਅਤ ਵਿਰਹਾ ਜਨਣਤਾ ਵਏਤਾਫਚਾ , 2011. 

 ਅੰਏੜਾ ਸਾਯ, ੰਜਾਫ 

 ਵਿਰਹਾ ਿਾਈਿ ਸਭਾਵਜਏ -ਆਯਵਥਏ ਸੂਚਏ (ਡਾਇਯਏਟਯਟ ਆਪ ਇਏਨੋਵਭਏਸ ਅਤ ਅੰਏੜਾ , 

ਜੀੀ) 

 ਭਾਰ ਵਿਬਾ ਿਰੋਂ ਇਏੱਤਯ ਅੰਏੜਾ ਜਾਣਏਾਯੀ ਅਤ ਭਾਰ ਦਪਤਯ ਦ ਅਪਸਯਾਂ ਿਰੋਂ ਵਤਆਯ ਏੀਤਾ 

ਵਆ ਭਾਰ ਭ , ਵਿਰਹਾ ਏੁਰਏਟਯ ਸਭਤ ਸਥਾਨਏ ਰਸ਼ਾਸਨ , ਸਫ-ਵਡਿੀਿਨਰ ਜੱਜ / 

ਤਵਹਸੀਰਦਾਯ। 

 ਿਭੀਨ ਰਾਤ ਅਤ ਆਯ.ਡਂ.ਯ. ਨਾਰ ਸੰਫੰਧਤ ਬਾਯਤ ਸਯਏਾਯ ਅਤ ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਦ ਏਟ 

ਅਤ ਏਾਨੰੂਨ। 

 

ਰਾਇਭਯੀ ਸਯਤਾਂ ਯਾਿੀਂ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਯੀ 

 ਸਯਿਐਣ - ਇੱਏ ਤਜਿੀਿ ਪਾਯਭਟ ਵਿੱਚ ਫਸਰਾਈਨ ਅਤ ਜਨਣਨਾ ਸਯਿਐਣ 

 ਜਨਤਏ ਭਸ਼ਿਯ 

 ਯੱੁ ਚਯਚਾ ਤ ਪਏਸ 

 ਜਾਣਏਾਯਾਂ ਨਾਰ ਭਸ਼ਿਯਾ 

 ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਸਏਡੰਯੀ ਵਹੱਸਦਾਯਾਂ ਨਾਰ ਇੰਟਯਵਿਊ 

 ਜਨਤਏ ਸੁਣਿਾਈ 



 PrvrI - 2016 

 

28 

styt SoSl ieMmpYkt AissmYNt XUint, pMjwbI XUnIvristI, pitAwlw                      

 

3.5 ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਅਨ ਸੂਚੀ 

 ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਾਰਯਏਟਰਾ ਸੜਏ ਉਤ ਡਹਰੋਂ ਫਾਈਾਸ ਉਤ ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ ਰਈ ਦੁਆਯਾ ਏੰਭ 

ਏੀਤਾ ਵਆ ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਏਣ (ਸ.ਆਈ..) ਦੀ ਤਯੀਐ ਅਨੁਸਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ :- 

ਪਭਤੀ ਿੇਯਿਾ ਿਿਾਰਾ 

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

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

ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਵਟਆਰਾ ਿਰੋਂ RFCTLARR Act, 2013 ਦ 

ਸਏਸ਼ਨ 4 ਅਨੁਸਾਯ ਸ.ਆਈ.. ਦੀ ਵਯਯਟ ਵਰਜਾਣ ਰਈ 

 

19-11-2015 ਯਾਜ ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਏਣ ਮੂਵਨਟ ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ, 

ਵਟਆਰਾ ਵਿਐ PRBDB ਨਾਰ ਸ .ਆਈ.. ਅਵਧਨ ਦੀ 

ਫ਼ੀਸ ਸੰਫੰਧੀ ਿਾਯਤਾ। 

 

10-12-2015 ਡਹਰੋਂ ਫਾਈਾਸ ਰਜਏਟ ਦੀ ਸ.ਆਈ.. ਸਟੱਡੀ ਏਯਨ ਰਈ 

ਟੀਭ ਦੀ ਉਸਾਯੀ। 

 

17-12-2015 to  

23-12-2015 
ਯਾਜ ਸਭਾਜਏ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਏਣ ਮੂਵਨਟ ਵਿਐ ਸ.ਆਈ.. ਟੀਭ 

ਦੀ ਟਯਵਨੰ। 

 

25-12-2015 ਵੰਡ ਯੁੜਏਾ ਅਤ ਡਹਰੋਂ ਵਿਐ ਐਤਯ ਸਯਿਐਣ  

13-01-2016 ਟੀ..ਆਯ. ਦੀ ਸਫਵਭਸ਼ਨ  

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

ਸਫਵਭਸ਼ਨ  
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zmIn dw mulWkx 
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Village  Sr. 

No. 
Khata 
no. 

 

Muraba 
no 
. 

 

Killa 
No 

Name of Owner Share  Total 
area 

Acquired 
Area 

Balanced Area 

 

Dehlon 1 645 25// 16/1 1.ਦਲੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

2.66 0 8 1 2 

          2.ਫਲਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

2.66     

          3.ਸਨਰਭਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ 

0.88     

          4.ਉਜਾਗਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

0.37     

          5.ਅਜਭੇਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

0.59     

          6.ਸਫਕਰਭ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਦਲੀ ਸਿੰ ਘ 

0.59     

          7.ਜਗਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਬਜਨ ਸਿੰ ਘ 

0.11     

          8.ਬ ਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਜਸਗਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.11     

  2 643 25// 16/2 1.ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰੀਤਭ ਸਿੰ ਘ 

1.55 0 14 

          2.ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

1.42     

          3.ਜਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

1.42     

          4.ਭਨਰੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

0.29     

          5.ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤੇਜਾ ਸਿੰ ਘ 

4.66     

          6.ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤੇਜਾ ਸਿੰ ਘ 

4.66     

  3 786 25// 25/1/1     1 2 0 11.23 
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  4 786 25// 25/1/2     0 18 

                  

  5 786 25// 25/2     2 0 

                  

  6 645 26// 20/1 1.ਦਲੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

18.33 5 15 2 4.44 

          2.ਫਲਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

18.33         

          3.ਸਨਰਭਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ 

12.77         

          4.ਉਜਾਗਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

5.31         

          5.ਅਜਭੇਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

8.51         

          6.ਸਫਕਰਭ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਦਲੀ ਸਿੰ ਘ 

8.51         

          7.ਜਗਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਬਜਨ ਸਿੰ ਘ 

1.59         

          8.ਬ ਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਜਸਗਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

1.59         

  4 643 26// 20/2 1.ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰੀਤਭ ਸਿੰ ਘ 

4.87 2 4 2 4 

          2.ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

4.47         

          3.ਜਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

4.47         

          4.ਭਨਰੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

0.92         

          5.ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤੇਜਾ ਸਿੰ ਘ 

14.66         

          6.ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤੇਜਾ ਸਿੰ ਘ 

14.66         
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  5 641 26// 21 1.ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰੀਤਭ ਸਿੰ ਘ 

16.8 8 0 2 15.56 

          2.ਜਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

14         

          3.ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

14         

          4.ਭਨਰੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

13.6         

          5.ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤੇਜਾ ਸਿੰ ਘ 

0.4         

          6.ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤੇਜਾ ਸਿੰ ਘ 

15.2         

          7.ਗ ਰਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

1.8         

          8.ਭਸਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

1.8         

          9.ਫਲਸਵਿੰ ਦਰ ਕਰ ਤਨੀ 
ਸਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

1.8         

          10.ਸਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

1.8         

          11. ਸਰਿੰ ਦਰਾਲ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ 

8.4         

          12.ਨੀਲਭ ਰਾਣੀ ਤਨੀ 
ਗਤਭ ਾਲ 

8.4         

          13.ਭੁੱ ਖਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

10         

  6 645 26// 19 1.ਦਲੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

13.33 8 0 1 8.89 

          2.ਫਲਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

13.33         

          3.ਸਨਰਭਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ 

17.77         
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          4.ਉਜਾਗਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

7.41         

          5.ਅਜਭੇਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

11.85         

          6.ਸਫਕਰਭ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਦਲੀ ਸਿੰ ਘ 

11.85         

          7.ਜਗਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਬਜਨ ਸਿੰ ਘ 

2.22         

          8.ਬ ਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਜਸਗਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

2.22         

  7 642 26// 22/1 1.ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰੀਤਭ ਸਿੰ ਘ 

7.36 3 9 1 6.53 

          2.ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

6         

          3.ਜਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

6         

          4.ਭਨਰੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

2.23         

          5.ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤੇਜਾ ਸਿੰ ਘ 

16.52         

          6.ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤੇਜਾ ਸਿੰ ਘ 

4.11         

          7.ਗ ਰਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

0.55         

          8.ਫਲਸਵਿੰ ਦਰ ਕਰ ਤਨੀ 
ਸਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

0.55         

          9.ਭਸਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

0.55         

          10.ਸਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

0.55         

          11. ਸਰਿੰ ਦਰਾਲ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ 

1.56         
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          12.ਨੀਲਭ ਰਾਣੀ ਤਨੀ 
ਗਤਭ ਾਲ 

1.56         

          13.ਭੁੱ ਖਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.66         

  8 645 26// 22/2 1.ਦਲੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

5 3 15 3 0.95 

          2.ਫਲਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

5         

          3.ਸਨਰਭਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ 

8.33         

          4.ਉਜਾਗਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

5.55         

          5.ਅਜਭੇਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

5.55         

          6.ਸਫਕਰਭ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਦਲੀ ਸਿੰ ਘ 

5.55         

  9   26// 22/3     0 16 0 16 

                      

  9   26// 23 1.ਦਲੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

13.33 8 0 6 4.78 

          2.ਫਲਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

13.33         

          3.ਸਨਰਭਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ 

17.77         

          4.ਉਜਾਗਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

11.85         

          5.ਅਜਭੇਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

11.85         

          6.ਸਫਕਰਭ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਦਲੀ ਸਿੰ ਘ 

11.85         

  10   26// 24/1 1.ਦਲੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

5.33 0 16 0 10.44 
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          2.ਫਲਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

5.33         

          3.ਸਨਰਭਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ 

1.77         

          4.ਉਜਾਗਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

1.18         

          5.ਅਜਭੇਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

1.18         

          6.ਸਫਕਰਭ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਦਲੀ ਸਿੰ ਘ 

1.18         

  11   26// 24/2     2 4 1 6.28 

                      

  11 654 26// 24/3 1.ਭਲਕੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਜੀਵਨ ਸਿੰ ਘ 

2.23 5 0 2 3.06 

          2.ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭਲਕੀਤ ਸਿੰ ਘ 

7.76         

          3.ਫਿੰਤਾ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭਲਕੀਤ ਸਿੰ ਘ 

7.76         

          4.ਭਸਸਿੰਦਰ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਜਗੀਰ ਸਿੰ ਘ 

7.76         

  12 654 26// 25/1 1.ਭਲਕੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਜੀਵਨ ਸਿੰ ਘ 

8.89 2 0 0 10.56 

          2.ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭਲਕੀਤ ਸਿੰ ਘ 

11.11         

          3.ਫਿੰਤਾ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭਲਕੀਤ ਸਿੰ ਘ 

11.11         

          4.ਭਸਸਿੰਦਰ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਜਗੀਰ ਸਿੰ ਘ 

8.89         

  13 724 26// 25/2 1.ਦਰਫਾਰਾ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

0 6 0 0 10.22 

          2.ਗ ਰਭੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

0         
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  14 643 31// 3 1.ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰੀਤਭ ਸਿੰ ਘ 

17.73 8 0 0 6 

          2.ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

16.25         

          3.ਜਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

16.25         

          4.ਭਨਰੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

3.34         

          5.ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤੇਜਾ ਸਿੰ ਘ 

6.66         

          6.ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤੇਜਾ ਸਿੰ ਘ 

6.66         

          7.ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤੇਜਾ ਸਿੰ ਘ 

6.66         

          8.ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤੇਜਾ ਸਿੰ ਘ 

6.66         

  15   31// 1-Apr 1.ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰੀਤਭ ਸਿੰ ਘ 

7.98 3 12 0 17 

          2.ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

7.31         

          3.ਜਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

7.31         

          4.ਭਨਰੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

1.5         

          5.ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤੇਜਾ ਸਿੰ ਘ 

12         

          6.ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤੇਜਾ ਸਿੰ ਘ 

12         

          7.ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤੇਜਾ ਸਿੰ ਘ 

12         

          8.ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤੇਜਾ ਸਿੰ ਘ 

12         
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  16 592 31// 2-Apr 1.ਭਸਸਿੰਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

6.4 1 12 0 11.19 

          2.ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

6.4         

          3.ਭਨਰੀਤ  ੁੱ ਤਰ ਤ ਲੀ 
ਸਿੰ ਘ 

6.4         

          4.ਜਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

6.4         

          5.ਰੀਤਭ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਤ ਲੀ ਸਿੰ ਘ 

6.4         

  17 724 31// 3-Apr 1.ਦਰਫਾਰਾ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

8 2 16 1 5.03 

          2.ਗ ਰਭੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

8         

  18   31// 5 1.ਦਲਫਾਰਾ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

0 8 0 5 14.6 

          2.ਗ ਰਭੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

0         

  19 724 30// 1 1.ਦਲਫਾਰਾ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

6 6 12 4 9.93 

          2.ਗ ਰਭੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

6         

  20 724 30// 1-Feb 1.ਦਰਫਾਰਾ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

12 3 4 0 8.52 

          2.ਗ ਰਭੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

12         

  30 773 30// 2-Feb 1. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

8 4 0 0 2.14 

          2.ਜਰੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਲਖਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

8         

          3.ਸਰਫਿੰ  ਕਰ ਤਨੀ 
ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

4         
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          4.ਰਾਜਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

4         

          5.ਗ ਰਕੀਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

4         

          6.ਇਿੰਦਰਜੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

4         

          7.ਭਨਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

1.6         

          8.ਸਰਸਜਿੰ ਦਰ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

1.6         

          9.ਭਨਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਲਖਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

5.2         

          10.ਕਰਭਜੀਤ ਕਰ 
ਤਨੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

5.2         

          11.ਲਵਰੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਲਖਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

5.2         

          12.ਜਰੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਲਖਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

5.2         

          13. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.8         

  21 724 30// 10 1.ਦਲਫਾਰਾ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

0 6 0 1 18.89 

          2.ਗ ਰਭੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

0         

  22   30// 1-Sep 1.ਸਰਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਘ 

11 4 13 3 9.42 

          2. ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਜਰਾ ਸਿੰ ਘ 

11         

          3.ਕ ਲਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਜਰਾ ਸਿੰ ਘ 

11         

  23 471 30// 2-Sep 1.ਸ਼ੇਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ ਨੋਰਿੰਗ 
ਸਿੰ ਘ 

18.75 3 15 2 1.89 
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          2.ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਨੋਰਿੰਗ ਸਿੰ ਘ 

18.75         

          3.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਨੋਰਿੰਗ ਸਿੰ ਘ 

18.75         

          4.ਸਭਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਛਾਲ ਸਿੰ ਘ 

11.25         

          5.ਰਫਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਛਾਲ ਸਿੰ ਘ 

7.5         

  24 466 30// 1-Aug 1.ਸਰਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਘ 

3.66 6 11 0 5.58 

          2. ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਜਰਾ ਸਿੰ ਘ 

3.66         

          3.ਕ ਲਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਜਰਾ ਸਿੰ ਘ 

3.66         

  25 471 30// 2-Aug 1.ਸ਼ੇਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ ਨੋਰਿੰਗ 
ਸਿੰ ਘ 

7.25 1 9 0 16.67 

          2.ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਨੋਰਿੰਗ ਸਿੰ ਘ 

7.25         

          3.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਨੋਰਿੰਗ ਸਿੰ ਘ 

7.25         

          4.ਸਭਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਛਾਲ ਸਿੰ ਘ 

4.35         

          5.ਰਫਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਛਾਲ ਸਿੰ ਘ 

2.9         

  26   30// 12 1.ਦਲਫਾਰਾ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

15.25 8 0 1 2.17 

          2.ਅਰਸ਼ਦੀ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਫਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

15.25         

          3.ਬਗਵਾਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਲਜਾਰ ਸਿੰ ਘ 

9.49         

  27 576 30// 13/1 1.ਜਗੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਾਭ ਸਿੰ ਘ 

3.5 1 0 0 12.22 
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          2.ਗ ਲਜਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਾਭ ਸਿੰ ਘ 

3.5         

          3.ਫਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭਸਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

2         

          4.ਜਰਾ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ ਗਿੰਗ 
ਰਾਭ 

4         

          5.ਸ਼ੇਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ ਨੋਰਿੰਗ 
ਸਿੰ ਘ 

2         

          6.ਸਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

2         

          7.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਨੋਰਿੰਗ ਸਿੰ ਘ 

2         

          8.ਗ ਰਸਦਆਲ ਕਰ 
ਤਨੀ ਨੋਰਿੰਗ ਸਿੰ ਘ 

2         

          9.ਸਭਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਰਛਾਲ ਸਿੰ ਘ 

1         

          10.ਰਫਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਰਛਾਲ ਸਿੰ ਘ 

1         

          11.ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਿੰ ਨਣ ਸਿੰ ਘ 

1.5         

          12.ਭਸਸਿੰਦਰ ਕਰ ਤਨੀ 
ਅਭਰ ਸਿੰ ਘ 

0.83         

          13.ਸਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਅਭਰ ਸਿੰ ਘ 

5.41         

          14. ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਅਭਰ ਸਿੰ ਘ 

5.41         

          15.ਸਨਰਭਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

3.33         

  28 471 30// 13/2/1 1.ਸ਼ੇਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ ਨੋਰਿੰਗ 
ਸਿੰ ਘ 

4 6 16 5 12.83 

          2.ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਨੋਰਿੰਗ ਸਿੰ ਘ 

4         
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          3.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਨੋਰਿੰਗ ਸਿੰ ਘ 

4         

          4.ਸਭਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਛਾਲ ਸਿੰ ਘ 

0.4         

          5.ਰਫਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਛਾਲ ਸਿੰ ਘ 

13.6         

  29 466 30// 13/2/2 1.ਸਰਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਘ 

1.33 0 4 0 0.67 

          2. ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਜਰਾ ਸਿੰ ਘ 

1.33         

          3.ਕ ਲਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਜਰਾ ਸਿੰ ਘ 

1.33         

  30 471 30// 14/1/1 1.ਸ਼ੇਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ ਨੋਰਿੰਗ 
ਸਿੰ ਘ 

19 3 16 0 9.33 

          2.ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਨੋਰਿੰਗ ਸਿੰ ਘ 

19         

          3.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਨੋਰਿੰਗ ਸਿੰ ਘ 

19         

          4.ਸਭਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਛਾਲ ਸਿੰ ਘ 

11.4         

          5.ਰਫਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਛਾਲ ਸਿੰ ਘ 

7.6         

  32   30// 18/1 1.ਲਖਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਉਰਪ 
ਨੋਸਰੀਆ 

4.1 3 4 2 0 

          2. ਲਤਾਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਉਰਪ 
ਨੋਸਰੀਆ 

19.89         

  32   30// 18/2     0 16 0 4.67 

                      

  33   30// 18/3 1.ਦਲਫਾਰਾ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

17.62 4 0 0 2.67 
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          2.ਅਰਸ਼ਦੀ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਫਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

17.62         

          3.ਬਗਵਾਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਲਜਾਰ ਸਿੰ ਘ 

4.74         

  34 436 30// 17 1.ਲਖਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਉਰਪ 
ਨੋਸਰੀਆ 

10.27 8 0 5 6 

          2. ਲਤਾਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਉਰਪ 
ਨੋਸਰੀਆ 

9.72         

  35   30// 24 1.ਲਖਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਉਰਪ 
ਨੋਸਰੀਆ 

10.27 8 0 5 4.44 

          2. ਲਤਾਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਉਰਪ 
ਨੋਸਰੀਆ 

9.72         

  36   30// 25/1 1.ਲਖਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਉਰਪ 
ਨੋਸਰੀਆ 

11.67 5 4 1 4.28 

          2. ਲਤਾਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਉਰਪ 
ਨੋਸਰੀਆ 

12.32         

  37 724 30// 26 1.ਦਲਫਾਰਾ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

14 1 8 0 13.15 

          2.ਗ ਰਭੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

14         

  38 446 45// 4 1.ਅਭਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਾਕਭ ਸਿੰ ਘ 

6.67 8 0 1 9.33 

          2.ਵਰਨਜੀਤ ਕਰ 
ਤਨੀ ਨਛੁੱ ਤਰ ਸਿੰ ਘ 

15.52         

          3. ਖਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਨਛੁੱ ਤਰ ਸਿੰ ਘ 

17.76         
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          4.ਫਲਜੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਨੁੱ ਥਾ ਸਿੰ ਘ 

0.58         

          5.ਨਰੈਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

6.38         

          6.ਸਰਚਿੰਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

6.38         

          7.ਲਖਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਾਕਭ ਸਿੰ ਘ 

6.67         

  39 446 45// 1-May 1.ਲਖਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਉਰਪ 
ਨੋਸਰੀਆ 

