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 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ 

 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਪ੍ੰਿਾਬ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਐਿੱਸ.ਏ.ਐਿੱਸ. ਨਗਿ ਲਈ 2006 ਤੋਂ 2031 ਤਿੱਕ ਦ ੇਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਨ ੰ  ਮਨਜ ਿੀ ਦੇ ਜਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਐਸ.ਏ.ਐਿੱਸ. ਨਗਿ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਉਦੇਸ਼੍ ਸਾਲ 2031 ਲਈ ਅਨੁਮਾਜਨਤ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਿੋzਗਾਿ ਅਤ ੇ

ਜਿ ਾਇਸ਼੍ੀ ਜਿ ਿਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਿਾ ਕਿਨਾ  ੈ। ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨ ੰ  ਜਤਆਿ ਕਿਨ ਦਾ ਜਵਚਾਿਧਾਿਕ ਅਧਾਿ ਨਗਿ ਮਾਸਟਿ 

ਪ੍ਲਾਨ ਗਰੇਟਿ ਮੋ ਾਲੀ ਿੇਤਿੀ ਯੋਿਨਾ 2008-2058 ਦੇ ਜਦਰਸ਼੍ਟੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼੍ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਜਤਆਿ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੈ। 

ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਿਨ ਅਤ ੇਜਵਸ਼੍ਵ ਪ੍ਿੱਧਿੀ ਬੁਜਨਆਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਤੇ ਜਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਜਧਆਨ ਕੇਂਦਜਿਤ ਕਿਜਦਆਾਂ, ਆਿਜਥਕ 

ਅਧਾਿ ਨ ੰ  ਉਤੇਜਿਤ ਕਿਕੇ ਮੌਿ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਨ ੰ   ਲੁਾਿਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਣਨੀਤੀਆਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ  ਨ। ਐਸ.ਏ. 

ਐਸ ਦੀ ਿੇਤਿੀ ਯੋਿਨਾ ਜਵਚ ਇਕ ਕੋਜਸ਼੍ਸ਼੍ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੈ ਜਕ ਨਗਿ ਇ  ਸੁਜਨਸ਼੍ਜਚਤ ਕਿਨ ਜਕ ਸਾਲ 2056 ਲਈ 

ਸਾ 4.5 ਕਿੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜਿ ਿਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਜਮੀਨਾਾਂ-ਵਿਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ 

ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਿਾ ਿ ੀ  ।ੈ (ਜਸੰਘ ਅਤ ੇਚਾ ਲ, 2018) 

ਚੰਡੀਗੜਹ ਦ ੇਆਸ-ਪ੍ਾਸ ਸਜਥਤ ਐਸ.ਏ.ਐਿੱਸ. ਨਗਿ (ਮੋ ਾਲੀ) ਜਵਿੱਚ ਸ਼੍ਜ ਿੀ ਆਬਾਦੀ ਜਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ 

ਵੇਿਣ ਨ ੰ  ਜਮਲ ਜਿ ਾ  ੈ, (ਜਸੰਘ ਅਤੇ ਚਾ ਲ, 2018) । ਜਜਲਹ ਾ ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਿ ਜਵਚ ਸ਼੍ਜ ਿੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ 

ਵਾਧੇ ਦਿ 2001 ਜਵਚ 38.3% ਿੀਸਦੀ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿੱਧਕੇ 2011 ਜਵਚ 54.8% ਿੀਸਦੀ  ੋ ਗਈ । ਪ੍ੰਿਾਬ 

ਸਿਕਾਿ ਚੰਡੀਗੜਹ ਦੇ ਜਨਿੰਤਿ ਿ ਪ੍ ਜਵਿੱਚ ਮੋ ਾਲੀ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਕਿ ਿ ੀ  ੈ, ਅਤ ੇਆਸਪ੍ਾਸ ਦ ੇਇਲਾਜਕਆਾਂ, ਲਾਾਂਡਿਾਾਂ, 

ਿਿੜ ਤਿੱਕ ਜਿ ਾਇਸ਼੍ੀ ਸ  ਲਤਾਾਂ ਦੇ ਜਲ ਾਜ ਨਾਲ ਜਵਕਾਸ ਕਿ ਿ ੀ  ੈ। 

 ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਪਛੋਕੜ 
ਐਸ.ਏ.ਐਿੱਸ. ਨਗਿ ਦੇ ਿਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਿਾਿ ਦੀ ਿਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕਸਾਸ ਸੀਮਾ ਇਸ ਨ ੰ  

ਜਵਕਾਸ ਦ ੇਲਈ ਵਧੇਿ ੇਸੰਭਾਜਵਤ ਬਣਾਉਾਂਦੀ  ੈ। ਭੌਜਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਿਜਥਕ ਜਦਰਸ਼੍ਟੀਕੋਣ ਜਕਸੇ ਸ਼੍ਜ ਿ ਦੇ 

ਸੁਚਾਿ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਨ ਲਈ ਜਜੰਮੇਵਾਿ  ਨ ਅਤੇ ਅਜਿ ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਤਆਿ ਕਿਨ ਦੌਿਾਨ ਲਈ ਗਈ 

ਜਦਰਸ਼੍ਟੀ, ਉਸ ਿੇਤਿ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦ ੇ ਵਾਤਾਵਿਨ ਦ ੇਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦ ੇ ਭਜਵਿੱਿ ਦੀ ਨੀ ਾਂ  ਦੀ 

ਜਨਸ਼੍ਾਨਦੇ ੀ ਕਿਦੀ  ੈ। (ਜਸੰਘ ਅਤੇ ਚਾ ਲ, 2018) 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ ਐਲ.ਪ੍ੀ.ਏ., 2031 ਦੀ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਦਰਸ਼੍ਟੀਕੋਣ ਨ ੰ  ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਿਿੱਿਜਦਆਾਂ, 

ਪ੍ੰਿਾਬ ਸਿਕਾਿ ਸਬੰਧਤ ਜਵਕਾਸ ਅਥਾਿਟੀ, ਗਰੇਟਿ ਮੋ ਾਲੀ ਿੇਤਿ ਜਵਕਾਸ ਅਥਾਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਿਾ ੀ ਾਂ, ਤਜ ਸੀਲ 

ਮੁ ਾਲੀ ਦੇ ਜਪ੍ੰਡ ਚਿੱਪ੍ੜਜਚੜੀ ਿੁਿਦ (194) ਅਤੇ ਲਾਾਂਡਿਾਾਂ (37) ਜਵਿੱਚ ਬਿਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਜਨਪ੍ਟਾਿੇ ਲਈ ਸੈਕਟਿ 

92 ਅਤੇ 92-ਅਲਫ਼ਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ  ਾਸਲ ਕਿਨ ਤਿਵੀਿ ਪ੍ੇਸ਼੍ ਕੀਤੀ  ੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਜਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 

ਸੈਕਟਿ 92 ਅਤੇ 92-ਅਲਫ਼ਾ ਨ ੰ  ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਲਈ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਦੇ ਤਜ ਤ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਿ ਕਿਨ 

ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਦਿੱਤਾ  ੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੋਟੀਜਿਕੇਸ਼੍ਨ ਨ. 06/14/2020-6HG1/1937, ਜਮਤੀ 28.12.2020, ਦੇ ਤਜ ਤ 

ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਅਧੀਨ ਆਉਾਂਜਦਆਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਿਜਵਘਨ ਲਾਗ  ਕਿਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਇਸ ਜਵਿੱਚ ਤਜ ਸੀਲ 

ਮੁ ਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਜਪ੍ੰਡਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜਮੀਨ ਦੇ 23.7708 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨ ੰ  ਐਕੁਆਇਿ ਕਿਨ ਦੀ ਯੋਿਨਾ  ੈ। 

 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵਪਛੋਕੜ 
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦਾ ਜਪ੍ਛੋਕੜ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਜਵਚ ਯੋਿਨਾਬਿੱਧ ਦਿਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਉ ਨਾਾਂ 

ਦਆੁਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਕਸ ੇਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਦੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਿਾਤਮਕ, ਇਿਾਦੇ ਅਤੇ 
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ਅਨਿਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜਿਆਾਂ ਦੇ ਜਵਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਣ, ਜਨਗਿਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆਵਾਾਂ ਸ਼੍ਾਮਲ  ਨ। 

ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮ ਿੱਤਵਪ੍ ਿਨ ਨਤੀਿਾ ਜਵਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਡੇ ਪ੍ਿੱਧਿ ਤੇ ਸਮਾਿ ਤੇ ਪ੍ੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਜਵਤ 

ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਿ ਕਿਨ ਲਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਯੋਿਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਕਿਨਾ  ੈ। 

ਐਸ.ਆਈ.ਏ.  ਣੁ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਜਤਆਿ ਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁਿੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਜਗਆ  ੈ। 

“ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ, 2013” (The Right to Fair Compensation and Transparency in 

Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) ਜਵਚ ਸ ੀ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ 

ਪ੍ਾਿਦਿਸ਼੍ਤਾ ਦਾ ਅਜਧਕਾਿ, ਜਿਸਨ ੰ  “ਲੈਂਡ ਐਕੁਜਵਜਨ ਐਕਟ, ਐਿੱਲ.ਏ.ਏ., 1894” (Land Acquisition Act, 