19.94 5 16 3 0.67 

          2. ਲਤਾਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਉਰਪ 
ਨੋਸਰੀਆ 

16         

  40   45// 2-May 1.ਅਭਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਾਕਭ ਸਿੰ ਘ 

7.33 2 4 1 12.06 

          2.ਵਰਨਜੀਤ ਕਰ 
ਤਨੀ ਨਛੁੱ ਤਰ ਸਿੰ ਘ 

9.76         

          3. ਖਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਨਛੁੱ ਤਰ ਸਿੰ ਘ 

4.88         

          4.ਫਲਜੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਨੁੱ ਥਾ ਸਿੰ ਘ 

0.16         

          5.ਨਰੈਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

7.25         

          6.ਸਰਚਿੰਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

7.25         

          7.ਲਖਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਾਕਭ ਸਿੰ ਘ 

7.33         

  41   45// 6 1.ਅਭਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਾਕਭ ਸਿੰ ਘ 

6.67 8 0 5 17 

          2.ਵਰਨਜੀਤ ਕਰ 
ਤਨੀ ਨਛੁੱ ਤਰ ਸਿੰ ਘ 

15.52         
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          3. ਖਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਨਛੁੱ ਤਰ ਸਿੰ ਘ 

17.76         

          4.ਫਲਜੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਨੁੱ ਥਾ ਸਿੰ ਘ 

0.58         

          5.ਨਰੈਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

6.38         

          6.ਸਰਚਿੰਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

6.38         

          7.ਲਖਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਾਕਭ ਸਿੰ ਘ 

6.67         

  42   45// 15 1.ਅਭਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਾਕਭ ਸਿੰ ਘ 

5.67 7 14 3 18.44 

          2.ਵਰਨਜੀਤ ਕਰ 
ਤਨੀ ਨਛੁੱ ਤਰ ਸਿੰ ਘ 

14.19         

          3. ਖਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਨਛੁੱ ਤਰ ਸਿੰ ਘ 

17         

          4.ਫਲਜੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਨੁੱ ਥਾ ਸਿੰ ਘ 

0.56         

          5.ਨਰੈਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

5.39         

          6.ਸਰਚਿੰਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

5.39         

          7.ਲਖਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਾਕਭ ਸਿੰ ਘ 

5.67         

  43 561 45// 16/1 1.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.14 1 16 1 3.91 

          2.ਜਸਗਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

8.97         

          3.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ  

0.46         

          4.ਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

0.21         
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          5. ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਤਨੀ 
ਸਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.21         

          6. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

1         

          7.ਸਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

1         

          8.ਗ ਰਸਦਆਲ ਕਰ 
ਤਨੀ ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

1         

          9.ਫਲਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

0.68         

          10.ਸਰਤਾਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

0.46         

          11. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੂਰ ਸਿੰ ਘ 

0.46         

          12.ਕਰਨੈਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਭ ੁੱ ਖ ਸਿੰ ਘ 

2.47         

          13.ਕੇਵਲ ਸਕਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਾਭ ਨਾਥ 

0.08         

          14.ਭੁੱ ਖਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.19         

          15.ਰਭਨਦੀ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਖ ਸਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ 

7.5         

          16.ਕ ਲਦੀ ਕਰ ਤਨੀ 
ਕ ਲਦੀ ਸਿੰ ਘ 

0.2         

          17.ਰਣਜਧ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

0.3         

          18.ਤੇਜਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਬਜਨ ਸਿੰ ਘ 

0.21         

          19.ਇਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਲਾਬ ਸਿੰ ਘ 

4.36         

          20.ਸਰਭਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਇਿੰ ਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

0.71         
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          21.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

5.11         

          22.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਸਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.19         

          23.ਦਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

0.16         

          24.ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਕ ਭਾਰ 
 ੁੱ ਤਰ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ 

0.46         

          25.ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਤਰੇਭ ਲਾਲ 

0.46         

          26.ਜੀਵਨ ਤਨੀ ਭ ਨੀਸ਼ 
ਕ ਭਾਰ 

0.46         

          27.ਅਨ ਰਾਧਾ ਤਨੀ 
ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ 

0.46         

          28.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.07         

  44 446 45// 16/2 1.ਅਭਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਾਕਭ ਸਿੰ ਘ 

8.83 2 13 0 1.68 

          2.ਵਰਨਜੀਤ ਕਰ 
ਤਨੀ ਨਛੁੱ ਤਰ ਸਿੰ ਘ 

11.76         

          3. ਖਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਨਛੁੱ ਤਰ ਸਿੰ ਘ 

5.88         

          4.ਫਲਜੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਨੁੱ ਥਾ ਸਿੰ ਘ 

0.19         

          5.ਨਰੈਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

8.73         

          6.ਸਰਚਿੰਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

8.73         

          7.ਲਖਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਾਕਭ ਸਿੰ ਘ 

8.83         

  45 561 45// 25 1.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.67 8 6 1 10 
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          2.ਜਸਗਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

1.4         

          3.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ  

2.14         

          4.ਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

1         

          5. ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਤਨੀ 
ਸਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

1         

          6. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

4.81         

          7.ਸਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

4.81         

          8.ਗ ਰਸਦਆਲ ਕਰ 
ਤਨੀ ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

4.81         

          9.ਫਲਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

3.15         

          10.ਸਰਤਾਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

2.14         

          11. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੂਰ ਸਿੰ ਘ 

2.14         

          12.ਕਰਨੈਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਭ ੁੱ ਖ ਸਿੰ ਘ 

1.13         

          13.ਕੇਵਲ ਸਕਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਾਭ ਨਾਥ 

0.37         

          14.ਭੁੱ ਖਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.88         

          15.ਰਭਨਦੀ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਖ ਸਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ 

14.58         

          16.ਕ ਲਦੀ ਕਰ ਤਨੀ 
ਕ ਲਦੀ ਸਿੰ ਘ 

1.57         

          17.ਰਣਜਧ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

1.38         
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          18.ਤੇਜਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਬਜਨ ਸਿੰ ਘ 

1         

          19.ਇਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਲਾਬ ਸਿੰ ਘ 

0.13         

          20.ਸਰਭਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਇਿੰ ਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

3.28         

          21.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

3.6         

          22.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਸਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.88         

          23.ਦਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

0.75         

          24.ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਕ ਭਾਰ 
 ੁੱ ਤਰ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ 

2.13         

          25.ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਤਰੇਭ ਲਾਲ 

2.13         

          26.ਜੀਵਨ ਤਨੀ ਭ ਨੀਸ਼ 
ਕ ਭਾਰ 

2.13         

          27.ਅਨ ਰਾਧਾ ਤਨੀ 
ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ 

2.13         

          28.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.33         

  46   46// 10         0 1.67 

                      

  46 445 46// 1-Nov 1.ਅਭਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਾਕਭ ਸਿੰ ਘ 

7.16 2 3 0 15.12 

          2.ਲਖਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਾਕਭ ਸਿੰ ਘ 

7.16         

          3.ਨਰੈਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

7.16         

          4.ਸਰਸਚੁੱ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

7.16         
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          5.ਵਰਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਨਛੁੱ ਤਰ ਸਿੰ ਘ 

1.68         

          6. ਖਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਨਛੁੱ ਤਰ ਸਿੰ ਘ 

4.8         

          7.ਗ ਰਭ ੁੱ ਖ ਦਾ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਾਭ ਗਾਲ 

3.96         

          8.ਰਵੀ ਕਾਂਤ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਭ ੁੱ ਖ ਦਾ 

3.96         

  47 14 46// 2-Nov 1.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.1 1 5 0 0.33 

          2.ਜਸਗਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

6.23         

          3.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ  

0.32         

          4.ਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

0.15         

          5. ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਤਨੀ 
ਸਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.15         

          6. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

0.72         

          7.ਸਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

0.72         

          8.ਗ ਰਸਦਆਲ ਕਰ 
ਤਨੀ ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

0.72         

          9.ਫਲਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

0.47         

          10.ਸਰਤਾਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

0.32         

          11. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੂਰ ਸਿੰ ਘ 

0.32         

          12.ਕਰਨੈਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਭ ੁੱ ਖ ਸਿੰ ਘ 

0.17         
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          13.ਕੇਵਲ ਸਕਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਾਭ ਨਾਥ 

0.05         

          14.ਭੁੱ ਖਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.13         

          15.ਰਭਨਦੀ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਖ ਸਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ 

5.2         

          16.ਕ ਲਦੀ ਕਰ ਤਨੀ 
ਕ ਲਦੀ ਸਿੰ ਘ 

0.14         

          17.ਰਣਜਧ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

0.2         

          18.ਤੇਜਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਬਜਨ ਸਿੰ ਘ 

0.15         

          19.ਇਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਲਾਬ ਸਿੰ ਘ 

3         

          20.ਸਰਭਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਇਿੰ ਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

0.49         

          21.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

3.55         

          22.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਸਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.13         

          23.ਦਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

0.11         

          24.ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਕ ਭਾਰ 
 ੁੱ ਤਰ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ 

0.32         

          25.ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਤਰੇਭ ਲਾਲ 

0.03         

          26.ਜੀਵਨ ਤਨੀ ਭ ਨੀਸ਼ 
ਕ ਭਾਰ 

0.03         

          27.ਅਨ ਰਾਧਾ ਤਨੀ 
ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ 

0.03         

          28.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.05         
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  48 14 46// 20 1.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.51 6 7 2 18.2 

          2.ਜਸਗਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

11.67         

          3.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ  

1.64         

          4.ਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

0.77         

          5. ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਤਨੀ 
ਸਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.77         

          6. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

3.68         

          7.ਸਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

3.68         

          8.ਗ ਰਸਦਆਲ ਕਰ 
ਤਨੀ ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

3.68         

          9.ਫਲਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

2.41         

          10.ਸਰਤਾਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

1.64         

          11. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੂਰ ਸਿੰ ਘ 

1.64         

          12.ਕਰਨੈਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਭ ੁੱ ਖ ਸਿੰ ਘ 

0.86         

          13.ਕੇਵਲ ਸਕਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਾਭ ਨਾਥ 

0.28         

          14.ਭੁੱ ਖਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.67         

          15.ਰਭਨਦੀ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਖ ਸਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ 

6.46         

          16.ਕ ਲਦੀ ਕਰ ਤਨੀ 
ਕ ਲਦੀ ਸਿੰ ਘ 

0.72         
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          17.ਰਣਜਧ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

1         

          18.ਤੇਜਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਬਜਨ ਸਿੰ ਘ 

0.77         

          19.ਇਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਲਾਬ ਸਿੰ ਘ 

15.4         

          20.ਸਰਭਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਇਿੰ ਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

2.51         

          21.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

18         

          22.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਸਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.67         

          23.ਦਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

0.57         

          24.ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਕ ਭਾਰ 
 ੁੱ ਤਰ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ 

1.62         

          25.ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਤਰੇਭ ਲਾਲ 

1.62         

          26.ਜੀਵਨ ਤਨੀ ਭ ਨੀਸ਼ 
ਕ ਭਾਰ 

1.62         

          27.ਅਨ ਰਾਧਾ ਤਨੀ 
ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ 

1.62         

          28.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.25         

  49 14 46// 21 1.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.55 6 16 4 2 

          2.ਜਸਗਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

13.92         

          3.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ  

1.75         

          4.ਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

0.82         
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          5. ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਤਨੀ 
ਸਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.82         

          6. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

3.94         

          7.ਸਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

3.94         

          8.ਗ ਰਸਦਆਲ ਕਰ 
ਤਨੀ ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

3.94         

          9.ਫਲਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

2.58         

          10.ਸਰਤਾਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

1.75         

          11. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੂਰ ਸਿੰ ਘ 

1.75         

          12.ਕਰਨੈਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਭ ੁੱ ਖ ਸਿੰ ਘ 

0.93         

          13.ਕੇਵਲ ਸਕਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਾਭ ਨਾਥ 

0.31         

          14.ਭੁੱ ਖਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.72         

          15.ਰਭਨਦੀ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਖ ਸਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ 

8.33         

          16.ਕ ਲਦੀ ਕਰ ਤਨੀ 
ਕ ਲਦੀ ਸਿੰ ਘ 

1.29         

          17.ਰਣਜਧ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

1.13         

          18.ਤੇਜਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਬਜਨ ਸਿੰ ਘ 

0.82         

          19.ਇਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਲਾਬ ਸਿੰ ਘ 

16.49         

          20.ਸਰਭਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਇਿੰ ਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

2.68         
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          21.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

19.33         

          22.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਸਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.72         

          23.ਦਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

0.62         

          24.ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਕ ਭਾਰ 
 ੁੱ ਤਰ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ 

1.74         

          25.ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਤਰੇਭ ਲਾਲ 

1.74         

          26.ਜੀਵਨ ਤਨੀ ਭ ਨੀਸ਼ 
ਕ ਭਾਰ 

1.74         

          27.ਅਨ ਰਾਧਾ ਤਨੀ 
ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ 

1.74         

          28.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.27         

  50   47// 10 1.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.42 5 4 4 8 

          2.ਜਸਗਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

5.94         

          3.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ  

1.34         

          4.ਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

0.63         

          5. ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਤਨੀ 
ਸਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.63         

          6. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

3         

          7.ਸਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

3         

          8.ਗ ਰਸਦਆਲ ਕਰ 
ਤਨੀ ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

3         
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          9.ਫਲਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

1.97         

          10.ਸਰਤਾਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

1.34         

          11. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੂਰ ਸਿੰ ਘ 

1.34         

          12.ਕਰਨੈਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਭ ੁੱ ਖ ਸਿੰ ਘ 

0.71         

          13.ਕੇਵਲ ਸਕਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਾਭ ਨਾਥ 

0.23         

          14.ਭੁੱ ਖਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.55         

          15.ਰਭਨਦੀ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਖ ਸਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ 

1.66         

          16.ਕ ਲਦੀ ਕਰ ਤਨੀ 
ਕ ਲਦੀ ਸਿੰ ਘ 

0.59         

          17.ਰਣਜਧ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

0.86         

          18.ਤੇਜਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਬਜਨ ਸਿੰ ਘ 

0.63         

          19.ਇਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਲਾਬ ਸਿੰ ਘ 

12.61         

          20.ਸਰਭਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਇਿੰ ਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

2         

          21.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

14.78         

          22.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਸਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.55         

          23.ਦਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

0.47         

          24.ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਕ ਭਾਰ 
 ੁੱ ਤਰ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ 

1.33         
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          25.ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਤਰੇਭ ਲਾਲ 

1.33         

          26.ਜੀਵਨ ਤਨੀ ਭ ਨੀਸ਼ 
ਕ ਭਾਰ 

1.33         

          27.ਅਨ ਰਾਧਾ ਤਨੀ 
ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ 

1.33         

          28.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.21         

  51 563 47// 1 1.ਜਸਗਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

18.17 6 8 4 8 

          2.ਰਭਨਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਖ ਸ਼ਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ 

17.97         

          3.ਭੁੱ ਖਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.59         

          4.ਕ ਲਦੀ ਕਰ ਤਨੀ 
ਕੇਲਦੀ ਸਿੰ ਘ 

0.39         

          5.ਰਣਜਧ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

0.98         

          6.ਤੇਜਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਬਜਨ ਸਿੰ ਘ 

1.77         

          7.ਬਜਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ ਪਤਾ 
ਸਿੰ ਘ 

16.74         

          8.ਇਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਲਾਬ ਸਿੰ ਘ 

13.82         

          9.ਸਰਭਨਦੀ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਇਿੰ ਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

4.74         

          10.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

18.17         

          11.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਸਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.79         

          12.ਦਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

0.79         
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          13.ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਕ ਭਾਰ 
 ੁੱ ਤਰ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ 

3         

          14.ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਤਰੇਭ ਲਾਲ 

3         

          15.ਜੀਵਨ ਤਨੀ 
ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਕ ਭਾਰ 

3         

          16.ਅਨ ਰਾਧਾ ਤਨੀ 
ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ 

3         

          17.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਟਸਸਲ 
ਤਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.26         

          18.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.52         

  52   47// 11 1.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.56 7 0 4 2 

          2.ਜਸਗਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

14.92         

          3.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ  

1.8         

          4.ਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

0.85         

          5. ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਤਨੀ 
ਸਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.85         

          6. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

4         

          7.ਸਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

4         

          8.ਗ ਰਸਦਆਲ ਕਰ 
ਤਨੀ ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

4         

          9.ਫਲਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

2.66         

          10.ਸਰਤਾਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

1.8         
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          11. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੂਰ ਸਿੰ ਘ 

1.8         

          12.ਕਰਨੈਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਭ ੁੱ ਖ ਸਿੰ ਘ 

0.95         

          13.ਕੇਵਲ ਸਕਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਾਭ ਨਾਥ 

0.31         

          14.ਭੁੱ ਖਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.74         

          15.ਰਭਨਦੀ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਖ ਸਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ 

9.17         

          16.ਕ ਲਦੀ ਕਰ ਤਨੀ 
ਕ ਲਦੀ ਸਿੰ ਘ 

0.79         

          17.ਰਣਜਧ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

1.17         

          18.ਤੇਜਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਬਜਨ ਸਿੰ ਘ 

0.85         

          19.ਇਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਲਾਬ ਸਿੰ ਘ 

16.98         

          20.ਸਰਭਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਇਿੰ ਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

2.76         

          21.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

19.9         

          22.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਸਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.74         

          23.ਦਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

0.63         

          24.ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਕ ਭਾਰ 
 ੁੱ ਤਰ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ 

1.79         

          25.ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਤਰੇਭ ਲਾਲ 

1.79         

          26.ਜੀਵਨ ਤਨੀ ਭ ਨੀਸ਼ 
ਕ ਭਾਰ 

1.79         
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          27.ਅਨ ਰਾਧਾ ਤਨੀ 
ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ 

1.79         

          28.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.28         

  53   47// 20/1 1.ਜਸਗਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

2 0 6 0 6.39 

          2.ਰਭਨਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਖ ਸ਼ਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ 

0.67         

          3. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

0.17         

          4.ਸਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

0.17         

          5.ਗ ਰਸਦਆਲ ਕਰ 
ਤਨੀ ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

0.17         

          6.ਇਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਲਾਬ ਸਿੰ ਘ 

1         

          7.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

1         

          8.ਦਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

0.33         

          9.ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਕ ਭਾਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ 

0.13         

          10.ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਤਰੇਭ ਲਾਲ 

0.13         

          11.ਜੀਵਨ ਤਨੀ 
ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਕ ਭਾਰ 

0.13         

          12.ਅਨ ਰਾਧਾ ਤਨੀ 
ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ 

0.13         

  54   47// 20/2 1. ਲਤਾਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭ ਖਸਤਆਰ ਸਿੰ ਘ 

18 0 18 0 13.6 

  55 485 47// 20/3 1.ਜਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

0.22 0 2 0 1.84 



 PrvrI - 2016 

 

60 

styt SoSl ieMmpYkt AissmYNt XUint, pMjwbI XUnIvristI, pitAwlw                      

 

          2. ਲਤਾਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭ ਖਸਤਆਰ ਸਿੰ ਘ 

0.91         

          3.ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਅਭਰ ਸਿੰ ਘ 

0.05         

          4. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਅਭਰ ਸਿੰ ਘ 

0.05         

          5. ਖਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਅਭਰ ਸਿੰ ਘ 

0.05         

          6.ਕਭਲ ਦੇਵੀ ਤਨੀ 
ਦਰਫਾਰਾ ਸਿੰ ਘ 

0.01         

          7.ਸਸ਼ਗਾਰਾ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

0.04         

          8.ਗ ਲਜਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

0.01         

          9.ਰਣਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

0         

          10.ਜਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

0         

          11.ਅਭਰਜੀਤ ਕਰ 
ਤਨੀ ਗ ਰਦੀ ਸਿੰ ਘ 

0         

          12.ਸਰਾਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਅਸਭਤ ਲਾਲ 

0.02         

          13.ਗ ਰਚਰਨ ਕਰ 
ਤਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰ ਘ 

0.01         

          14.ਅਭਰਜੀਤ ਕਰ 
ਤਨੀ ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0         

          15.ਇਿੰਦਰਾਲ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਲਾਬ ਸਿੰ ਘ 

0.01         

          16.ਵੇਤਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ 
 ਬਾਸ਼ ਲਾਲ 

0.01         

          17.ਭਸਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ੂਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.01         
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          18.ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ 
ਭਦਨ ਲਾਲ 

0.01         

          19.ਭਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਭੀਕਰ ਸਿੰ ਘ 

0         

          20.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਭੀਕਰ ਸਿੰ ਘ 

0         

          21.ਸਰਸਜਿੰ ਦਰ ਕਰ 
ਤਨੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

0.01         

          22.ਭਸਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

0.22         

          23.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਭ ਸਿੰ ਘ 

0.02         

          24. ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

0.22         

          25.ਸਨਰਭਲਾ ਦੇਵੀ 
ਤਨੀ ਨਰਾਤਾ ਰਾਭ 

0.01         

          26.ਵੀਨਾ ੂਦ ਤਨੀ 
ਸਵਜੈ ਕ ਭਾਰ 

0.01         

          27.ਫਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਅਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

0         

  56 563 48// 5 1.ਜਸਗਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

2.71 8 0 1 4 

          2.ਰਭਨਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਖ ਸ਼ਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ 

2.46         

          3.ਭੁੱ ਖਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.74         

          4.ਕ ਲਦੀ ਕਰ ਤਨੀ 
ਕੇਲਦੀ ਸਿੰ ਘ 

0.49         

          5.ਰਣਜਧ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

1.23         

          6.ਤੇਜਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਬਜਨ ਸਿੰ ਘ 

2.22         
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          7.ਬਜਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ ਪਤਾ 
ਸਿੰ ਘ 

5.92         

          8.ਇਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਲਾਬ ਸਿੰ ਘ 

17.28         

          9.ਸਰਭਨਦੀ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਇਿੰ ਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

5.92         

          10.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

2.71         

          11.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਸਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.98         

          12.ਦਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

0.98         

          13.ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਕ ਭਾਰ 
 ੁੱ ਤਰ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ 

3.82         

          14.ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਤਰੇਭ ਲਾਲ 

3.82         

          15.ਜੀਵਨ ਤਨੀ 
ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਕ ਭਾਰ 

3.82         

          16.ਅਨ ਰਾਧਾ ਤਨੀ 
ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ 

3.82         

          17.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਟਸਸਲ 
ਤਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.32         

          18.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.65         

  57 561 48// 6 1.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.56 7 0 1 4 

          2.ਜਸਗਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

14.92         

          3.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ  

1.8         

          4.ਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

0.85         
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          5. ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਤਨੀ 
ਸਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.85         

          6. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

4         

          7.ਸਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

4         

          8.ਗ ਰਸਦਆਲ ਕਰ 
ਤਨੀ ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

4         

          9.ਫਲਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

2.66         

          10.ਸਰਤਾਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

1.8         

          11. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੂਰ ਸਿੰ ਘ 

1.8         

          12.ਕਰਨੈਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਭ ੁੱ ਖ ਸਿੰ ਘ 

0.95         

          13.ਕੇਵਲ ਸਕਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਾਭ ਨਾਥ 

0.31         

          14.ਭੁੱ ਖਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.74         

          15.ਰਭਨਦੀ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਖ ਸਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ 

9.17         

          16.ਕ ਲਦੀ ਕਰ ਤਨੀ 
ਕ ਲਦੀ ਸਿੰ ਘ 

0.79         

          17.ਰਣਜਧ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

1.17         

          18.ਤੇਜਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਬਜਨ ਸਿੰ ਘ 

0.85         

          19.ਇਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਲਾਬ ਸਿੰ ਘ 

16.98         

          20.ਸਰਭਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਇਿੰ ਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

2.76         
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          21.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

19.9         

          22.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਸਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.74         

          23.ਦਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

0.63         

          24.ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਕ ਭਾਰ 
 ੁੱ ਤਰ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ 

1.79         

          25.ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਤਰੇਭ ਲਾਲ 

1.79         

          26.ਜੀਵਨ ਤਨੀ ਭ ਨੀਸ਼ 
ਕ ਭਾਰ 

1.79         

          27.ਅਨ ਰਾਧਾ ਤਨੀ 
ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ 

1.79         

          28.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.28         

  58   48// 15         1 4 

                      

  58 561 48// 16/1 1.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.08 1 2 0 3.33 

          2.ਜਸਗਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

5.48         

          3.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ  

0.28         

          4.ਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

0.13         

          5. ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਤਨੀ 
ਸਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.13         

          6. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

0.63         

          7.ਸਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

0.63         
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          8.ਗ ਰਸਦਆਲ ਕਰ 
ਤਨੀ ਭੇਵਾ ਸਿੰ ਘ 

0.63         

          9.ਫਲਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੇਸਰ ਸਿੰ ਘ 

0.41         

          10.ਸਰਤਾਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

0.28         

          11. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕੂਰ ਸਿੰ ਘ 

0.28         

          12.ਕਰਨੈਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਭ ੁੱ ਖ ਸਿੰ ਘ 

0.15         

          13.ਕੇਵਲ ਸਕਰਸ਼ਨ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਾਭ ਨਾਥ 

0.05         

          14.ਭੁੱ ਖਣ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.11         

          15.ਰਭਨਦੀ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਖ ਸਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ 

4.58         

          16.ਕ ਲਦੀ ਕਰ ਤਨੀ 
ਕ ਲਦੀ ਸਿੰ ਘ 

0.12         

          17.ਰਣਜਧ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

0.18         

          18.ਤੇਜਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਬਜਨ ਸਿੰ ਘ 

0.13         

          19.ਇਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਲਾਬ ਸਿੰ ਘ 

2.66         

          20.ਸਰਭਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਇਿੰ ਦਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

0.43         

          21.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਸਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰ ਘ 

3.12         

          22.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਸਰਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.11         

          23.ਦਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਭੇਜਰ ਸਿੰ ਘ 

0.1         
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          24.ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਕ ਭਾਰ 
 ੁੱ ਤਰ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ 

0.28         

          25.ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਤਰੇਭ ਲਾਲ 

0.28         

          26.ਜੀਵਨ ਤਨੀ ਭ ਨੀਸ਼ 
ਕ ਭਾਰ 

0.28         

          27.ਅਨ ਰਾਧਾ ਤਨੀ 
ਭ ਨੀਸ਼ ਕ ਭਾਰ 

0.28         

          28.ਗ ਰਭੇਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰ ਘ 

0.04         

  59   48// 16/2         0 11.03 

                      

  59 487 48// 25 1.ਭਸਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

14.55 6 11 0 7.38 

          2.ਜਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

14.55         

          3. ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

8.6         

          4.ਕਰਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਲਖਫੀਰ ਸਿੰ ਘ 

2.97         

          5.ਸਰਸਜਿੰ ਦਰ ਕਰ ਤਨੀ 
ਸਵੁੱ ਤਰ ਸਿੰ ਘ 

2.97         

          6.ਨਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤਾਰਾ ਸਿੰ ਘ 

0.94         

          7. ਖਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤਾਰਾ ਸਿੰ ਘ 

0.94         

          8.ਜਗਰੂ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤਾਰਾ ਸਿੰ ਘ 

0.94         

          9.ਸਰਫਿੰ  ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

1.5         

          10.ਸਰਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

1.5         
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          11. ਲਤਾਨ ਸਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭ ਖਸਤਆਰ ਸਿੰ ਘ 

19.58         

          12.ਕਭਲ ਦੇਵੀ ਤਨੀ 
ਦਰਫਾਰਾ ਸਿੰ ਘ 

0.08         

          13.ਸਸ਼ਗਾਰਾ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

0.08         

          14. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

0.06         

          15.ਗ ਲਜਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

0.06         

          16. ਖਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

0.06         

          17.ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਅਭਰ ਸਿੰ ਘ 

14.37         

          18. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਅਭਰ ਸਿੰ ਘ 

14.37         

          19.ਰਣਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

0.17         

          20.ਜਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

0.17         

          21.ਅਭਰਜੀਤ ਕਰ 
ਤਨੀ ਗ ਰਦੀ ਸਿੰ ਘ 

0.26         

          22.ਗ ਰਚਰਨ ਕਰ 
ਤਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰ ਘ 

0.71         

          23.ਲਾਬ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਦਲੀ ਸਿੰ ਘ 

0.71         

          24.ਸ਼ਵੇਤਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ 
 ਬਾਸ਼ ਵੀਰ 

0.71         

          25.ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ 
ਦਸਵਿੰ ਦਰ ਭਸਨ 

0.71         

          26.ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ 
ਭਦਨ ਲਾਲ 

0.71         
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          27.ਭਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਕਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.13         

          28.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਕਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.13         

          29.ਸਰਸਜਿੰ ਦਰ ਕਰ 
ਤਨੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

0.53         

          30.ਕਾਫਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਫਖਸ਼ੀ ਸਿੰ ਘ 

1.62         

          31.ਭਸਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

14.55         

          32.ਜਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  

14.55         

          33. ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

8.6         

          34.ਕਰਲਜੀਤ ਕਰ 
ਤਨੀ ਲਖਫੀਰ ਸਿੰ ਘ 

2.97         

          35.ਸਰਸਜਿੰ ਦਰ ਕਰ 
ਤਨੀ ਸਵੁੱ ਤਰ ਸਿੰ ਘ 

2.97         

          36.ਨਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤਾਰਾ ਸਿੰ ਘ 

0.94         

          37. ਖਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤਾਰਾ ਸਿੰ ਘ 

0.94         

          38.ਜਗਰੂ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਤਾਰਾ ਸਿੰ ਘ 

0.94         

          39.ਸਰਫਿੰ  ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

1.5     

          40.ਸਰਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

1.5     

          41. ਲਤਾਨ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭ ਖਸਤਆਰ ਸਿੰ ਘ 

19.58     

          42.ਕਭਲ ਦੇਵੀ ਤਨੀ 
ਦਰਫਾਰਾ ਸਿੰ ਘ 

0.08     
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          43.ਸਸ਼ਗਾਰਾ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

0.08     

          44. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

0.06     

          45.ਗ ਲਜਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

0.06     

          46. ਖਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਾਧੂ ਸਿੰ ਘ 

0.06         

          47.ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਅਭਰ ਸਿੰ ਘ 

14.37     

          48. ਖਦੇਵ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਅਭਰ ਸਿੰ ਘ 

14.37     

          49.ਰਣਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

0.17     

          50.ਜਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 
 ੁੱ ਤਰ ਫਲਵੀਰ ਸਿੰ ਘ 

0.17     

          51.ਅਭਰਜੀਤ ਕਰ 
ਤਨੀ ਗ ਰਦੀ ਸਿੰ ਘ 

0.26     

          52.ਗ ਰਚਰਨ ਕਰ 
ਤਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰ ਘ 

0.71     

          53.ਲਾਬ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਦਲੀ ਸਿੰ ਘ 

0.71     

          54.ਸ਼ਵੇਤਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ 
 ਬਾਸ਼ ਵੀਰ 

0.71         

          55.ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ 
ਦਸਵਿੰ ਦਰ ਭਸਨ 

0.71         

          56.ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ 
ਭਦਨ ਲਾਲ 

0.71         

          57.ਭਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਕਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.13         

          58.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਸਕਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.13         
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          59.ਸਰਸਜਿੰ ਦਰ ਕਰ 
ਤਨੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

0.53         

          60.ਸਨਰਭਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਭਸਨ ਸਿੰ ਘ 

1.62         

          61.ਭਨਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
 ਲਤਾਨ ਸਿੰ ਘ 

1.47   ;     

          62.ਜਗਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਘ 

1.24         

          63.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਭੇਲ ਸਿੰ ਘ 

1.18         

          64.ਸਨਰਭਲਾ ਦੇਵੀ 
ਤਨੀ ਨਰਾਤਾ ਰਾਭ 

0.97         

          65.ਰੀਨਾ ਭਲਸਤਰਾ 
ਤਨੀ ਧਰਭਾਲ 

ਭਲਸਤਰਾ 

0.88         

          66.ਵੀਨਾ ੂਦ ਤਨੀ 
ਸਵਜੈ ਕ ਭਾਰ 

0.97         

          67.ਫਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਅਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

0.71         

  60 74 78// 19/1 1.ਫਲਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਫਨ ਸਿੰ ਘ 

2.18 0 10 3 4.84 

          2.ਖੜਕ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਫਨ ਸਿੰ ਘ 

2.18     

          3.ਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਫਨ ਸਿੰ ਘ 

2.18     

          4.ਕਰਭਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰ ਘ 

0.83     

          5.ਗ ਰਰੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਕ ਲਦੀ ਸਿੰ ਘ 

0.49     

          6.ਭਨਦੀ ਕਰ ਤਨੀ 
ਅਭਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

0.68     

          7.ਖ ਸ਼ਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 0.15     
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ਅਭਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

          8. ਰਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
 ਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.25     

          9.ਛਟੀ  ੁੱ ਤਰੀ  ਿੰ ਦਰ 
ਸਿੰ ਘ 

0.25     

          10.ਰਸਭਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.25     

          11.ਰਣਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਕਰਨੈਲਸਿੰ ਘ 

0.51     

  69 71 78// 19/2 1.ਰਣਧੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਇਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

7.75 5 11 

          2.ਰ ਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਇਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

7.75     

          3.ਰਘੂਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਇਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

7.75     

          4.ਰਣਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਇਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

7.75     

  70 74 78// 20/1 1.ਫਲਵਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਫਨ ਸਿੰ ਘ 

5.89 1 7 1 14.44 

          2.ਖੜਕ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਫਨ ਸਿੰ ਘ 

5.89     

          3.ਿੰ ਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਰਫਨ ਸਿੰ ਘ 

5.89     

          4.ਕਰਭਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰ ਘ 

2.3     

          5.ਗ ਰਰੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਕ ਲਦੀ ਸਿੰ ਘ 

1.33     

          6.ਭਨਦੀ ਕਰ ਤਨੀ 
ਅਭਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

1.84     

          7.ਖ ਸ਼ਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਅਭਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

0.42     

          8. ਰਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 0.67     
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 ਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

          9.ਛਟੀ  ੁੱ ਤਰੀ  ਿੰ ਦਰ 
ਸਿੰ ਘ 

0.67     

          10.ਰਸਭਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
 ਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

0.67     

          11.ਰਣਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਕਰਨੈਲਸਿੰ ਘ 

1.39     

  71 71 78// 20/2 1.ਰਣਧੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਇਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

11 2 4 

          2.ਰ ਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਇਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

11     

          3.ਰਘੂਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਇਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

11     

          4.ਰਣਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਇਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

11     

  72 71 78// 20/4 1.ਲਾਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਿੰ ਨਣ ਸਿੰ ਘ 

5 3 15 

          2.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਿੰ ਨਣ ਸਿੰ ਘ 

5     

          3.ਭਲਕੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਲਾਲ ਸਿੰ ਘ 

12.5     

          4.ਰਾਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਲਾਲ ਸਿੰ ਘ 

12.5     

  73 71 78// 21/1 1.ਲਾਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਿੰ ਨਣ ਸਿੰ ਘ 

14.67 5 4 5 4.17 

          2.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਿੰ ਨਣ ਸਿੰ ਘ 

14.67     

          3.ਭਲਕੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਲਾਲ ਸਿੰ ਘ 

17.33     

          4.ਰਾਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਲਾਲ ਸਿੰ ਘ 

17.33     

  74 71 78// 21/2 1.ਰਣਧੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 14 2 16 
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ਇਿੰਦਰ ਸਿੰ ਘ 

          2.ਰ ਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਇਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

14     

          3.ਰਘੂਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਇਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

14     

          4.ਰਣਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਇਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

14     

  75 71 78// 22 1.ਰਣਧੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਇਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

14.5 6 18 0 12.28 

          2.ਰ ਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਇਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

14.5         

          3.ਰਘੂਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਇਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

14.5         

          4.ਰਣਵੀਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਇਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ 

14.5         

  76 172 77// 24/1 1.ਉਜਾਗਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

14 3 8 0 12.03 

          2.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰ ਘ 

17         

          3.ਭਲਕੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

5         

          4.ਫਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

5         

          5.ਅਭਨਰੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

5         

  77 72 77// 24/2 1.ਲਾਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਿੰ ਨਣ ਸਿੰ ਘ 

4 3 12 0 7.65 

          2.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਿੰ ਨਣ ਸਿੰ ਘ 

4         

          3.ਭਲਕੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਲਾਲ ਸਿੰ ਘ 

12         

          4.ਰਾਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 12         
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ਲਾਲ ਸਿੰ ਘ 

  78 72 77// 25 1.ਲਾਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਿੰ ਨਣ ਸਿੰ ਘ 

13.33 8 0 4 17.67 

          2.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਿੰ ਨਣ ਸਿੰ ਘ 

13.33         

          3.ਭਲਕੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਲਾਲ ਸਿੰ ਘ 

6.67         

          4.ਰਾਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਲਾਲ ਸਿੰ ਘ 

6.67         

  79 250 80// 5 1.ਲਾਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਚਿੰ ਨਣ ਸਿੰ ਘ 

11 6 4 1 8.34 

          2.ਭਲਕੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਲਾਲ ਸਿੰ ਘ 

2         

          3.ਰਾਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਲਾਲ ਸਿੰ ਘ 

11         

  80 172 80// 1-Apr 1.ਉਜਾਗਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

4 6 8 4 8.72 

          2.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰ ਘ 

12         

          3.ਭਲਕੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

10.67         

          4.ਫਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

10.67         

          5.ਅਭਨਰੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

10.67         

  81 172 80// 2-Apr 1.ਉਜਾਗਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

8 2 16 0 13.64 

          2.ਭਲਕੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

4.66         

          3.ਫਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

4.66         

          4.ਅਭਨਰੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 4.66         
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ਗ ਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

          5.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰ ਘ 

14         

  82 172 80// 3 1.ਉਜਾਗਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

0 8 0 6 15.2 

          2.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰ ਘ 

0         

          3.ਭਲਕੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

13.33         

          4.ਫਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

13.33         

          5.ਅਭਨਰੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

13.33         

  83 172 80// 8 1.ਉਜਾਗਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

4.5 8 9 0 1.22 

          2.ਭਲਕੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

14.08         

          3.ਫਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

14.08         

          4.ਅਭਨਰੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

14.08         

          5.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰ ਘ 

2.25         

  84 172 80// 1-Feb 1.ਉਜਾਗਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰ ਘ 

15 7 11 4 15.56 

          2.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰ ਘ 

17.75         

          3.ਭਲਕੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

12.58         

          4.ਫਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

12.58         

          5.ਅਭਨਰੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 12.58         
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ਗ ਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ 

  85 173 80// 2-Feb 1.ਨਛੁੱਤਰ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

1.5 0 9 0 9 

          2.ਗ ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

1.5         

          3. ਖਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

1.5         

          4.ਗ ਰਭੇਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

1.1         

          5.ਰਫਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

1.1         

          6.ਵਰਨਜੀਤ ਕਰ 
 ੁੱ ਤਰੀ ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

1.1         

          7.ਰਫਜੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

0.09         

          8.ਰਛਾਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.28         

          9.ਿੰ ਦੀ ੁੱ ਧੇਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.28         

          10.ਨਵਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.28         

          11.ਟੀਨਾ ੁੱ ਧੇਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.28         

  86 173 80// 9 1.ਨਛੁੱਤਰ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

7.33 8 4 0 17.78 

          2.ਗ ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

7.33         

          3. ਖਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

7.33         

          4.ਗ ਰਭੇਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

0.09         

          5.ਰਫਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 0.09         
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ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

          6.ਵਰਨਜੀਤ ਕਰ 
 ੁੱ ਤਰੀ ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

0.09         

          7.ਰਫਜੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

1.64         

          8.ਰਛਾਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

5.02         

          9.ਿੰ ਦੀ ੁੱ ਧੇਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

5.02         

          10.ਨਵਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

5.02         

          11.ਟੀਨਾ ੁੱ ਧੇਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

5.02         

  87 173 80// 2-Jan 1.ਨਛੁੱਤਰ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

3 6 18 4 11.11 

          2.ਗ ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

3         

          3. ਖਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

3         

          4.ਗ ਰਭੇਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

16.91         

          5.ਰਫਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

16.91         

          6.ਵਰਨਜੀਤ ਕਰ 
 ੁੱ ਤਰੀ ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

16.91         

          7.ਰਫਜੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

1.38         

          8.ਰਛਾਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

4.23         

          9.ਿੰ ਦੀ ੁੱ ਧੇਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

4.23         

          10.ਨਵਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 4.23         
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ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

          11.ਟੀਨਾ ੁੱ ਧੇਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

4.23         

  88 173 80// 10 1.ਨਛੁੱਤਰ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

9.67 8 18 1 6.67 

          2.ਗ ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

9.67         

          3. ਖਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

9.67         

          4.ਗ ਰਭੇਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

1.81         

          5.ਰਫਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

1.81         

          6.ਵਰਨਜੀਤ ਕਰ 
 ੁੱ ਤਰੀ ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

1.81         

          7.ਰਫਜੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

1.78         

          8.ਰਛਾਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

5.45         

          9.ਿੰ ਦੀ ੁੱ ਧੇਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

5.45         

          10.ਨਵਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

5.45         

          11.ਟੀਨਾ ੁੱ ਧੇਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

5.45         

  89 173 81// 2-May 1.ਨਛੁੱਤਰ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

3 6 18 5 6.67 

          2.ਗ ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

3         

          3. ਖਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

3         

          4.ਗ ਰਭੇਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 16.91         
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ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

          5.ਰਫਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

16.91         

          6.ਵਰਨਜੀਤ ਕਰ 
 ੁੱ ਤਰੀ ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

16.91         

          7.ਰਫਜੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

1.38         

          8.ਰਛਾਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

4.23         

          9.ਿੰ ਦੀ ੁੱ ਧੇਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

4.23         

          10.ਨਵਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

4.23         

          11.ਟੀਨਾ ੁੱ ਧੇਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

4.23         

  90 173 81// 6 1.ਨਛੁੱਤਰ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

6.67 8 0 0 17.78 

          2.ਗ ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

6.67         

          3. ਖਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

6.67         

          4.ਗ ਰਭੇਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

19.6         

          5.ਰਫਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

19.6         

          6.ਵਰਨਜੀਤ ਕਰ 
 ੁੱ ਤਰੀ ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

19.6         

          7.ਰਫਜੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

1.6         

          8.ਰਛਾਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

4.9         

          9.ਿੰ ਦੀ ੁੱ ਧੇਰ  ੁੱ ਤਰ 4.9         
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ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

          10.ਨਵਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

4.9         

          11.ਟੀਨਾ ੁੱ ਧੇਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

4.9         

  91 173 81// 1-Apr 1.ਨਛੁੱਤਰ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

2.17 0 13 0 0.67 

          2.ਗ ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

2.17         

          3. ਖਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

2.17         

          4.ਗ ਰਭੇਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

1.59         

          5.ਰਫਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

1.59         

          6.ਵਰਨਜੀਤ ਕਰ 
 ੁੱ ਤਰੀ ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

1.59         

          7.ਰਫਜੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

0.13         

          8.ਰਛਾਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.4         

          9.ਿੰ ਦੀ ੁੱ ਧੇਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.4         

          10.ਨਵਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.4         

          11.ਟੀਨਾ ੁੱ ਧੇਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

0.4         

  92 173 81// 2-Apr 1.ਨਛੁੱਤਰ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

13 3 18 3 13.06 

          2.ਗ ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

13         

          3. ਖਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 13         
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ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

          4.ਗ ਰਭੇਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

9.56         

          5.ਰਫਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

9.56         

          6.ਵਰਨਜੀਤ ਕਰ 
 ੁੱ ਤਰੀ ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

9.56         

          7.ਰਫਜੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

0.78         

          8.ਰਛਾਲ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

2.39         

          9.ਿੰ ਦੀ ੁੱ ਧੇਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

2.39         

          10.ਨਵਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

2.39         

          11.ਟੀਨਾ ੁੱ ਧੇਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

2.39         

  93 173 81// 7 1.ਨਛੁੱਤਰ ਕਰ ਤਨੀ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

16 4 16 0 7.69 

          2.ਗ ਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

16         

          3. ਖਸਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰ ਘ 

16         

          4.ਗ ਰਭੇਲ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

11.76         

          5.ਰਫਜੀਤ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

11.76         

          6.ਵਰਨਜੀਤ ਕਰ 
 ੁੱ ਤਰੀ ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

11.76         

          7.ਰਫਜੀਤ ਕਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰ ਘ 

0.96         

          8.ਰਛਾਲ ਕਰ ਤਨੀ 2.94         
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ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

          9.ਿੰ ਦੀ ੁੱ ਧੇਰ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

2.94         

          10.ਨਵਦੀ ਸਿੰ ਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

2.94         

          11.ਟੀਨਾ ੁੱ ਧੇਰ  ੁੱ ਤਰੀ 
ਗ ਰਚਰਨ ਸਿੰ ਘ 

2.94         

Total 371 711 133 724.4 
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Village  Sr. 

No. 
Khata 
no. 

 

Muraba 
no 
. 

 

Killa 
No 

Name of Owner Share  Total 
area 

Acqui
red 

Area 

Balanced Area 

Rurka 1 150 35// 11 1.ਕ ਭ ਗਇਲ ਤਨੀ ਜੀਵਨ ਗਇਲ 19 3 19 0 18 

 2 150 240  ਕੇਂਦਰ ਰਕਾਰ 8 0 8 0 8 

 3 611 35// 20-Fe

b 
1.ਗ ਰਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 10.83 3 5 1 8.07 

     2. ਖਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 10.83     

     3.ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਦੇਵ 
ਸਿੰਘ 

10.83     

     4.ਅਭਰਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ ਭਸਸਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

16.57     

     5.ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸ ਸਸ਼ਆਰ ਸਿੰਘ 15.92     

 4 610 35// 21 1.ਗ ਰਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 6.66 8 0 4 8 

     2. ਖਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 6.66     

     3.ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਦੇਵ 
ਸਿੰਘ 

6.66     

     4.ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸ ਸਸ਼ਆਰ ਸਿੰਘ 0     

 5 611 36// 25 1.ਗ ਰਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 6.16 1 17 0 18.33 

     2. ਖਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 6.16     

     3.ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਦੇਵ 
ਸਿੰਘ 

6.16     

     4.ਅਭਰਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ ਭਸਸਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

9.43     

     5.ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸ ਸਸ਼ਆਰ ਸਿੰਘ 9.06     

 6 610 38// 1 1.ਗ ਰਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 6.66 8 0 4 8 

     2. ਖਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 6.66     

     3.ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਦੇਵ 
ਸਿੰਘ 

6.66     

     4.ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸ ਸਸ਼ਆਰ ਸਿੰਘ  0     

 7 610 38// 10 1.ਗ ਰਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 6.66 8 0 4 8 

           

           

Village Sr. 

No. 

Khata 

No. 

Muraba 

No. 

Kilaa. 

No. 

Name of Folder Share Total area Acquired Area 

      Marla Kanal Marla Canal Marla 
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     2. ਖਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 6.66     

     3.ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਦੇਵ 
ਸਿੰਘ 

6.66     

     4.ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸ ਸਸ਼ਆਰ ਸਿੰਘ  0     

 8 602 38// 11 1.ਧਨਤਵਿੰਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭ ਖਸਤਆਰ 
ਸਿੰਘ 

4.33 8 0 4 8 

     2.ਨਗੇਸੀਆ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭ ਖਸਤਆਰ 
ਸਿੰਘ 

16.2     

     3.ਅਭਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ  ਲਤਾਨ 
ਸਿੰਘ 

2.26     

     4.ਨਗੇਸੀਆ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭ ਖਸਤਆਰ 
ਸਿੰਘ 

3.97     

     5. ਖਵੀਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਸਜਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

5.54     

     6.ਕ ਲਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਭਰ ਸਿੰਘ 11.08     

     7. ਖਵੀਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਸਜਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

5.54     

     8. ਖਵੀਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਸਜਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

5.54     

     9.ਕ ਲਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਭਰ ਸਿੰਘ 5.54     

 9 602 38// 20-Ja

n 
1.ਧਨਤਵਿੰਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭ ਖਸਤਆਰ 
ਸਿੰਘ 

4.92 3 2 1 12.22 

     2.ਨਗੇਸੀਆ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭ ਖਸਤਆਰ 
ਸਿੰਘ 

6.27     

     3.ਅਭਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ  ਲਤਾਨ 
ਸਿੰਘ 

16.33     

     4.ਨਗੇਸੀਆ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭ ਖਸਤਆਰ 
ਸਿੰਘ 

1.54     

     5. ਖਵੀਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਸਜਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

2.14     

     6.ਕ ਲਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਭਰ ਸਿੰਘ 5     

     7. ਖਵੀਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਸਜਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

2.14     

     8. ਖਵੀਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਸਜਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

2.14     
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     9.ਕ ਲਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਭਰ ਸਿੰਘ 2.14     

           

           

Village Sr. 

No. 

Khata 

No. 

Muraba 

No. 

Kilaa. 

No. 

Name of Folder Share Total area Acquired Area 

      Marla Kanal Marla Canal Marla 

 10 440 38// 20-Fe

b 
1.ਤਰਲਚਨ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਚਨ ਸਿੰਘ 1 2 2 0 13.71 

     2.ਕ ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਕਰ ਤਨੀ ਵਰਨਦੀ 
ਸਿੰਘ 

7     

     3.ਭਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਵਰਨਦੀ 
ਸਿੰਘ 

7     

     4.ਤੇਜ ਜਗਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਵਰਨਦੀ ਸਿੰਘ 

7     

 11 518 38// 20-M

ar 
1.ਭਨਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗ ਰਸਦਆਲ 
ਸਿੰਘ 

9.33 1 8 1 9 

     2.ਸਨਰਭਲ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 1.4     

     3.ਜਗਰੂ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਦਲਫਾਰਾ ਸਿੰਘ 0.17     

     4.ਰਫਰੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਰਫਿੰ 
ਸਿੰਘ 

1.24     

     5.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਰਫਖਸ਼ 
ਸਿੰਘ 

2.33     

     6.ਸਨਰਭਲ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਾਭ ਸਿੰਘ 0.31     

     7. ਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ ਨਰੇਸ਼ ਕ ਭਾਰ 0.62     

     8.ਨੀਰੂ ਰਾਣੀ ਤਨੀ ਿੰਜੀਵ ਕ ਭਾਰ 0.62     

     9.ਭਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ 0.62     

     10. ਸ਼ੀਲ ਕ ਭਾਰ  ੁੱ ਤਰ ਅਭਰ ਚਿੰਦ 1.09     

     11.ਧਰਸਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗ ਰਭੇਲ 
ਸਿੰਘ 

1.56     

     12.ਇਿੰਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭਲਕੀਤ ਸਿੰਘ 1.09     

     13.ਗ ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਸਚੁੱ ਤਰ 
ਸਿੰਘ 

1.24     

     14.ਗਗਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਵੀਰ 
ਸਿੰਘ 

3.11     

     15.ਗ ਰਭੀਤ ਕਰ ਤਨੀ ਫਲਸਵਿੰ ਦਰ 
ਸਿੰਘ 

0.93     
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     16.ਸਕਰਨਦੀ  ੁੱ ਤਰ ਭਿੰਗਤ ਰਾਏ 0.47     

           

           

Village Sr. 

No. 

Khata 

No. 

Muraba 

No. 

Kilaa. 

No. 

Name of Folder Share Total area Acquired Area 

      Marla Kanal Marla Canal Marla 

     17.ਭਭਤਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ ਅਸਨਲ 
ਕ ਭਾਰ 

0.31     

     18.ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ ਰਾਕੇਸ਼ 
ਕ ਭਾਰ 

0.31     

     19.ਿੰਨਦੀ  ੁੱ ਤਰੀ ਸਰਬਗਵਾਨ 
ਸਿੰਘ 

0.62     

     20.ਅਭਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਨਰਭਲ 
ਸਿੰਘ 

0.62     

 12 518 38// 21-Ja

n 
1.ਭਨਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗ ਰਸਦਆਲ 
ਸਿੰਘ 

17.33 2 12 2 11.67 

     2.ਸਨਰਭਲ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 2.6     

     3.ਜਗਰੂ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਦਲਫਾਰਾ ਸਿੰਘ 0.31     

     4.ਰਫਰੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਰਫਿੰ 
ਸਿੰਘ 

2.31     

     5.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਰਫਖਸ਼ 
ਸਿੰਘ 

4.33     

     6.ਸਨਰਭਲ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਾਭ ਸਿੰਘ 0.58     

     7. ਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ ਨਰੇਸ਼ ਕ ਭਾਰ 1.15     

     8.ਨੀਰੂ ਰਾਣੀ ਤਨੀ ਿੰਜੀਵ ਕ ਭਾਰ 1.15     

     9.ਭਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ 1.16     

     10. ਸ਼ੀਲ ਕ ਭਾਰ  ੁੱ ਤਰ ਅਭਰ ਚਿੰਦ 2.02     

     11.ਧਰਸਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗ ਰਭੇਲ 
ਸਿੰਘ 

2.89     

     12.ਇਿੰਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭਲਕੀਤ ਸਿੰਘ 2.02     

     13.ਗ ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਸਚੁੱ ਤਰ 
ਸਿੰਘ 

2.31     

     14.ਗਗਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਵੀਰ 
ਸਿੰਘ 

5.78     

     15.ਗ ਰਭੀਤ ਕਰ ਤਨੀ ਫਲਸਵਿੰ ਦਰ 
ਸਿੰਘ 

1.73     
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     16.ਸਕਰਨਦੀ  ੁੱ ਤਰ ਭਿੰਗਤ ਰਾਏ 0.87     

           

           

Village Sr. 

No. 

Khata 

No. 

Muraba 

No. 

Kilaa. 

No. 

Name of Folder Share Total area Acquired Area 

      Marla Kanal Marla Canal Marla 

     17.ਭਭਤਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ ਅਸਨਲ 
ਕ ਭਾਰ 

0.58     

     18.ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ ਰਾਕੇਸ਼ 
ਕ ਭਾਰ 

0.58     

     19.ਿੰਨਦੀ  ੁੱ ਤਰੀ ਸਰਬਗਵਾਨ 
ਸਿੰਘ 

1.16     

 13 440 38// 21-Fe

b 
1.ਤਰਲਚਨ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਚਨ ਸਿੰਘ 14 5 8 1 16.33 

     2.ਕ ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਕਰ ਤਨੀ ਵਰਨਦੀ 
ਸਿੰਘ 

18     

     3.ਭਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਵਰਨਦੀ 
ਸਿੰਘ 

18     

     4.ਤੇਜ ਜਗਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਵਰਨਦੀ ਸਿੰਘ 

18     

 14 611 37// 5 1.ਗ ਰਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 0 6 0 1 0.07 

      2. ਖਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 0     

      3.ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਦੇਵ 
ਸਿੰਘ 

0     

     4.ਅਭਰਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ ਭਸਸਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

10.5     

     5.ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸ ਸਸ਼ਆਰ ਸਿੰਘ 9.5     

 15 611 37// 01-Ju

n 
1.ਗ ਰਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 3.66 1 2 0 2.78 

     2. ਖਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 3.66     

     3.ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਦੇਵ 
ਸਿੰਘ 

3.66     

     4.ਅਭਰਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ ਭਸਸਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

5.6     

     5.ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸ ਸਸ਼ਆਰ ਸਿੰਘ 5.42     

 16 602 37// 02-Ju

n 
1.ਧਨਤਵਿੰਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭ ਖਸਤਆਰ 
ਸਿੰਘ 

15.47 6 18 0 17.22 
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     2.ਨਗੇਸੀਆ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭ ਖਸਤਆਰ 
ਸਿੰਘ 

13.96     

     3.ਅਭਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ  ਲਤਾਨ 
ਸਿੰਘ 

16.43     

           

           

Village Sr. 

No. 

Khata 

No. 

Muraba 

No. 

Kilaa. 

No. 

Name of Folder Share Total area Acquired Area 

      Marla Kanal Marla Canal Marla 

     4.ਨਗੇਸੀਆ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭ ਖਸਤਆਰ 
ਸਿੰਘ 

3.42     

     5. ਖਵੀਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਸਜਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

4.78     

     6.ਕ ਲਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਭਰ ਸਿੰਘ 9.56     

     7. ਖਵੀਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਸਜਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

4.78     

     8. ਖਵੀਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਸਜਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

4.78     

     9.ਕ ਲਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਭਰ ਸਿੰਘ 4.78     

 17 602 37// 15 1.ਧਨਤਵਿੰਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭ ਖਸਤਆਰ 
ਸਿੰਘ 

4 8 0 1 0.07 

     2.ਨਗੇਸੀਆ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭ ਖਸਤਆਰ 
ਸਿੰਘ 

16     

     3.ਅਭਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ  ਲਤਾਨ 
ਸਿੰਘ 

2     

     4.ਨਗੇਸੀਆ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭ ਖਸਤਆਰ 
ਸਿੰਘ 

4     

     5. ਖਵੀਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਸਜਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

5.25     

     6.ਕ ਲਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਭਰ ਸਿੰਘ 13     

     7. ਖਵੀਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਸਜਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

5.25     

     8. ਖਵੀਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਸਜਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

5.25     

     9.ਕ ਲਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਭਰ ਸਿੰਘ 5.25     

 18 602 37// 16-Ja 1.ਧਨਤਵਿੰਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭ ਖਸਤਆਰ 16.08 2 0 0 6.45 
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n ਸਿੰਘ 

     2.ਨਗੇਸੀਆ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭ ਖਸਤਆਰ 
ਸਿੰਘ 

4.07     

     3.ਅਭਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ  ਲਤਾਨ 
ਸਿੰਘ 

10.56     

     4.ਨਗੇਸੀਆ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭ ਖਸਤਆਰ 
ਸਿੰਘ 

1     

     5. ਖਵੀਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਸਜਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

1.38     

     6.ਕ ਲਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਭਰ ਸਿੰਘ 2.77     

           

           

Village Sr. 

No. 

Khata 

No. 

Muraba 

No. 

Kilaa. 

No. 

Name of Folder Share Total area Acquired Area 

      Marla Kanal Marla Canal Marla 

     7. ਖਵੀਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਸਜਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

1.38     

     8. ਖਵੀਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਸਜਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ 

1.38     

     9.ਕ ਲਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਭਰ ਸਿੰਘ 1.38     

 19 518 37// 16-Fe

b 
1.ਭਨਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗ ਰਸਦਆਲ 
ਸਿੰਘ 

9.66 4 9 0 10.14 

     2.ਸਨਰਭਲ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 4.45     

     3.ਜਗਰੂ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਦਲਫਾਰਾ ਸਿੰਘ 0.52     

     4.ਰਫਰੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਰਫਿੰ 
ਸਿੰਘ 

3.95     

     5.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਰਫਖਸ਼ 
ਸਿੰਘ 

7.41     

     6.ਸਨਰਭਲ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਾਭ ਸਿੰਘ 0.98     

     7. ਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ ਨਰੇਸ਼ ਕ ਭਾਰ 1.96     

     8.ਨੀਰੂ ਰਾਣੀ ਤਨੀ ਿੰਜੀਵ ਕ ਭਾਰ 1.96     

     9.ਭਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ 1.97     

     10. ਸ਼ੀਲ ਕ ਭਾਰ  ੁੱ ਤਰ ਅਭਰ ਚਿੰਦ 3.46     

     11.ਧਰਸਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗ ਰਭੇਲ 
ਸਿੰਘ 

4.94     

     12.ਇਿੰਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭਲਕੀਤ ਸਿੰਘ 3.46     
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     13.ਗ ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਸਚੁੱ ਤਰ 
ਸਿੰਘ 

1.22     

     14.ਗਗਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਵੀਰ 
ਸਿੰਘ 

9.88     

     15.ਗ ਰਭੀਤ ਕਰ ਤਨੀ ਫਲਸਵਿੰ ਦਰ 
ਸਿੰਘ 

2.96     

     16.ਸਕਰਨਦੀ  ੁੱ ਤਰ ਭਿੰਗਤ ਰਾਏ 1.48     

     17.ਭਭਤਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ ਅਸਨਲ 
ਕ ਭਾਰ 

0.98     

           

           

Village Sr. 

No. 

Khata 

No. 

Muraba 

No. 

Kilaa. 

No. 

Name of Folder Share Total area Acquired Area 

      Marla Kanal Marla Canal Marla 

     18.ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ ਰਾਕੇਸ਼ 
ਕ ਭਾਰ 

0.98     

     19.ਿੰਨਦੀ  ੁੱ ਤਰੀ ਸਰਬਗਵਾਨ 
ਸਿੰਘ 

1.97     

     20.ਅਭਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਨਰਭਲ 
ਸਿੰਘ 

1.97     

 20 518 37// 25-Ja

n 
1.ਭਨਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗ ਰਸਦਆਲ 
ਸਿੰਘ 

3.67 6 11 0 17.28 

     2.ਸਨਰਭਲ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 6.55     

     3.ਜਗਰੂ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਦਲਫਾਰਾ ਸਿੰਘ 0.78     

     4.ਰਫਰੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਰਫਿੰ 
ਸਿੰਘ 

5.82     

     5.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਰਫਖਸ਼ 
ਸਿੰਘ 

10.92     

     6.ਸਨਰਭਲ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਾਭ ਸਿੰਘ 1.46     

     7. ਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ ਨਰੇਸ਼ ਕ ਭਾਰ 2.89     

     8.ਨੀਰੂ ਰਾਣੀ ਤਨੀ ਿੰਜੀਵ ਕ ਭਾਰ 2.89     

     9.ਭਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ 2.91     

     10. ਸ਼ੀਲ ਕ ਭਾਰ  ੁੱ ਤਰ ਅਭਰ ਚਿੰਦ 5.09     

     11.ਧਰਸਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗ ਰਭੇਲ 
ਸਿੰਘ 

7.28     

     12.ਇਿੰਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭਲਕੀਤ ਸਿੰਘ 5.09     
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     13.ਗ ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਸਚੁੱ ਤਰ 
ਸਿੰਘ 

5.82     

     14.ਗਗਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਲਵੀਰ 
ਸਿੰਘ 

14.56     

     15.ਗ ਰਭੀਤ ਕਰ ਤਨੀ ਫਲਸਵਿੰ ਦਰ 
ਸਿੰਘ 

4.37     

     16.ਸਕਰਨਦੀ  ੁੱ ਤਰ ਭਿੰਗਤ ਰਾਏ 2.18     

     17.ਭਭਤਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ ਅਸਨਲ 
ਕ ਭਾਰ 

1.46     

           

           

Village Sr. 

No. 

Khata 

No. 

Muraba 

No. 

Kilaa. 

No. 

Name of Folder Share Total area Acquired Area 

      Marla Kanal Marla Canal Marla 

     18.ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਤਨੀ ਰਾਕੇਸ਼ 
ਕ ਭਾਰ 

1.46     

     19.ਿੰਨਦੀ  ੁੱ ਤਰੀ ਸਰਬਗਵਾਨ 
ਸਿੰਘ 

2.91     

     20.ਅਭਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਨਰਭਲ 
ਸਿੰਘ 

2.91     

 21 503 37// 25-Fe

b 
1.ਜਰਾ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਿੰਤਾ ਸਿੰਘ 1.31 0 14 0 2.78 

     2.ਰੀਤਭ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਿੰਤਾ ਸਿੰਘ 1.31     

     3.ਰਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ ਸਿੰਘ 1.38     

     4. ਖਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ ਸਿੰਘ 0.29     

     5. ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ ਸਿੰਘ 1.38     

     6.ਭਸਸਿੰਦਰ ਕਰ ਤਨੀ ਰਫਨ ਸਿੰਘ 4.37     

     7.ਰਫਨ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗ ਰਫਖਸ਼ ਸਿੰਘ 1.75     

     8.ਨਛੁੱਤਰ ਕਰ ਤਨੀ ਨਛੁੱਤਰ ਸਿੰਘ 1.09     

     9. ਖਸਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ 
ਸਿੰਘ 

1.09     

Rurka 22 500 52// 1 1.ਤਰਲਚਨ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਚਨ ਸਿੰਘ 15.13 8 0 4 8 

     2.ਕ ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਕਰ ਤਨੀ ਵਰਨਦੀ 
ਸਿੰਘ 

6.66     

     3.ਭਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਵਰਨਦੀ 
ਸਿੰਘ 

6.66     
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     4.ਤੇਜ ਜਗਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਵਰਨਦੀ ਸਿੰਘ 

11.55     

 23 500 52// 01-O

ct 
1.ਤਰਲਚਨ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਚਨ ਸਿੰਘ 16.68 6 9 4 2 

     2.ਕ ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਕਰ ਤਨੀ ਵਰਨਦੀ 
ਸਿੰਘ 

1.5     

     3.ਭਨਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਵਰਨਦੀ 
ਸਿੰਘ 

1.5     

     4.ਤੇਜ ਜਗਦੀ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ 
ਵਰਨਦੀ ਸਿੰਘ 

9.32     

           

           

Village Sr. 

No. 

Khata 

No. 

Muraba 

No. 

Kilaa. 

No. 

Name of Folder Share Total area Acquired Area 

      Marla Kanal Marla Canal Marla 

 24 422 52// 02-O

ct 
1.ਲਛੁੱਭਣ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗ ਰਸਦਆਲ 
ਸਿੰਘ 

14.73 1 5   

     2.ਜਰਾ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਿੰਤਾ ਸਿੰਘ 1.68     

     3.ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ 2.86     

     4.ਗ ਰਸਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਰਫਿੰ 
ਸਿੰਘ 

1.91     

     5.ਸਰਚਰਨ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਰਫਿੰ ਸਿੰਘ 1.91     

     6.ਅਿੰ ਸਭਰਤਾਲ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਆਰਾ 
ਸਿੰਘ 

1.91     

 25 422 52// 11 1.ਲਛੁੱਭਣ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗ ਰਸਦਆਲ 
ਸਿੰਘ 

6.65 7 7 2 16.83 

     2.ਜਰਾ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਿੰਤਾ ਸਿੰਘ 9.72     

     3.ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ 16.87     

     4.ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਰਫਿੰ 
ਸਿੰਘgh 

11.24     

     5.ਸਰਚਰਨ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਰਫਿੰ ਸਿੰਘ 11.24     

     6.ਅਿੰ ਸਭਰਤਾਲ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਆਰਾ 
ਸਿੰਘ 

11.24     

 26 338 52// 20 1.ਫਸਚੁੱਤਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਦਲੀ ਸਿੰਘ 18.5 7 8 1 0.17 

     2.ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਦਲੀ ਸਿੰਘ 18.5     

     3.ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 9.25     
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     4.ਜਸਗਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 9.25     

     5.ਭਨਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 9.25     

     6. ਖਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 9.25     

     7.ਜਵਿੰਤ ਕਰ ਤਨੀ ਫਿੰ ਤ ਸਿੰਘ 17     

     8.ਾਲ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰਘ 9.25     

     9.ਸਿੰਕਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰਘ 9.25     

           

           

Village Sr. 

No. 

Khata 

No. 

Muraba 

No. 

Kilaa. 

No. 

Name of Folder Share Total area Acquired Area 

      Marla Kanal Marla Canal Marla 

     10.ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਜਿੰ ਦਰ 
ਸਿੰਘ 

9.25     

     11. ਖਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭੇਜਰ ਸਿੰਘ 3.08     

     12.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭੇਜਰ 
ਸਿੰਘ 

3.08     

     13.ਫਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ ਭੇਜਰ ਸਿੰਘ 3.08     

 27 508 53// 5 1.ਅਭਰੀਕ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਰਚਿੰਦ ਸਿੰਘ 10 7 10 1 2 

     2.ਭਲਕੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਰਚਿੰਦ ਸਿੰਘ 10     

     3.ਭਸਣ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਰਚਿੰਦ ਸਿੰਘ 10     

     4.ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਭਰੀਕ ਸਿੰਘ 3     

     5.ਰਵਨ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗ ਰਫਖਸ਼ ਸਿੰਘ 5     

     6.ਜਰਾ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਿੰਤਾ ਸਿੰਘ 10     

     7.ਭਸਸਿੰਦਰ ਕਰ ਤਨੀ ਰਵਨ ਸਿੰਘ 13     

     8.ਨਛੁੱਤਰ ਕਰ ਤਨੀ ਨਛੁੱਤਰ ਸਿੰਘ 3     

     9.ਰਾਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ ਸਿੰਘ 3     

     10. ਖਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ 
ਸਿੰਘ 

3     

 28  53// 01-Ju

n 

    1 10 

           

 29  53// 15-Ja

n 

    1 2 

           

 30 422 53// 15-Fe

b 
1.ਲਛੁੱਭਣ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗ ਰਸਦਆਲ 
ਸਿੰਘ 

17 1 9 1 9.33 

     2.ਜਰਾ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਿੰਤਾ ਸਿੰਘ 2     
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Village Sr. 

No. 

Khata 

No. 

Muraba 

No. 

Kilaa. 

No. 

Name of Folder Share Total area Acquired Area 

      Marla Kanal Marla Canal Marla 

     3.ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ 3.37     

     4.ਗ ਰਸਦਆਲ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਰਫਿੰ 
ਸਿੰਘgh 

2.21     

     5.ਸਰਚਰਨ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਰਫਿੰ ਸਿੰਘ 2.21     

     6.ਅਿੰ ਸਭਰਤਾਲ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਆਰਾ 
ਸਿੰਘ 

2.21     

 31  53// 16-Ja

n 

    0 11.5 

           

 32 338 53// 16-Fe

b 
1.ਫਸਚੁੱਤਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਦਲੀ ਸਿੰਘ 13.63 5 9 3 17.17 

     2.ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਦਲੀ ਸਿੰਘ 13.63     

     3.ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 6.81     

     4.ਜਸਗਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 6.81     

     5.ਭਨਸਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 6.81     

     6. ਖਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 6.81     

     7.ਜਵਿੰਤ ਕਰ ਤਨੀ ਫਿੰ ਤ ਸਿੰਘ 7.25     

     8.ਾਲ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰਘ 6.81     

     9.ਸਿੰਕਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਗ ਰਦੇਵ ਸਿੰਘ 6.81     

     10.ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਜਿੰ ਦਰ 
ਸਿੰਘ 

6.81     

     11. ਖਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭੇਜਰ ਸਿੰਘ 2.27     

     12.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਭੇਜਰ 
ਸਿੰਘ 

2.27     

     13.ਫਲਜੀਤ ਕਰ ਤਨੀ ਭੇਜਰ ਸਿੰਘ 2.27     

 33 337 53// 25 1.ਸਫਕਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਚਨ ਸਿੰਘ 19 7 16 5 12 

     2.ਸਰਫਿੰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਚਨ ਸਿੰਘ 19     

           

           

Village Sr. 

No. 

Khata 

No. 

Muraba 

No. 

Kilaa. 

No. 

Name of Folder Share Total area Acquired Area 

      Marla Kanal Marla Canal Marla 

     3.ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 19     
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     4.ਫਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਕਿੰ ਦਰ 
ਸਿੰਘ 

19     

 34 429 53// 24-Ja

n 
1.ਸਦਲਾਜ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਆਰਾ ਸਿੰਘ  4.5 4 18 0 8 

     2.ਬ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਆਰਾ ਸਿੰਘ 4.5     

     3.ਰਗਟ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਬਾਨ ਸਿੰਘ 6.76     

     4. ਜਵਿੰਤ ਕਰ ਤਨੀ ਫਿੰ ਤ ਸਿੰਘ 0.5     

     5.ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 6     

     6.ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 0.03     

     7.ਕ ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ 
ਸਿੰਘ 

5.83     

     8.ਰਾਜਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ 
ਸਿੰਘ 

5.83     

     9.ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 4.05     

 35 428 56// 4 1.ਸਦਲਾਜ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਆਰਾ ਸਿੰਘ  2.11 8 0 4 2 

     2.ਬ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਆਰਾ ਸਿੰਘ 2.11     

     3.ਜਵਿੰਤ ਕਰ ਤਨੀ ਫਿੰ ਤ ਸਿੰਘ 8.38     

     4.ਰਗਟ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਬਾਨ ਸਿੰਘ 10.91     

     5.ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 6.82     

     6.ਕ ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ 
ਸਿੰਘ 

8.11     

     7.ਰਾਜਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ 
ਸਿੰਘ 

8.11     

     8.ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 13.41     

   56// 6     0 0.11 

 36 428 56// 7 1.ਸਦਲਾਜ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਆਰਾ ਸਿੰਘ  2.11 8 0 4 15.53 

           

           

Village Sr. 

No. 

Khata 

No. 

Muraba 

No. 

Kilaa. 

No. 

Name of Folder Share Total area Acquired Area 

      Marla Kanal Marla Canal Marla 

     2.ਬ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਆਰਾ ਸਿੰਘ 2.11     

     3.ਜਵਿੰਤ ਕਰ ਤਨੀ ਫਿੰ ਤ ਸਿੰਘ 8.38     

     4.ਰਗਟ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਬਾਨ ਸਿੰਘ 10.91     

     5.ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 6.82     

     6.ਕ ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ 8.11     
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ਸਿੰਘ 

     7.ਰਾਜਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ 
ਸਿੰਘ 

8.11     

     8.ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 13.41     

 37 337 56// 01-M

ay 
1.ਸਫਕਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਚਨ ਸਿੰਘ 19 3 16 1 16 

     2.ਸਰਫਿੰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਫਚਨ ਸਿੰਘ 19     

     3.ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 19     

     4.ਫਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਕਿੰ ਦਰ 
ਸਿੰਘ 

19     

 38 429 56// 02-M

ay 
1.ਸਦਲਾਦ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਆਰਾ ਸਿੰਘ 0 4 0 0 15 

     2.ਬ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਆਰਾ ਸਿੰਘ 0     

     3.ਰਗਟ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਬਾਨ ਸਿੰਘ 5.52     

     4.ਜਵਿੰਤ ਕਰ ਤਨੀ ਫਿੰ ਤ ਸਿੰਘ 0.4     

     5.ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 4.89     

     6.ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 0.02     

     7.ਕ ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ 
ਸਿੰਘ 

4.76     

     8.ਰਾਜਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ 
ਸਿੰਘ 

4.76     

     9.ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 19.61     

 39 100 56// 02-A

ug 
1.ਗ ਰਨਾਭ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰੀਤਭ ਸਿੰਘ 12 0 16 1 10.56 

           

           

Village Sr. 

No. 

Khata 

No. 

Muraba 

No. 

Kilaa. 

No. 

Name of Folder Share Total area Acquired Area 

      Marla Kanal Marla Canal Marla 

     2.ਗ ਰਦੇਵ ਕਰ ਤਨੀ ਰੀਤਭ ਸਿੰਘ 4     

 40 428 56// 14 1.ਸਦਲਾਦ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਆਰਾ ਸਿੰਘ 1.84 7 0 0 14.17 

     2.ਬ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਆਰਾ ਸਿੰਘ 1.84     

     3.ਜਵਿੰਤ ਕਰ ਤਨੀ ਫਿੰ ਤ ਸਿੰਘ 17.34     

     4.ਰਗਟ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਬਾਨ ਸਿੰਘ 9.54     

     5.ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 5.96     

     6.ਕ ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ 
ਸਿੰਘ 

7.1     
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     7.ਰਾਜਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ 
ਸਿੰਘ 

7.1     

     8.ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 9.24     

 41 100 56// 13-Ja

n 
1.ਗ ਰਨਾਭ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰੀਤਭ ਸਿੰਘ 12 0 16 0 6.33 

     2.ਗ ਰਦੇਵ ਕਰ ਤਨੀ ਰੀਤਭ ਸਿੰਘ 4     

 42 428 56// 13-Fe

b 
1.ਸਦਲਾਜ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਆਰਾ ਸਿੰਘ  1.88 7 3 4 19.5 

     2.ਬ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਆਰਾ ਸਿੰਘ 1.88     

     3.ਜਵਿੰਤ ਕਰ ਤਨੀ ਫਿੰ ਤ ਸਿੰਘ 19     

     4.ਰਗਟ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਬਾਨ ਸਿੰਘ 9.75     

      5.ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 6     

     6.ਕ ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ 
ਸਿੰਘ 

7.25     

     7.ਰਾਜਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ 
ਸਿੰਘ 

7.25     

     8.ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 10     

 43 429 56// 18-Ja

n 
1.ਸਦਲਾਜ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਆਰਾ ਸਿੰਘ 15.5 3 2 0 17.94 

     2.ਬ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਸਆਰਾ ਸਿੰਘ 15.5     

           

           

Village Sr. 

No. 

Khata 

No. 

Muraba 

No. 

Kilaa. 

No. 

Name of Folder Share Total area Acquired Area 

      Marla Kanal Marla Canal Marla 

     3.ਰਗਟ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਬਾਨ ਸਿੰਘ 4.28     

     4.ਜਵਿੰਤ ਕਰ ਤਨੀ ਫਿੰ ਤ ਸਿੰਘ 0.31     

     5.ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 3.79     

     6.ਰਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 0.02     

     7.ਕ ਲਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ 
ਸਿੰਘ 

3.69     

     8.ਰਾਜਸਵਿੰ ਦਰ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਨਛੁੱਤਰ 
ਸਿੰਘ 

3.69     

     9.ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰਗਟ ਸਿੰਘ 15.2     

 44 100 56// 18-Fe

b 
1.ਗ ਰਨਾਭ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰੀਤਭ ਸਿੰਘ 7.5 0 10 0 6 

     2.ਗ ਰਦੇਵ ਕਰ ਤਨੀ ਰੀਤਭ ਸਿੰਘ 2.5     
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 45 370 56// 19 1.ਗ ਰਨਾਭ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰੀਤਭ ਸਿੰਘ 1.5 2 3 2 15.85 

     2.ਗ ਰਦੇਵ ਕਰ ਤਨੀ ਰੀਤਭ ਸਿੰਘ 1.5     

 46 370 56// 12 1.ਗ ਰਦੇਵ ਕਰ ਤਨੀ ਰੀਤਭ ਸਿੰਘ 0 8 0 0 18.89 

     2.ਗ ਰਨਾਭ ਸਿੰਘ  ੁੱ ਤਰ ਰੀਤਭ ਸਿੰਘ 0     

Total       188 292 63 461 
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ਸਭਾਪਜਕ-ਆਯਪਥਕ ਅਤੇ ਸਪਬਆਚਾਯਕ 

ਰਪਾਈਰ 
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ਅਪਧਆਇ - 5 

ਸਭਾਪਜਕ-ਆਯਪਥਕ ਅਤੇ ਸਪਬਆਚਾਯਕ ਰਪਾਈਰ 
 

5.1 ਸਾਧਾਯਨ 

 ਇਹ ਅਵਧਆਇ ਸਾਨੰੂ ਸਭਾਵਜਏ-ਆਯਵਥਏ ਰਜਏਟ ਐਤਯ ਦੀ ਰਪਾਈਰ ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਦਾਨ 

ਏਯਦਾ ਹ। ਇਹ ਅਵਧਆਇ ਐਾਸ ਤਯ ਤ ਿਭੀਨ ਦ ਰਬਾਿ ਫਾਯ ਵਿਸ਼ਰਸ਼ਣ ਏਯਦਾ ਹ ਅਤ ਹਯ ਅਚੱਰ 

ਜਾਇਦਾਦ ਵਜਹੜੀਆਂ ਸਯਿਐਣ ਦ ਭਾ ਤ ਆਧਾਯਤ ਹਨ। ਜਭੀਨ ਉਤ ਰਬਾਿ ਅਤ ਫਣਤਯ ਤ 

ਆਧਾਵਯਤ ਅਤ ਇੱਏ ਸਾਧਾਯਨ ਅਤ ਜਨਣਤਾ ਸਯਿਐਣ ਏੀਤਾ ਵਆ ਸੀ ਅਤ ੀਪਿ ਦ ਆਧਾਯ 

'ਤ ਇਸ ਸਯਿਐਣ ਦ ਨਤੀਜ ਤ ਸਭਾਵਜਏ-ਆਯਵਥਏ ਸਵਥਤੀ ਨੰੂ ਸਥਾਤ ਏੀਤਾ। ਇਹ ਸਯਿਐਣ ਏੁਦਯਤ 

ਫਾਯ ਸੰਏਤ ਅਤ ਆਯ. ਡਂ ਆਯ. ਦ ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਜਏਟ ਦ ਵਨਯਭਾਣ ਫਾਯ ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਅਸਯ ਤ 

ਦਐਰ ਦਣ ਦੀ ਰੜ ਦੱਸਦਾ ਹ। 

5.2 ਰਜੈਕਟ ਦਾ ਖੇਤਯ 

(1) ਸਾਧਾਯਨ : ਡਹਰੋਂ ਵੰਡ ਰੁਵਧਆਣਾ ਵਿਰਹਾ, ੰਜਾਫ ਵਿੱਚ ੈਂਦਾ ਹ ਅਤ ਇਹ ਰੁਵਧਆਣਾ ਸ਼ਵਹਯ ਤੋਂ 

19 ਵਏਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਤ ਹ। ਜਨਸੰਵਐਆ ਜਨਣਨਾ 2011 ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਡਹਰੋਂ ਵੰਡ ਦੀ ਜਨਸੰਵਐਆ 

5190 ਹ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ 2741 ਭਯਦ ਹਨ ਅਤ 2449 ਯਤ ਹਨ। ੰਜਾਫ ਦ ਭੁਏਾਫਰ ਡਹਰੋਂ ਵੰਡ ਦੀ 

ਸਾਐਯਤਾ ਦਯ ਿੱਧ ਹ। 2011 ਵਿੱਚ ੰਜਾਫ ਦੀ ਸਾਐ ਯਤਾ ਦਯ 75.84 %  ਦ ਭੁਏਾਫਰ ਡਹਰੋਂ ਵੰਡ ਦੀ 

ਸਾਯਐਤਾ ਦਯ 76.51 %  ਹ। ਡਹਰੋਂ ਵੰਡ ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਾਰਯਏਟਰਾ ਸੜਏ ਨਾਰ ਜੁੜਦਾ ਹ। ਇਸ ਸੜਏ ਤ 

ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਯੀ ਆਿਾਜਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹ ਅਤ (ਡਹਰੋਂ) ਵਿੱਚ ਤੰ ਸੜਏ ਹਣ ਏਾਯਨ ਿਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਯੀ ਜਾਭ 

ਯਵਹੰਦਾ ਹ ਅਤ ਹਾਦਸ ਿੀ ਹੰੁਦ ਯਵਹੰਦ ਹਨ। 
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5.3 ਰਜੈਕਟ ਖੇਤਯ ਦੇ ਸਭਾਪਜਕ-ਆਯਪਥਕ ਦਾ ਪਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ 

  ਰਜਏਟ ਤੋਂ ਰਬਾਵਿਤ ਐਤਯ ਵਿੱਚ ਵਜਆਦਾਤਯ ਰਏ ਐਤੀਫਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹ। ਹਠਾ ਵਦੱਤੀ ਸਾਯਣੀ 

ਦਯਸਾਉਂਦੀ ਹ ਵਏ ੰਜਾਫ ਵਿੱਚ ਏੱੁਰ ਏਾਵਭਆ ਵਿੱਚ 35.5% ਐਤੀਫਾੜੀ ਏਾਭ ਹਨ ਅਤ ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਵਿੱਚ 

6.91% ਅਤ ਯੁੜਏਾ ਵਿੱਚ 11.15% ਐਤੀਫਾੜੀ ਏਾਭ ਹਨ। ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਦੀ ਸਾਐਯਤਾ 76.51% ਅਤ ਯੁੜਏਾ ਦੀ 

75.79% ਹ। ਵੰਡ ਡਹਰ ਵਿੱਚ ਸ.ਸੀ. ਰਏਾਂ ਦੀ 38.40% ਅਤ ਯੁੜਏਾ ਵਿੱਚ 34.87% ਸ ਰਏ ਹਨ। (ਟਫਰ 

5.1) 

 

ਯਾਜ/ਪਜ਼ਰਹਾ/ 

ਫਰਾਕ/ ਪੰਡ 

 

ਆਯਪਥਕ 

 

ਸਭਾਪਜਕ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ 

 

ਖੇਤੀਫਾੜੀ 

ਕਾਭੇ 

(%) 

ਨਾਨ- 

ਖੇਤੀਫਾੜੀ 

ਕਾਭ ੇ

(%) 

 

ਸਾਖਯਤਾ 

 

ਐਸ.ਸੀ. 

(%) ਕ ੁੱ ਰ ਭਯਦ ਔਯਤਾਂ 

ੰਜਾਫ 35.5 - 76.7 81.5 71.3 28.85 

ਰੁਵਧਆਣਾ 12.87 24.20 82.2 85.9 77.8 38.69 

ਡਹਰੋਂ  6.91 27.61 76.51 - - 38.40 

ਯੁੜਏਾਂ 11.15 20.62 75.79 77.25 68.75 34.87 
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ਸਯਤ :  

1)  ਪੰਡ ਦੀ ਡਾਇਯੇਕਟਯੀ ਦੇ ਆਧਾਯ ਤੇ ESO Punjab Management Information System  ਦੀਆਂ ਪਯਯਟਾਂ 

2)  ੰਜਾਫ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਯ, ਪਜ਼ਰਹਾ ਿਾਯ, ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ, ਬਾਯਤ। 

3) ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ.ਆਯ. ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਪਸਟੀ, ਪਟਆਰਾ। 

ਉਭਯ :  

 ਐਤਯ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਦਾਯਾਂ ਦੀ ਉਭਯ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਸ.ਆਈ.. ਦ ਅਵਧਨ ਰਈ ਇੱਏ ਚੰੀ ਮਜਨਾ 

ਹ ਅਤ ਐਾਸ ਐਤਯ ਵਿੱਚ ਜਏਯ ਇਹਨਾਂ ਫਿੁਯਾਂ ਦੀ ਵਣਤੀ ਿੱਧ ਹ ਤਾਂ ਇਸ ਐ ਤਯ ਵਿੱਚ ਵਿਵਬੰਨ 

ਭੁਸ਼ਵਏਰਾਂ ਅਤ ਿਤੀਯ ਹਣ। ਜਏਯ ਨ ਜਿਾਨਾਂ ਦੀ ਵਣਤੀ ਵਿਆਦਾ ਹ ਤਾਂ ਸਭਾਵਜਏ ਭੁਸ਼ਵਏਰਾਂ, ਿਤੀਯ 

ਅਰੱ ਹਣ ਵਜਿੇਂ ਵਏ ਫਯੁਿਾਯੀ ਅਤ ਨਸ਼ਾਐਯੀ। ਇਸ ਰਈ ਉਭਯ ਦ ਅੰਦਾਜ ਨੰੂ ਸਭਝਣਾ 

ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਹਿ ਅਤ ਸਾਯ ਵਿਅਏਤੀਆਂ ਦਾ ਉਭਯ ਡਟਾ ਹਠਾਂ ਟਫਰ ਨੰ. 5.2 ਵਿੱਚ ਵਦੱਤਾ ਵਆ ਹ।  

ਟੇਫਰ 5.2 : ਪਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਭਯ ਸੀਭਾ 

ਉਭਯ 
ਨੰਫਯ ਰਤੀਸ਼ਤ 

1-20 0 0% 

21-40 22 25.2% 

41-60 41 47.1% 

61 ਤੋਂ ਉਯ 24 27.6% 

ਏੱੁਰ 87 100% 

ਸਯਤ : ਐਤਯ ਸਯਿਐਣ 
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 ਉਯਏਤ ਵਦੱਤਾ ਟਫਰ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ ਵਏ ਇਸ ਅਵਧਨ ਵਿੱਚ 41-60 ਸਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਸੀਭਾ 

ਤੱਏ ਵਹੱਸਦਾਯ ਦੀ ਫਹੁਵਣਤੀ ਹ। ਉਨਾਂ ਦਾ 47.1% ਮਦਾਨ ਹ। 61 ਸਾਰ ਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਯ ਉਭਯ ਸੀਭਾ 

ਵਿੱਚ 27.6%  ਵਹੱਸਦਾਯ ਹਨ। 21-40 ਸਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਸੀਭਾ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਦਾਯ 25.2% ਹਨ। ਇਹ ਟਫਰ 

ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ ਵਏ ਇਸ ਿਭੀਨ ਦ ਵਜਹੜ ਭਾਰਏ ਹਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ ਹਾਸਰ ਏਯਨ ਦਾ ਰਸਤਾਿ ਹ। 

ਉਹ ਵਸਆਣੀ ਉਭਯ ਦ ਰਏ ਹੰੁਦ ਹਨ ਅਤ 40 ਸਾਰ ਤੋਂ ਉਯ ਹਨ।  

ਪਰੰਗ :ਸਭਾਜ ਵਿੱਚ ਆਭ ਤਯ ਤ ਦ ਵਰੰ ਯਤ ਅਤ ਭਯਦ ਹੰੁਦ ਹਨ। ਹਯ ਸਭਾਜ ਵਿੱਚ ਭਯਦ ਅਤ 

ਯਤ ਦੀ ਹਾਰਤ ਵਬੰਨ ਹੰੁਦੀ ਹ। ਜਏਯ ਅਸੀਂ ਬਾਯਤੀ ਸਭਾਜ ਦੀ ਉਦਾਹਯਨ ਰਈ ਤਾਂ ਇੱਥ ਯਤ ਦਾ 

ੱਧਯ ਭਯਦ ਨਾਰੋਂ ੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹ ਅਤ ਇਸ ਦਾ ਏਈ ਜਾਇਿ ਏਾਯਨ ਨਹੀਂ ਹ ਯ ਇਹ ਸਭਾਜ ਦੀ ਸਚ ਵਿੱਚ 

ਹ ਵਏ ਵਜਸ ਐਤਯ ਵਿੱਚ ਅਵਧਨ ਏੀਤਾ ਜਾ ਵਯਹਾ ਹ, ਉਸ ਐਤਯ ਦਾ ਵਰੰ ਅਨੁਾਤ ਵਏੰਰਾ ਹ। ਵਹੱਸਦਾਯਾਂ 

ਦਾ ਵਰੰ ਅਨੁਸਾਯ ਿੰਡ ਹਠ ਵਦੱਤ ਟਫਰ 5.3 ਵਿੱਚ ਦਯਸਾਇਆ ਵਆ ਹ। 

ਟੇਫਰ 5.3 : ਪਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰੰਗ ਨੰੂ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਟੇਫਰ 

ਪਰੰਗ ਨੰਫਯ ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਯਤ 25 28.7% 

ਭਯਦ 62 71.3% 

ਏੱੁਰ 87 100% 

ਸਯਤ : ਐਤਯ ਸਯਿਐਣ 
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 ਉਯਏਤ ਵਦੱਤਾ ਟਫਰ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ ਵਏ ਇਸ ਅਵਧਨ ਵਿੱਚ ਯਤਾਂ ਦੀ ਵਣਤੀ 25 ਹ। ਉਹ 

ਏੱੁਰ ਵਿਅਏਤੀਆਂ 28.7% ਵਹੱਸਾ ਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ 71.3%  ਉਤਯਦਾਤ ਭਯਦ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਣਤੀ 62 ਹ। 

ਇਹ ਵਿਏਯ ਏੀਤਾ ਵਆ ਹ ਵਏ ਇਹ 25 ਯਤਾਂ ਇਸ ਿਭੀਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਯ ਇਹ ਅਵਧਨ 

ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ ਵਏਉਂਵਏ ਇਸ ਰਜਏਟ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤ ਿੀ ਰਬਾਿ  ਸਏਦਾ ਹ। 

ਸਭਾਪਜਕ ਸ਼ਰੇਣੀ - ਬਾਯਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਏਤੀ ਆਯਵਥਏ ਅਤ ਸਭਾਵਜਏ ੱਧਯ ਤ ਿੱਐ-ਿੱਐ ਯੱੁ ਵਿੱਚ ਿੰਡ 

ਹ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡ ਸਭਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਸ਼ਤਾ ਹ ਵਏ ਸਭਾਜਏ ੱਧਯ ਤ ਜਾਤ ਅਨੁਸਾਯ ਰਏਾਂ ਦਾ ੱਧਯ ਉਚਾ 

ਅਤ ਨੀਿਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹ। ਇਹਨਾ ਸਭਾਵਜਏ ਸ਼ਰਣੀਆ ਨੰੂ ਸਭਾਜ ਦ ਰਏਾਂ ਨੇ ਏਈ ਸਦੀਆ ਤੋਂ ਵਿਏਵਸਤ ਏੀਤਾ 

ਹ ਅਤ ਹੁਣ ਸਾਨੰੂ ਆਣਾ ਜੀਿਨ ਆਣੀ ਜਾਤ ਅਨੁਸਾਯ ਫਤੀਤ ਏਯਨਾ ੈਂਦਾ ਹ। ਜਦੋਂ ਿੀ ਵੰਡ ੱਧਯ 

ਉਯ ਸ.ਆਈ.. ਸਟੱਡੀ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਤਾਂ ਰਏਾ ਦੀ ਸਭਾਵਜਏ ਸ਼ਰਣੀ ਿੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਵਏਉਂਵਏ 

ਿੱਐ-ਿੱਐ ਸਭਾਵਜਏ ਸ਼ਰਣੀਆ ਦੀ ਿੱਐ-ਿੱਐ ਸਭੱਵਸਆਿਾ ਅਤ ਉਹਨਾਂ ਉਯ ਿੱਐ-ਿੱਐ ਰਬਾਿ ਹ ਸਏਦ ਹਨ। 

ਉਤਯਦਾਵਤਆ ਦੀ ਸਭਾਵਜਏ ਸ਼ਰਣੀ ਹਠ ਵਦੱਤੀ ਸਾਯਣੀ 5.4 ਵਿੱਚ ਦਯਸਾਈ ਈ ਹ। 

ਟੇਫਰ 5.4 : ਉਤਯਦਾਪਤਆ ਦੀ ਸਭਾਪਜਕ ਸ਼ਰੇਣੀ 
ਸਭਾਪਜਕ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨੰਫਯ ਯਸੈਂਟਏਜ਼ 

ਜਨਯਰ 84 96.6% 

ਸ.ਸੀ. 03 3.4% 

ਫੀ.ਸੀ. 00 0% 

ਏੱੁਰ 87 100% 

ਸਯਤ : ਐਤਯ ਸਯਿਐਣ  
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ਉਯ ਵਦੱਤਾ ਵਆ ਟ ਫਰ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ ਵਏ ਇਸ ਅਵਧਨ ਵਿੱਚ ਜਨਯਰ ਸਭਾਵਜਏ ਸ਼ਰਣੀ ਦੀ 

ਫਹੁਵਣਤੀ ਹ। ਉਹ ਏੱੁਰ ਵਿੱਚੋਂ 96.6% ਵਹੱਸਾ ਾਉਂਦ ਹਨ। 3.4%  ਵਿਅਏਤੀ ਸ.ਸੀ. ਸ਼ਰਣੀ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ 

ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਭਾਵਜਏ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਵਿਚਂ ਏਈ ਿੀ ਫੀ.ਸੀ. ਜਾਂ .ਫੀ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਹ। ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਭੁਤਾਵਫਏ 

ਯਾਜ ਵਿੱਚ ਏਈ ਿੀ ਸ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਹ। 

ਧਯਭ - ਬਾਯਤ ਇੱਏ ਫਹੁ ਧਯਭੀ ਦਸ਼ ਹ ਵਜੱਥ ਿੱਐ-ਿੱਐ ਤਯਹਾਂ ਦ ਰਏ ਇਏੱਠੇ ਵਭਰ ਏ ਜੀਿਨ ਫਤੀਤ 

ਏਯਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਯ ਰਏ ਫਹੁਤ ਸਾਯੀਆਂ ਬਾਸ਼ਾਿਾਂ, ਸਭਾਵਜਏ ਸ਼ਰਣੀਆਂ, ਬੂਵਰਏ ਐਤਯ ਅਤ ਧਯਭਾਂ ਦ 

ਹਨ। ਬਾਯਤ ਵਿੱਚ ਭੱੁਐ ਧਯਭ ਵਜਿੇਂ ਵਏ ਵਹੰਦੂ, ਜਨੀ, ਫਧੀ, ਵਸੱਐ, ਮਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ, ਇਸਰਾਭ ਹਨ। ਬਾਯਤ 

ਦ ਰਏ ਇਹਨਾਂ ਧਯਭਾਂ ਵਿੱਚ ਿੰਡ ਹ ਹਨ ਅਤ ਇਹ ਸਾਯ ਰਏ ਆਣਾ ਜੀਿਨ ਆਣ-ਆਣ ਧਯਭ 

ਅਨੁਸਾਯ ਫਤੀਤ ਏਯਦ ਹਨ। ੰਜਾਫ ਵਿੱਚ ਵਸੱਐ ਅਤ ਵਹੰਦੂ ਏੱੁਰ ਜਨਸੰਵਐਆ ਵਿਚੋਂ ਤਏਯੀਫਨ 90% ਵਹੱਸਾ 

ਾਉਂਦ ਹਨ ਅਤ ਫਾਏੀ 10%  ਜਨਸੰਵਐਆ ਇਸਰਾਭ, ਫੱੁਧ, ਜਨੀ ਅਤ ਈਸਾਈ ਧਯਭ ਦੀ ਹ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ 

ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਭਰ ਉਤਯਦਾਵਤਆ ਦੀ ਧਯਭ ਅਨੁਸਾਯ ਿੰਡ ਸਾਯਣੀ 5.5 ਵਿੱਚ ਦਯਸਾਈ ਈ ਹ। 

ਟੇਫਰ 5.5 : ਉਤਯਦਾਪਤਆ ਦੀ ਧਯਭ ਅਨ ਸਾਯ ਿੰਡ 

ਧਯਭ ਨੰਫਯ ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਵਹੰਦੂ 1 1.1% 

ਵਸੱਐ 86 98.9% 

ਹਯ 00 0% 

ਏੱੁਰ 87 100% 

ਸਯਤ : ਐਤਯ ਸਯਿਐਣ 
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 ਉਯ ਵਦੱਤ ਟਫਰ ਵਿੱਚ ਵਸੱਐ ਧਯਭ ਦ ਵਿਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਫਹੁਵਣਤੀ ਹ। ਉਹ ਏੱੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹੱਸਾ 

98.9% ਾਉਂਦ ਹਨ। 1.1%  ਵਿਅਏਤੀ ਵਹੰਦੂ ਧਯਭ ਦ ਹਨ।  

ਆਭਦਨ 

 ਭਜੂਦਾ ਜਭਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਏਤੀ ਦੀ ਆਭਦਨ ੱਧਯ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਫਹੁਤ ਿਯੂਯੀ ਹ। ਸਾਡੀਆਂ 

ਫੁਵਨਆਦੀ ਰੜਾਂ ਹੁਣ ਫਹੁਤ ਭਵਹੰੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਯਤ ਵਿੱਚ ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਰਏ ਆਣੀਆਂ ਫੁਵਨਆਦੀ ਰੜਾਂ 

ਿੀ ੂਯੀਆਂ ਨਹੀਂ ਏਯ ਸਏਦ। ਸਭਾਵਜਏ ੱਧਯ ਤੋਂ ਵਸੱਵਐਆ, ਸਭਾਜਏ ਵਿਆਹ ਸਫੰਧੀ ਵਯਸ਼ਤ ਅਤ ਏੁਝ 

ਹੱਦ ਤੱਏ ਧਯਭ ਿੀ ਵਿਅਏਤੀ ਦੀ ਆਭਦਨ ੱਧਯ ਤ ਵਨਯਬਯ ਹੰੁਦ ਹਨ। ਇਸ ਰਈ , ਵਿਅਏਤੀ ਦਾ 

ਆਭਦਨ ੱਧਯ ਜਾਣਨਾ ਫਹੁਤ ਿਯੂਯੀ ਹ। ਇਸ ਨਾਰ ਇਏ ਐਾਸ ਐਤਯ ਵਿੱਚ ਆਭਦਨ ਦੀ ਵਿਵਬੰਨਤਾ ਦਾ 

ਤਾ ਚਰ ਸਏਦਾ ਹ। ਵਿਅਏਤੀ ਦੀ ਆਭਦਨ ਨੰੂ ਸਾਯਣੀ 5.6 ਦਯਸਾਇਆ ਵਆ ਹ। 

ਟੇਫਰ 5.6 : ਪਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਭਦਨ ੁੱ ਧਯ (ਸਰਾਨਾ) ਨੰੂ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਟੇਫਰ 
 

ਆਭਦਨ ੁੱ ਧਯ (ਸਰਾਨਾ) ਨੰਫਯ ਯਸੈਂਟਏਜ਼ 

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% 
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1,00,000  ਤੋਂ ਉਯ 29 33.3% 

ਏੱੁਰ 87 100% 

ਸਯਤ : ਐਤਯ ਸਯਿਐਣ 
 

 ਇਸ ਅਵਧਨ ਵਿੱਚ ਉਯ ਵਦੱਤਾ ਵਆ ਟਫਰ ਦਯਸਾਉਦਾ ਹ ਵਏ 80,000 ਤੋਂ 1,00,000 

ਯੁ ਸਰਾਨਾ ਏਭਾਉਣ ਿਾਵਰਆਂ ਦੀ ਫਹੁਵਣਤੀ ਹ। ਉਹ ਏੱੁਰ ਵਿੱਚੋਂ 37.9%  ਾਉਂਦ ਹਨ। 33.3% 

ਵਿਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਆਭਦਨ ਇੱਏ ਰੱਐ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਹ। 13.8%  ਵਿਅਏਤੀ 60,000 ਤੋਂ 80,000 ਸਾਰਾਨਾ 

ਏਭਾਉਂਦ ਹਨ। ਇਹ ਵਦਐਾਉਂਦਾ ਹ 85%  ਵਿਅਏਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਭਦਨ 60,000 ਸਾਰਾਨਾ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ 

ਹ। 

ਪਸੁੱ ਪਖਆ 

 ਭਜੂਦਾ ਸਭੇਂ ਵਿੱਚ ਵਸੱਵਐਆ ਦੀ ਫਹੁਤ ਜਯੂਯਤ ਹ। ਬਾਯਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦ ਰਏਾਂ ਅਤ ਸ਼ਵਹਯ ਦ ਰਏਾਂ 

ਵਿੱਚ ਵਸੱਵਐਆ ਦ ੱਧਯ ਵਿੱਚ ਏਾਫ਼ੀ ਅੰਤਯ ਹ ਇਸ ਏਾਯਨ ਏਯਏ ਿੀ ਵੰਡ ਦ ਰਏ ਸ਼ਵਹਯਾ ਵਿੰਚ ਯਵਹਣ 

ਜਾ ਯਹ ਹਨ ਵਏਉਂਵਏ ਸ਼ਵਹਯਾ ਵਿੱਚ ਵਸੱਵਐਆ ਹਾਸਰ ਏਯਨ ਦ ਏਾਪੀ ਭਏ ਹੰੁਦ ਹਨ। ਇਹ ਿੀ ਵਏਹਾ ਜਾ 

ਸਏਦਾ ਹ ਵਏ ਵਸੱਵਐਆ ਆਯਵਥਏ ਅਤ ਸਭਾਵਜਏ ੱਧਯ ਵਿੱਚ ਇਏ ਅਵਹਭ ਯਰ ਵਨਬਾਉਂਦੀ ਹ। ਇਸ 

ਅਵਧਨ ਵਿੱਚ ਵਸੱਵਐਆ ਦ ੱਧਯ ਨੰੂ ਟਫਰ 5.7 ਯਾਹੀਂ ਦਯਸਾਇਆ ਵਆ ਹ। 
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ਟੇਫਰ 5.7 : ਉਤਯਦਾਪਤਆ ਦੇ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ੁੱ ਧਯ ਨੰੂ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਟੇਫਰ  
 

ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਦਾ ੁੱ ਧਯ ਨੰਫਯ ਯਸੈਂਟਏਜ਼ 

ਅਨੜਹ 12 13.8% 

ੰਜਿੀਂ ਤੱਏ 5 5.7% 

ਭਵਟਰਏ 50 57.5% 

10+2 14 16.1% 

ਰਜੂਸ਼ਨ 5 5.7% 

ਸਟ ਰਜੂਸ਼ਨ 1 1.1% 

ਏੱੁਰ 87 100% 

ਸਯਤ : ਐਤਯ ਸਯਿਐਣ 
 

 ਉਯ ਵਦੱਤ ਟਫਰ ਵਿੱਚ ਦਯਸਾਇਆ ਵਆ ਹ ਵਏ ਭਵਟਰਏ ਤੱਏ ਵਸੱਵਐਆ ਏਯਨ ਿਾਰ  ਵਿਅਏਤੀਆਂ 

ਦੀ ਫਹੁਵਣਤੀ ਹ। ਉਹ ਏੱੁਰ ਵਿੱਚੋਂ 57.5%   ਵਹੱਸਾ ਾਉਂਦ ਹਨ। 16.1%   ਵਿਅਏਤੀ 10+2 ਤੱਏ ਦੀ ਵਸੱਵਐਆ 

ਹਾਸਰ ਏੀਤੀ ਹ। 13.8%  ਵਿਅਏਤੀ ਅਨੜਹ ਹਨ। ਇੱਥ ਵਸਯਫ਼ 6 ਉਤਯਦਾਤ ਹਨ ਜ ਰਜੂਸ਼ਨ ਅਤ 

ਸਟ ਰਜੂਸ਼ਨ ਤੱਏ ਦੀ ਵਸੱਵਐਆ ਹਾਸਰ ਏਯ ਚੱੁਏ ਹਨ। 

ਪਯਿਾਯ ਅਤੇ ਪਿਆਿ ਤਾ ਸਪਥਤੀ ਦੀ ਪਕਸਭ 

 ਵਿਅਏਤੀਆਂ ਦ ਵਯਿਾਯ ਅਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਫਾਯ ਇਸ ਸਾਯਣੀ ਵਿੱਚ 

ਦਯਸਾਇਆ ਵਆ ਹ। ਹਠ ਵਦੱਤਾ ਟਫਰ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ ਵਏ ਛਟ ਵਯਿਾਯ ਵਿੱਚ ਯਵਹਣ ਿਾਰ  
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ਵਿਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਫਹੁਵਣਤੀ ਹ। ਉਹ ਏੱੁਰ ਵਿੱਚੋਂ 75.9%  ਾਉਂਦ ਹਨ। 24.1%  ਵਿਅਏਤੀ ਸੰਮੁਏਤ ਵਯਿਾਯ 

ਵਿੱਚ ਯਵਹੰਦ ਹਨ। ਵਿਆਹੁਤਾ ੱਧਯ ਦ ਸਫੰਧ ਵਿੱਚ 88.5%  ਵਿਅਏਤੀ ਵਿਆਹ ਹ ਹਨ ਅਤ 10.3%  

ਏੁਆਯ ਹਨ। ਵੰਡ ਯੁੜਏਾ ਵਿੱਚ ਇੱਏ ਵਿਧਿਾ ਿੀ ਇਸ ਅਵਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਭਰ ਹ। 

ਟੇਫਰ 5.8 : ਪਯਿਾਯ ਅਤੇ ਪਿਆਿ ਤਾ ਸਪਥਤੀ ਦੀ ਪਕਸਭ ਨੰੂ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਟੇਫਰ  

ਪਯਿਾਯ ਦੀ ਪਕਸਭ 

ਪਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 

ਪਗਣਤੀ 

 

ਰਤੀਸ਼ਤ 

 

 

ਪਿਆਿ ਦਾ 

ੁੱ ਧਯ 

 

ਉੱਤਯਦਾਪਤਆ 

ਦੀ ਪਗਣਤੀ 

ਰਤੀਸ਼ਤ 

 

 

ਛਟਾ 66 75.9% ਪਿਆਿੇ 77 88.5% 

ਸੰਮ ਕਤ 21 24.1% ਕ ਆਯੇ 9 10.3% 

ਕ ੁੱ ਰ 87 100% ਪਿਧਿਾ 1 1.1% 

   
ਕ ੁੱ ਰ 87 100% 

ਸਯਤ : ਐਤਯ ਸਯਿਐਣ 

ਪਕੁੱ ਤਾ  

 ਟਫਰ 5.9 ਵਿੱਚ ਦਯਸਾਇਆ ਵਆ ਹ ਵਏ 59.8%  ਉਤਯਦਾਤ ਐਤੀਫਾੜੀ ਦਾ ਵਏੱਤਾ ਏਯਦ ਹਨ। 

29.9%  ਉੱਤਯਦਾਵਤਆ ਨੇ ਆਣਾ ਵਏੱਤਾ ਦਸਣ ਤੋਂ ਇਨਏਾਯ ਏਯ ਵਦੱਤਾ। ਏੁਝ ਵਿਅਏਤੀ ਿਾਯ ਏਯਦ ਹਨ 

ਅਤ ਏੁਝ ਰਾਈਿਟ ਅਤ ਸਯਏਾਯੀ ਨ ਏਯੀਆਂ। 
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ਟੇਫਰ 5.9 : ਪਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਕੁੱ ਤਾ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਟੇਫਰ 

ਪਕੁੱ ਤਾ ਪਿੁੱ ਸੇਦਾਯਾਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ ਯਸੈਂਟਏਜ਼ 

ਐਤੀਫਾੜੀ 52 59.8% 

ਿਾਯ 3 3.4% 

ਰਾਈਿਟ ਨ ਏਯੀ 2 2.3% 

ਸਯਏਾਯੀ ਨ ਏਯੀ 4 4.6% 

ਹਯ / ਵਜਨਹ ਾਂ ਦ ਵਏੱਤ ਦਾ 
ਵਿਏਯ ਨਹੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਸਏਦਾ 

26 29.9% 

ਏੱੁਰ 87 100% 

 

ਸਯਤ : ਐਤਯ ਸਯਿਐਣ 
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ਰਾਗਤ ਅਤੇ ਭ ੁੱ ਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ 
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ਅਪਧਆਇ - 6 

ਰਾਗਤ ਅਤੇ ਭ ੁੱ ਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ 

 ਡਹਰੋਂ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਈਾਸ ਦੀਆਂ ਸੜਏਾਂ ਦਾ ਇੱਏ ਵਹੱਸਾ 1698 ਵਏਰਭੀਟਯ 

ਹ ਜ ਵਏ ਸੁਧਾਯਾਂ ਰਈ PRBDB ਿਰੋਂ ਛਾਵਣਆ ਵਆ ਅਤ ਿੱਐ-ਿੱਐ ੜਾਅ ਤ ਏਜਾਂ ਦਯਾਨ ਇਸ 

ਨੰੂ ਅਰਡ ਏਯਨ ਰਈ। ਇਸ  ਸਭੇਂ ਡਹਰੋਂ ਸੜਏ ਤ ਇਹ ਫਾਈਾਸ ਰਸਤਾਵਿਤ ਏੀਤਾ ਵਆ 

ਵਏਉਂਵਏ ਡਹਰੋਂ ਸੜਏ ਤ ਫਹੁਤ ਤੰ ਭੜ ਸਨ ਵਜਸ ਏਾਯਨ ਟਰਵਪਏ ਜਾਭ ਅਤ ਹਾਦਸ ਹੰੁਦ ਸਨ। 

ਡਹਰੋਂ ਦੀਆਂ ਭਜੂਦਾ ਸੜਏਾਂ ਤ ਦੁਏਾਨਾਂ ਅਸੁਯੱਵਐਅਤ ਸਨ, ਇੱਥ ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਹਾਦਸ ਿਾਯ ਜਦੋਂ 

ਭਰਟੀ ਏਸਰ ਟਯੱਏ ਇਸ ਸੜਏ ਉਤ ਦੁਏਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪਟ ਭਾਯਦ ਸਨ। ਇਸ ਰਈ, ਇੱਥ ਭੁਸ਼ਵਏਰਾਂ 

ਨੰੂ ਹੱਰ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਸੀ ਅਤ ਇਸ ਰਈ ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਨੇ ੂਯਫ ਿਰੋਂ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਫਾਈਾਸ 

ਫਣਾਉਣ ਪਸਰਾ ਏੀਤਾ। ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਈਾਸ ਵਸਯਫ਼ ਵੰਡ ਦ ਸਥਾਨਏ ਰਏਾਂ ਰਈ ਪਾਇਦਭੰਦ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਰਈ ਿੀ ਸੀ ਜ ਭਰਯਏਟਰਾ-ਰੁਵਧਆਣਾ ਸੜਏ ਤ ਇਥੋਂ ਰੰਦ ਸਨ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਉਦਸ਼ਾਂ ਸਫੰਧੀ ਸ.ਆਈ.. ਦ ਅਵਧਨ ਵਿੱਚ ਰਜਏਟ ਦ ਸਭਾਵਜਏ, ਏੁਦਯਤੀ ਰਬਾਿ ਅਤ 

ਇਸ ਦੀ ਰਾਤ ਦੱਸ  ਹਨ। ਅਤ ਵਸਯਫ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਰਜਏਟ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ 

ਈ ਸੋਂ ਇਸ ਰਜਏਟ ਦ ਰਾਬ ਿੀ ਦੱਸ  ਹਨ। ਹਠ ਵਦੱਤ ਬਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਜਏਟ ਰਈ 

ਜਨਤਏ ਭਏਸਦ ਦਾ ਵਨਯਧਾਯਨ, ਫਦਰ, ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ ਅਤ ਸਭਾਵਜਏ ਰਾਤ ਦੱਵਸਆ ਵਆ 

ਹ। 
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6.1 ਜਨਤਕ ਭਕਸਦ ਦਾ ਪਨਯਧਾਯਨ 

 ਸਭਾਜ ਅਸਯ ਵਨਯਧਾਯਨ ਅਵਧਨ ਦਾ ਇਏ ਉਦਸ਼ ਇਹ ਿੀ ਹ ਵਏ ਇਹ ਭੁਆਇਨਾ ਏਯਨ 

ਰਈ ਏੀ ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਜਏਟ ਜਨਤਏ ਭਏਸਦ ਰਜਏਟ ਹ ? ਰੁਵਧਆਣਾ-ਭਾਰਯਏਟਰਾ ਸੜਏ 

ਉਤ ਡਹਰੋਂ ਫਾਈਾਸ ਰਜਏਟ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਭੀਨ ਦੀ ਰਾਤੀ ਹਠ ਵਰਐ ਏਾਯਨਾਂ 

ਦੀ ਰੜ ਹ।  

 ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਵਿੱਚ ਭਜੂਦਾ ਸੜਏ ਫਹੁਤ ਤੰ ਹ ਅਤ ਇਥੋਂ ਰੰਣ ਰਈ ਫਣਾਇਆ ਯਸਤ ਿੀ 

ਫਹੁਤ ਛਟ ਹਨ।ਫ਼ 

 ਭਜੂਦਾ ਸੜਏ ਤੋਂ ਭਰਟੀ ਏਸਰ ਟਯੱਏ, ਫੱਸਾਂ, ਏਾਯਾਂ ਆਵਦ ਏਾਫ਼ੀ ਵਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਦ ਹਨ। 

 ਭਜੂਦਾ ਸੜਏ ਦੀ ਹਾਰਤ ਫਹੁਤ ਤਯਸਮ ਹ ਅਤ ਬਾਯੀ ਿਾਹਨਾਂ ਦ ੁਜਯਨ ਰਈ ਠੀਏ ਨਹੀਂ 

ਵਏਉਂਵਏ ਇਥੋਂ ਦ ਤੰ ਯਸਤ ਦ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਬਾਯੀ ਆਿਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਯੁਏਾਿਟ ਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹ। 

 ਭਜੂਦਾ ਸੜਏ ਦ ਵਤੰਨ ਅੰਨਹੇ  ਭੜ ਹਨ, ਵਜਥ ਸੁਯੱਵਐਆ ਨੰੂ ਫਹੁਤ ਐਤਯਾ ਹ ਅਤ ਇਸ ਬਾ ਵਿਚ 

ਫਹੁਤ ਹਾਦਸ ਿਾਯ ਚੱੁਏ ਹਨ। 

 ਇਸ ਰਈ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਵਯਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਜਏਟ ਦ ਸਏਸ਼ਨ 2 (ਆਈ-ਈ) ਵਿੱਚ ਆ ਵਆ ਵਜਿੇਂ 

ਵਏ ਇਸ ਰਜਏਟ ਨੰੂ ਰਾਯ ਏਟ 2013 ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਇਸ ਦਾ ਵਿਏਾਸ ਏਯਨ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾਈ 

ਈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤਯ ਤ ਿਾਵਹਯ ਹ ਵਏ ਇਹ ਰਜਏਟ ਜਨਤਏ ਭਏਸਦ ਰਈ ਹੀ ਹ। 
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6.2 ਪਿਕਰ 

 ਇਸ ਰਜਏਟ ਵਿੱਚ ਵਤੰਨ ਵਿਏਰਾਂ ਨੰੂ ਵਿਚਾਵਯਆ ਵਆ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਹਰੋਂ ਦ ੂਯਫ ਿਾਰ  

ਾਸ ਤੋਂ ਵਜਹੜਾ 18+300 ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਹ ਏ 21+539 ਦ ਐਤਭ ਹੰੁਦਾ ਹ ਨੰੂ ਪਾਈਨਰ ਏੀਤਾ ਵਆ। 

ਸ.ਆਈ.. ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵਤੰਨਾ ਵਿਏਰਾਂ ਨੰੂ ਵਿਚਾਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਭਣ ਆਇਆ ਵਏ 

ਇਸ ਚਣ ਵਿੱਚ ਜ ਵਏ ੂਯਫ ਿੱਰ ਤੋਂ ਫਾਈਾਸ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਹ, ਵਿੱਚ ਏਈ ਿੀ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤ ਵਏਸ ਿੀ ਵਿਅਏਤੀ ਦੀ ਯਜੀ ਯਟੀ ਉਯ ਅਸ ਯ ਨਹੀਂ  ਵਯਹਾ। ਇਸ 

ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਈਾਸ ਵਿੱਚ ਵਸਯਫ਼ 38 ਦਯਐੱਤ ਆਉਂਦ ਹਨ ਅਤ 3 ਢਾਂਚ ਵਜਨਹ ਾ ਦਾ ਵਹੱਸਦਾਯਾ 

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

ੱਟ ਤੋਂ ੱਟ ਹ ਅਤ ਉਯਏਤ ਦਯਸਾ ਏਾਯਨਾ ਏਯਏ ਇਹ ਵਿਏਰ ਸਬ ਤੋਂ ਉਤਭ ਹ। 

6.3 ਰਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰਾਬ 

 ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਫਹੁਤ ਭੁਸ਼ਵਏਰ ਹ ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ ਨਾਰ ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿਾ ਦੀ ਅਸਰ ਰਾਤ 

ਵਏੰਨੀ ਹ। ਯ ਆਯ. ਡਂ ਆਯ. ਦ ਉਾਅਿਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਇਸ ਤ ਣ ਿਾਰ  ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਰਬਾਿ 

ਨੰੂ ੱਟ ਏੀਤਾ ਜਾ ਸਏਦਾ ਹ। ਇਹ ਰਜਏਟ ਇਥੋਂ ੁਜਯਨ ਿਾਰ  ਦਹਾਂ ਾਵਸਆਂ ਦ ਮਾਤਯੀਆਂ ਰਈ 

ਅਤ ਇਥੋਂ ਦ ਆਰ ਦੁਆਰ ਦ ਰਏਾਂ ਰਈ ਿੀ ਰਾਹਿੰਦ ਹਿਾ । ਇਸ ਰਜਏਟ ਦ ਹਠ ਵਰਐ ਜਨਤਏ 

ਰਾਬ ਹਨ: 

 ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਾਸ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਰਜਏਟ ਦ ਰਾਬ ਅਤ ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਰਬਾਿਾਂ 

ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਏਯਏ ਸਭਾਵਜਏ ਰਾਤ ਦਾ ਵਹਸਾਫ ਏੀਤਾ ਵਆ ਹ। ੂਯਫ ਿਰੋਂ ਡਹਰੋਂ ਤ ਫਾਈਾਸ 
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ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਏੱੁਰ ਰਾਤ ਰਬ 21 ਏਯੜ ਹ ਵਜਸ ਵਿਚ ਜਭੀ ਨ ਰਾਤੀ ਦੀ ਰਾਤ ਅਤ 

ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ਾਭਰ ਹ। ਇਹ ਰਾਤ ਨਾਰ ਬਾਯੀ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਭੱਵਸਆ ਦਾ ਹੱਰ ਏਯੀ 

ਅਤ ਹਾਦਵਸਆਂ ਵਿੱਚ ਿੀ ਏਭੀ ਆਿੀ। ਸਏਾਯਾਤਭਏ ਅਤ ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਏਾਯਨਾਂ ਦੀ ਚਯਚਾ ਦ 

ਿਯਿ ਹਠ ਵਦੱਤ ਟਫਰ 6.1 ਵਿੱਚ ਦੱਸ  ਹਨ। 

ਟੇਫਰ ਨੰ. 6.1 

ਸਕਾਯਾਤਭਕ ਅਤੇ ਨਕਾਯਾਤਭਕ ਕਾਯਨਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ 

ਰੜੀ 

ਨੰ. 

ਸਕਾਯਾਤਭਕ ਰਬਾਿ ਨਕਾਯਾਤਭਕ ਰਬਾਿ ਿੇਯਿਾ 

1 ਸਫ਼ਯ ਵਿਚ ਸਭੇਂ ਦੀ ਫੱਚਤ ਐਤੀਫਾੜੀ ਿਭੀਨ ਦਾ 

ਨੁਏਸਾਨ 

ਰਾਤ ਅਤ ਰਾਬ  ਫੜ 

ਵਧਆਨੂਯਿਏ ਚਏ ਏਯਨ 

ਤੋਂ ਫਾਅਦ (ਸਏਾਯਾਤਭਏ 

ਅਤ ਨਏਾਯਾਤਭਏ 

ਰਬਾਿ), ਇਹ ਦਵਐਆ 

ਵਆ ਹ ਵਏ ਿੱਡ ੱਧਯ ਤ 

ਇਹ ਫਣਾਿਟ ਸਥਾਨਏ 

ਏਵਭਊਵਨਟੀ ਰਈ ਰਾਹਿੰਦ 

ਹ।  

2 ਹਾਦਵਸਆਂ ਵਿਚ ਏਭੀ ਯਿੀ ਯਟੀ ਦਾ ਨੁਏਸਾਨ 

3 ਿਹੀਏਰਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ 

ਰਾਤ ਵਿਚ ਏਭੀ 

ਦਯੱਐਤਾਂ ਦਾ ਾਟਾ 

4 ਵਨਏਾਸ ਨਰੀ ਵਿਚ ਏਭੀ ਸੀ.ੀ.ਆਯ. ਸਾਝੀਆ 
ਜਾਇਦਾਦਾ ਦਾ ਾਟਾ 

5 ਸੜਏਾਂ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿਚ 

ਏਭੀ 
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6 ਰਤੀ ਏੜ ਜਭੀਨ ਦੀ ਏੀਭਤ 

ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ 

 

7 ਯੁਿਾਯ ਦ ਿਾਧ  

8 ਹਾਦਵਸਆਂ ਵਿਚ ਏਭੀ  

 

 ਉਯ ਵਦੱਤ ਅਨੁਸਾਯ, ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਹਰੋਂ ਫਾਈਾਸ ਸੜਏ ਦ ਸਏਾਯਾਤਭਏ ਰਬਾਿ ਅਤ 

ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਰਜਏਟ ਦਾ ਏਈ ਿੱਡਾ ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ ਨਹੀਂ ਹ ਵਏਉਂਵਏ 

ਇੱਥ ਵਹੱਸਦਾਯਾਂ ਦੀ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਯਿੀ ਯਟੀ ਤ ਏਈ ਰਬਾਿ ਨਹੀਂ  ਵਯਹਾ। ਇਹ ਰਜਏਟ 

ਸਥਾਨਏ ਰਏਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯਾ ਅਤ ਇਸ ਸੜਏ ਤੋਂ ਮਾਤਯਾ ਏਯਨ ਿਾਰ  ਮਾਤਯੀਆ ਰਈ ਿੀ 

ਰਾਹਿੰਦ ਹਿਾ। ਇਸ ਰਈ ਵਏਹਾ ਜਾ ਸਏਦਾ ਹ ਵਏ ਇਸ ਰਜਏਟ ਉੱਤ ਰੱਣ ਿਾਰੀ ਰਾਤ ਨੰੂ 

ਇਸ ਰਜਏਟ ਦ ਸਏਾਯਾਤਭਏ ਪਾਇਦ ੂਯਤੀ ਏਵਯਹ ਹਨ ਅਤ ਇਸ ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਈਾਸ ਰਈ 

ਿਭੀਨ ਦੀ ਰਾਤੀ ਹਣਾ ਠੀਏ ਹ। 

6.4 ਭ ਆਿਜ਼ੇ ਦੇ ਪਨਯਧਾਯਨ 

 ਵਜਿੇਂ ਵਏ ਰਾਯ ਏਟ 2013 ਦ ਸਏਸ਼ਨ 26 ਅਤ 27 ਅਨੁਸਾਯ ਏੁਰਏਟਯ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ 

ਦੀ ਰਾਤੀ ਫਾਿਾਯ ਭੱੁਰ ਅਨੁਸਾਯ ਭੁਆਿਿ ਦੀ ਰਾਤ ਹਠ ਵਦੱਤ ਤਯੀਵਏਆਂ ਅਨੁਸਾਯ ਏਯਨਾ ਹ।  

(ੳ) ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂ ਏਟ, 1899 ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਫਾਿਾਯ ਭੱੁਰ ਦੱਵਸਆ ਵਆ ਹ, ਫਨਾਭ ਦੀ 

ਯਵਜਸਟਯੀ ਰਈ ਜਾਂ ਿਚਣ ਦੀ ਸਵਹਭਤੀ ਰਈ ਵਜੱਥ ਜਭੀਨ ਹ। 
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(ਅ) ਇਸ ਵਏਸਭ ਦੀ ਸਤ ਵਿਏਯੀ ਏੀਭਤ ਦੱਸੀ ਹ ਜ ਵਏ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦ ਨੇੜ ਸਵਥਤ 
ਹ। 

(ੲ) ਸਫ-ਸਏਸ਼ਨ (2) ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਸਏਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਰਾਈਿਟ ਏੰਨੀਆਂ ਦ ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ 
ਰਈ ਸਵਹਭਤੀ ਦੀ ਯਏਭ ਭੁਆਿਿ ਦੀ ਸਵਹਭਤੀ ਤ ਹ 

ਰੜੀ 

ਨੰ. 

ਪੰਡ ਜਭੀਨ ਦੀ 

ਪਕਸਭ 

ਜਭੀਨ ਭ ੁੱ ਰ 

(ਕ ਰੈਕਟਯ) 

ਫਿ ਤਾਤ ਉਜਾੜਾ 

ਬੁੱ ਤਾ 

ਭ ਆਿਜ਼ਾ 

1.  

ਯੁੜਏਾ 

ਐਤੀਫਾੜੀ (ਭਨ 

ਯਡ) 

28,77,120 1.25 100% 71,92,800 

ਏੜ ਦ 
ਵਹਸਾਫ ਨਾਰ 

2. ਐਤੀਫਾੜੀ 

(ਵਰੰਏ ਯਡ) 

20,21,760 1.25 100% 50,54,400 

ਏੜ ਦ 
ਵਹਸਾਫ ਨਾਰ 

3. ਐਤੀਫਾੜੀ 16,32,960 1.25 100% 40,82,400 

ਏੜ ਦ 
ਵਹਸਾਫ ਨਾਰ 

4. ਿਾਯਏ 26,440 ਭਯਰਾ 1.25 100% 66,100 ਭਯਰ 
ਦ ਵਹਸਾਫ 
ਨਾਰ 

5. ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ 13,996 ਭਯਰਾ 1.25 100% 34,990 ਭਯਰ 
ਦ ਵਹਸਾਫ 
ਨਾਰ 

6. ਉਦਮ/ਡਯੀ 19,602 ਭਯਰਾ 1.25 100% 49,005 ਭਯਰ ਦ 
ਵਹਸਾਫ ਨਾਰ 
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ਰੜੀ 

ਨੰ. 

ਪੰਡ ਜਭੀਨ ਦੀ 

ਪਕਸਭ 

ਜਭੀਨ ਭ ੁੱ ਰ 

(ਕ ਰੈਕਟਯ) 

ਫਿ ਤਾਤ ਉਜਾੜਾ 

ਬੁੱ ਤਾ 

ਭ ਆਿਜ਼ਾ 

1.  

ਡਹਰੋਂ 

ਐਤੀਫਾੜੀ (ਭਨ 

ਯਡ) 

77,76,000 1.25 100% 1,94,40,000 

ਏੜ ਦ 

ਵਹਸਾਫ ਨਾਰ 

2. ਐਤੀਫਾੜੀ 

(ਵਰੰਏ ਯਡ) 

27,99,360 1.25 100% 69,98,400 

ਏੜ ਦ 

ਵਹਸਾਫ ਨਾਰ 

3. ਐਤੀਫਾੜੀ 20,60,640 1.25 100% 51,51,600 

ਏੜ ਦ 

ਵਹਸਾਫ ਨਾਰ 

4. ਿਾਯਏ 80,784 ਭਯਰਾ 1.25 100% 2,01,960  

ਭਯਰ ਦ 

ਵਹਸਾਫ ਨਾਰ 

5. 

 
 
 

ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ 38,880 ਭਯਰਾ 1.25 100% 97,200 ਭਯਰ 

ਦ ਵਹਸਾਫ 

ਨਾਰ 

6. ਉਦਮ/ਡਯੀ 59,877 ਭਯਰਾ 1.25 100% 1,49,692.50 ਭਯਰ 

ਦ ਵਹਸਾਫ ਨਾਰ 
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 ਇੱਥ ਡਹਰੋਂ ਫਾਈਾਸ ਰਈ ਵਦੱਤ ਭੁਆਿਿ ਦ ਅੰਦਾਿਨ ਭੱੁਰ ਵਦੱਤ ਹਨ ਅਤ ਡਹਰੋਂ ਫਰਾਏ 

2015-16 ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਇਹ ਏੁਰਏਟਯ ਭੱੁਰ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਹਨ। ਪਾਈਨਰ ਭੁਆਿਿ ਫਾਯ 

ਸ.ਆਈ.. ਦੀ ਵਯਯਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵਿਬਾ ਅਤ PRBDB ਦ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਜਨਤਏ ਭੀਵਟੰ ਦੀ 

ਚਯਚਾ ਏੀਤੀ ਜਾਿੀ।  
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ਸਭਾਪਜਕ ਰਬਾਿ ਰਫੰਧਨ ਮਜਨਾ  
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ਸਭਾਪਜਕ ਰਬਾਿ ਰਫੰਧਨ ਮਜਨਾ  

ਯਾਿਤ ਰਈ ਪਦਰਸ਼ਟੀਕਣ 

 ਇਹ ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ ਰਫੰਧਨ ਮਜਨਾ LARR ਏਟ 2013 ਅਨੁਸਾਯ ਰਸਤਾਵਿਤ 

ਡਹਰੋਂ ਫਾਈਾਸ ਦ ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਰਬਾਿਾਂ  ਨੰੂ ੱਟ ਏਯਨ ਦ ਭੰਤਿ ਤੋਂ ਫਣਾਈ ਈ ਹ। 

ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ ਰਫੰਧਨ ਮਜਨਾ (SIMP) ਵਿੱਚ ਰਜਏਟ ਦ ਸਾਯ ਪਿਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭਾਵਜਏ 

ਰਬਾਿਾਂ ਨੰੂ ਐਤਭ ਏਯਨ ਜਾਂ ਭੰਨਣ ਮ ਹਰਾਤਾ ਤੱਏ ੱਟ ਏਯਨ ਰਈ ਯਾਹਤ ਦਾ ਰਸਥਾਨ, 

ਵਨਯੀਐਣ ਅਤ ਸੰਸਥਾਤ ਉਾਅ ਸ਼ਾਵਭਰ ਏੀਤ  ਹਨ। ਇਸ ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ ਰਫੰਧਏ 

ਮਜਨਾ ਦਾ ਭੱੁਐ ਟੀਚਾ ਹ ਵਏ ਇਹ ਸੰਬਿ ਫਣਾਇਆ ਜਾਿ ਵਏ ਰਜਏਟ ਤੋਂ ਣ ਿਾਰ  ਰਬਾਿਾਂ 

ਤੋਂ ਯਾਹਤ ਵਭਰ ਸਏ ਅਤ ਸਏਾਯਾਤਭ ਰਬਾਿਾਂ ਵਿੰਚ ਿਾਧਾ ਹਿ। ਇਹ ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ 

ਰਫੰਧਨ ਮਜਨਾ ਰਜਏਟ ਦੀਅੂਾੂਂ ਵਤੰਨੋ ੜਾਅ ਉਸਾਯੀ ਤੋਂ ਵਹਰਾਂ, ਉਸਾਯੀ ਦਯਾਨ ਅਤ 

ਸੰਚਾਰਨ ੜਾਅ ਉੱਤ ਅਭਰ ਵਿੰਚ ਵਰਆਦਾ ਜਾਿ ਾ। ਇਸ ਸੰਫੰਧੀ ਅਰ ਐੰਡ ਵਿੱਚ 

ਦਯਸਾਇਆ ਵਆ ਹ। 

ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਅਪਧਐਨ ਦੀਆ ਰੁੱ ਬਤਾ 

 ਇਸ ਰਜਏਟ ਵਿੱਚ 40 ਰਬਾਵਿਤ ਵਯਿਾਯਾ ਅਤ 87 ਰਬਾਵਿਤ ਰਏਾਂ ਦਾ ਸਯਿਐਣ 

ਏੀਤਾ ਵਆ। ਇਸ ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਜਏਟ ਤੋਂ ਵਏਸ ਿੀ ਉਜੜਣ ਦਾ ਐਤਯਾ ਨਹੀਂ ਹ ਅਤ 
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ਵਿਅਏਤੀਆ ਦੀ ਯਿੀ ਯਟੀ ਉਯ ਿੀ ਫਹੁਤ ੱਟ ਅਸਯ ਹਿਾ। 

 ਇਸ ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਹਰ ਫਾਈਾਸ ਸੜਏ ਨਾਰ ਵਏਸ ਿੀ ਰਏਾਯ ਦਾ ਵਯਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤ 

ਿਾਯਏ ਢਾਚਾਂ ਉਜਾਵੜਆ ਨਹੀਂ ਜਾਿਾ। 

 ਵੰਡ ਡਹਰੋਂ ਦ ਿਸਨੀਏਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਜਏਟ ਦਾ ਸਿਾਤ ਏੀਤਾ ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਵਹਣਾ 

ਹ ਵਏ ਇਸ ਨਾਰ ਆਿਾਜਾਈ ਵੰਡ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਦੀ ਹ ਜਾਿੀ ਵਜਸ ਨਾਰ ਵੰਡ ਦ ਿਸਨੀਏਾ 

ਅਤ ਮਾਤਯੀਆ ਦਿਾਂ ਦਾ ਪਾਇਦਾ ਹਿਾ। 

 ਇਹ ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ ਰਫੰਧਏ ਮਜਨਾ ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਈਾਸ ਸੜਏ ਰਈ ਵੰਡ ਡਹਰ 

ਅਤ ਯੁੜਏਾ ਵਿਐ 32.9 ਏੜ ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ ਏਾਯਨ ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿਾਂ ਦ 
ਉਾਅ ਰਈ ਵਤਆਯ ਏੀਤਾ ਵਆ ਹ। ਸਭਾਵਜਏ ਰਬਾਿ ਰਫੰਧਨ ਮਜਨਾ ਬੂ ਰਾਤੀ ਭੁੜ 

ਿਸਫ ਅਤ ਭੁੜ ਸਥਾਨਾ ਮ ਭੁਆਿਜਾ ਅਤ ਾਯਦਯਸ਼ਤ ਦਾ ਏਾਨੰੂਨ 2013 ਅਨੁਸਾਯ 
ਹ। ਇਸ ਵਿੰਚ ਇਹ ਦਯਸਾਇਆ ਵਆ ਹ ਵਏ RFCTLARR ਏਟ ਵਿੱਚ ਭੁਆਿਜਾ ਦਾ 

ਇੰਤਜਾਭ ਸਭਾਵਜਏ ਭੱੁਵਦਆ ਦਾ ਰਫੰਧ ਰਈ ਸਹੀ ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਏਟ ਦ ਇਹਨਾਂ 

ਇੰਤਜਾਭਾ ਫਾਯ ਹਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਹਠ ਵਰਐ ਅਨੁਸਾਯ ਹ। 

  ਆਯ.ਡਂ ਆਯ ਦੀ ਮਜਨਾ ਅਤ ਰਜਏਟ ਨੰੂ ਰਾੂ ਏਯਨ ਸਭੇਂ ੰ ਚਾਇਤ ਦ 

ਨੁਭਾਇੰਵਦਆ ਨਾਰ ਰਾਤਾਯ ਸਰਾਹ ਭਸ਼ਿਯ ਭੱੁਐ ਵਿਸ਼ਸ਼ਤਾ ਹਿੀ। 

 ਰਜਏਟ ਨਾਰ ਸੰਫੰਵਧਤ ਇਏਾਈ (appropriate Govt.) ਿੱਰ LARR ਏਟ 2013 

ਅਨੁਸਾਯ ਆਯ.ਡ.ਆਯ ਦਾ ਰਫੰਧਏ ਅਤ ਏਭੀਸ਼ਨਯ ਨਾਭਿਦ ਏੀਤਾ ਜਾਿਾ। 

 LARR ਏਟ 2013 ਦ ਰਿੀਿਨ ਅਨੁਸਾਯ ਰਜਏਟ ਦਾ ਰਫੰਧਏ ਆਯ .ਡਂ ਆਯ 

ਮਜਨਾ ਦੀ ਵਤਆਯੀ ਅਤ ਇਸਦ ਐੁਰਾਸ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਿਾ। 
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 LARR ਏਟ 2013 ਦ ਸਏਸ਼ਨ 7 (5) ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਸ .ਆਈ.. ਵਯਯਟ ਦਾ 
ਐੁਰਾਸਾ ਏੀਤਾ ਜਾਿਾ। 

 LARR ਏਟ 2013 ਦ ਦੂਜ ਅਨੁਸੂਚੀ (Schedule) ਅਨੁਸਾਯ ਆਯ.ਡ.ਆਯ ਦ 
ਰਾਬ ਵਦੱਤ ਜਾਣ। 

 ਟੇਫਰ 7.1 : ਡੇਿਰੋਂ ਫਾਈਾਸ ਸੜਕ ਰਈ ਜਭੀਨ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦੇ ਏ ਸਭਾਪਜਕ 
ਰਬਾਿ ਦਾ ਪਿਸ਼ਰੇਸ਼ਣ 

ਰੜੀ ਨੰ. ਰਬਾਿ ਦੀਆਂ ਪਕਸਭਾਂ ਉਾਅ 

1 ਉਜਾਊ ਐਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨ ਦਾ 

ਨੁਏਸਾਨ 

ਰਾਯ ਏਟ 2013 ਦ ਰਫੰਧ ਅਨੁਸਾਯ 

ਭੁਆਿਿ 

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

3 ਦਯੱਐਤਾਂ ਦੀ ਏਟਾਈ ਉੱਏਾ ੱੁਏਾ ਭੁਆਿਜਾ  
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ਰਬਾਿ ਨੰੂ ਦੂਯ ਕਯਨ ਅਤੇ ਰਬਾਿਤ ਭ ਆਿਜ਼ੇ ਦੇ ਉਾਅ : 

ਸਭਾਪਜਕ ਉਾਅ 

1. ਜਏਯ ਵਹੱਸਦਾਯਾਂ ਵਿੱਚ ਏਈ ਝੜਾ ਹੰੁਦਾ ਹ ਤਾਂ ਵਹਰਾਂ ਇਹ ਝੜਾ ਹੱਰ ਏੀਤਾ 

ਜਾਿਾ ਅਤ ਇਹ ਭੁਆਿਿਾ ਅਸਰ ਭਾਰਏ ਨੰੂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿਾ। 

2. ਵੰਡ ਯੁੜਏਾ ਦ ਸਥਾਨਏ ਰਏਾਂ ਦੀ ਭੰ ਹ ਵਏ ਵਭਡਰ ਸਏੂਰ ਨੰੂ ਸੀਨੀਅਯ ਸਏੰਡਯੀ 

ੱਧਯ ਤ ਅ-ਰਡ ਏੀਤਾ ਜਾਿ। 

3. ੰਚਾਇਤ ਨੰੂ ਅਵਜਹ ਰ ਯਾਭ ਫਣਾਿੁਣ ਵਿੱਚ ਭਦਦ ਏਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਵਜਹਨਾਂ 

ਨਾਰ ਵੰਡ ਦ ਫਜੁਯ ਵੰਡ ਦੀ ਤੀਵਿਧੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਏਯ ਸਏਣ , ਇਸ 

ਨਾਰ ਫਜੁਯਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿੀ ਨਹੀਂ ਭਵਹਸੂਸ ਹਿਾ ਵਏ ਇਸ ਰੀਵਏਵਯਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 

ਦੀ ਰੜ ਨਹੀਂ ਹ। 

4. ਵੰਡਾਂ ਦ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਡਯ ਹ ਵਏ ਭੁਆਿਜ ਦ ਸ ਨਾਰ ਨੋਜਿਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਿਧ ਸਏਦਾ 

ਹ। ਇਸ ਰਈ ਸਭਾਵਜਏ ਏਾਉਸਵਰੰ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾੳ ਿਯ ਉਾਅ ਏੀਤ ਜਾਣ 

ਚਾਹੀਦ ਹਨ। 

5. ਯਿਾਯ ਅਤ ਮਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਰਈ ਜਯੂਯਤ ਅਨੁਸਾਯ ਵੰਡ ਦ ਨ ਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ 

ਟਏਨੀਏਰ ਵਸੱਵਐਆ ਦੀ ਟਯਵਨੰ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 

6. ਯਤਾਂ ਸ.ਸੀ. ਅਤ ਫੀ.ਸੀ. ਜਾਤੀਆ ਨਾਰ ਸੰਫੰਧਤ ਵਿਅਏਤੀਆ ਦ ਜੀਿਨ ਨੰੂ  
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ਉਯ ਚੱਏਣ ਰਈ ਏਦਭ ਚੱੁਏਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ। ਇਸ ਭੰਤਿ ਰਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਸਰ  

ਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਏੀਤੀ ਜਾਣ ਅਤ ਨਿੇਂ ਹੁਨਯ ਦਾ ਵਿਏਾਸ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹ। 

 ਨਯ ਿਸੇਫਾ ਦੇ ਉਅ : 

1. ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਜਏਯ ਵਏਸ ਵਹੱਸਦਾਯ ਦਾ ਿਭੀਨ ਦਾ ਿੱਡਾ ਵਹੱਸਾ ਰਾਤ 

ਏਯ ਵਰਆ ਵਆ ਹ ਤਾਂ ਫਚੀ ਹਈ ਿਭੀਨ ਨੰੂ ਿੀ ਰਾਤ ਏਯ ਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

2. ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵਏਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਟਯਵਨੰ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੀ ਵਏ ਉਹ ਆਣਾ 

ਜੀਿਨ ੁਿਾਯਨ ਰਈ ਏਭਾਈ ਏਯ ਸਏਣ। 

3. ਚਾਰੂ ਏੰਭ ਦ ਦਯਾਨ ਅਤ ਇਸ ਰਜਏਟ ਦ ਹਯ ੜਾਆਂ ਅਧੀਨ ਭਜਦੂਯੀ ਸਬ ਤੋਂ 

ਵਹਰਾਂ ਵੰਡ ਦ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 

4. ਫਾਈਾਸ ਸੜਏ ਏਾਯਨ ਵਜਹੜ ਿੀ ਐਤ ਦ ਬਾਾਂ ਵਿੱਚ ਿੰਡ  ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 

ਵਸੰਚਾਈ ਰਈ ਫਾਈਾਸ ਸੜਏ ਹਠਾ ਦੀ ਾਈਾਂ ਿਛਾਈਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਸੰਚਾਈ ਦ 

ਹਯ ਰਫੰਧ ਏੀਤ ਜਾਣ। 

5. ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਏ ਆਰ ਦੁਆਰ ਦੀ ਿਭੀਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹਿੀ। ਇਸ ਰਈ ਭੀਂਹ ਏਾਯਨ 

ਿਭੀਨ ਵਿੱਚ ਜਭਹਾ ਹਣ ਿਾਰ  ਾਣੀ ਦਾ ਰਫੰਧ ਏੀਤਾ ਜਾਿ।  
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ਆਯਪਥਕ ਉਾਅ 

1. ਵਭੱਥ ਸਭੇਂ ਤ ਰਜਏਟ ਤੋਂ ਰਬਾਵਿਤ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਭਆਿਿਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

2. ਰਜਏਟ ਰਬਾਿਤ ਰਏਾਂ ਰਈ ਟਏਨੀਏਰ ਅਤ ਆਯਵਥਏ ਏਾਊਂਸਵਰੰ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੀ 

ਵਏ ਉਹ ਭੁਆਿਿ ਦੀ ਯਏਭ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਵਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਏਿੇਂ ਸੁਯੱਵਐਅਤ ਢੰ ਨਾਰ ਏਯ 

ਸਏਦ ਹਨ। 

3. ਰਜਏਟ ਦ ਦਯਾਨ ਪਸਰਾਂ ਦ ਨੁਏਸਾਨ ਦਾ ਿੀ ਮ ਭੁਆਿਿਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹ। 

4. ਿਭੀਨ ਰਾਤੀ ਇਏਾਈ ਿਰੋਂ ਸੜਏ ਉਸਾਯੀ ਦਯਾਨ ਵਜਹੜਾ ਭਰਫਾ ਐਤਾਂ ਦ 

ਆਰ-ਦੁਆਰ ਪਵਰਆ ਹਿਾ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਰਈ ਮ ਰਫੰਧ ਏੀਤਾ ਜਾਿ। 

5. ਵਹੱਸਦਾਯਾਂ ਦੀ ਭੰ ਵਏ ਅਰੀ ੀੜਹੀ ਰਈ ਭੁਆਿਿ ਦੀ ਯਏਭ ਨਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਈ 

ਹਯ ਜਭੀਨ ਐਯੀਦਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਯਾਂਸਪਯ ਵਡਊਟੀ ਅਤ ਸਟੈਂ ਵਡਊਟੀ ਭਾਪ 

ਏੀਤੀ ਜਾਿ। 

ਕ ਦਯਤੀ ਰਬਾਿ : 

1. ਦਯੱਐਤਾਂ ਦ ਭੁਆਿਿ ਨੰੂ ਦਣ ਸਫੰਧੀ ਸਾਪ ਨੀਤੀ ਅਣਾਈ ਜਾਿ।  

2. ਟਰਵਪਏ ਦ ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੰੂ ੱਟ ਏਯਨ ਰਈ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦਯੱਐਤ ਰਾ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦ 

ਹਨ। 
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3. ਭਯਜੈਂਸੀ ਭਡੀਏਰ ਸੁਵਿਧਾ , ਸਯੀਯਏ ਭਡੀਏਰ ਸੁ ਵਿਧਾਿਾਂ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀਆਂ 

ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ। 

4. ਯਦਸੀ ਸਜਾਿਟੀ ਯੱੁਐਾਂ ਦੀ ਫਜਾ ਸਥਾਨਏ ਯੱੁਐਂ ਰਾਉਣ ਨੰੂ ਤਯਜੀਹ ਵਦੱਤੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 
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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:   PG Diploma in Social Impact Assessment, M.A LLB 

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 

Conferences:   participated 2 

 

2. Manpreet Kaur  

Qualifications:   MA, PG Diploma in Social Impact Assessment 

Experience:  

Research:    2 years 

Conferences:   participated 2 

 

3. Nancy 

Qualifications:   MA, PG Diploma in Social Impact Assessment 

Experience:  

Research:    2 years 

Conferences:   participated 2 

 

4. Kavita Suman 

Qualifications:   MA, PG Diploma in Social Impact Assessment 

Experience:  

Research:    2 years 

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 

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 
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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  
      



 PrvrI - 2016 

 

139 

styt SoSl ieMmpYkt AissmYNt XUint, pMjwbI XUnIvristI, pitAwlw                      

 

(iii) pi[orK dh frDsh  (iv) ftebKrk dh frDsh  
      

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

 jK   BKj  

(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     
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  eZuk    gZek  
       

30H ib ;gbkJh     

 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  



 PrvrI - 2016 

 

142 

styt SoSl ieMmpYkt AissmYNt XUint, pMjwbI XUnIvristI, pitAwlw                      

 

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

 tkXk  xkNk  e'Jh n;o BjhA  

(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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