1894) ਦੀ ਥਾਾਂ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ  ੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਿ ਿਤ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਦੀ ਸਾਿੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟਾਾਂ ਦੀ  ਭ ਜਮਕਾ ਲਈ ਜਿ ਿੀ  ੈ। ਭੋਂ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਮਾਜ ਿ ਸਮ   ਦਆੁਿਾ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਅਜਧਐਨ ਦੇ ਆਯੋਿਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਜਵਸਜਤਰਤ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਨ ੰ  ਵੀ ਜਨਿਧਾਜਿਤ ਕਿਦਾ  ੈ। ਮਾਜ ਿ ਸਮ   ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਿ- ਜਿਵੇਂ ਜਕ 

ਜਮੀਨ, ਆਵਾਿਾਈ, ਮਕਾਨ, ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਜਜੰਦਗੀ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਜਕਿੱਤੇ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਆਿਜਥਕ 

ਸਜਥਤੀਆਾਂ, ਭੌਜਤਕ ਬੁਜਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ (ਨਾਲੀਆਾਂ, ਸੜਕਾਾਂ, ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧਤਾ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼੍ਨ ਆਜਦ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦ ੇ

ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿੇਗਾ, ਅਤੇ  ੋਿ ਬ ਤੁ ਸਾਿੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ  ਨ ਿੋ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਦਾ 

ਮੁਿੱਿ ਮੁਿੱਦਾ  ੈ, ਿੋ ਸਮਾਿ ਤ ੇਬ ਪੁ੍ਿੱਿੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਾ ਸਕਦੀ  ੈ। 

 ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਅਤ ੇਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ. ਯੋਜਨਾ ਵਤਆਰੀ ਪਰਵਕਵਰਆ 
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ ਦੀ ਜਿ ਿਤ ਉਸ ਵਕਤ  ੁੰਦੀ  ੈ, ਿਦੋਂ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ 

ਦੇ ਨਤੀਿ ੇਵਿੋਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਭੌਜਤਕ ਿਾਾਂ ਆਿਜਥਕ ਸਥਾਨਕ ਬਦਲਾਵ  ੁੰਦਾ  ੈ। ਯੋਿਨਾ ਜਵਿੱਚ ਲਾਜਮੀ ਤੌਿ ਤੇ ਇ  

ਸੁਜਨਸ਼੍ਜਚਤ ਕਿਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ, ਜਕ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਿੋਜੀ-ਿੋਟੀ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀ ਸੁ਼੍ਿ ਆਤ ਤੋਂ ਪ੍ਜ ਲਾਾਂ 

ਪ੍ਰਚਿੱਲਤ ਪ੍ਿੱਧਿ' ਤੇ ਬ ਾਲ  ੋ ਗਈ  ੋਵੇ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼੍ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਜਤਆਿ ਕਿਨ ਲਈ ਜਧਆਨ ਜਵਿੱਚ ਿਿੱਿ ੇਿਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜਿ ਿੀ ਜ ਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕਦਮ ਿੋ ਜਕ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-

ਆਿਜਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ, ਿਨਤਕ/ ਕਜਮਉਨਟੀ ਸਲਾ -ਮਸ਼੍ਵਿ,ੇ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਿ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ ੇਲਈ 

ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਢਾਾਂਚੇ, ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਾਜਲਸੀ, ਮੁੜ ਿਗਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ੁਨਿਵਾਸ, ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਬ ਾਲੀ ਅਤੇ ‘ਮੁੜ ਸਥਾਪ੍ਨਾ 

ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ’ (Rehabilitation & Resettlement) ਬਿਟ ਦਾ ਵੇਿਵਾ । 

 ਅਵਧਐਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 
ਅਜਧਐਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼੍ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ, 2013’ ਦੇ ਅਜਧਕਾਿਾਾਂ ਦ ੇਸ ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਿਦਿਸ਼੍ਤਾ ਦਾ ਅਜਧਕਾਿ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਜਧਐਨ ਕਿਨਾ  ੈ। 

 ਅਵਧਐਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 
ਅਜਧਐਨ ਦ ੇਉਦੇਸ਼੍ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ,(L.A.R.R. Act) 2013’ ਦੀ ਧਾਿਾ-4 

ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ  ।ੈ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਮੁਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਿੀ ਸਿੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਇਕਿੱਤਿ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਿੀ 

ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਿਜਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ  ੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਅਜਧਐਨ 

 ੇਠ ਜਦਿੱਤ ੇਉਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਤੇ ਕੇਂਜਦਰਤ  :ੈ 

 ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦਾ ਤਿਕ ਇਸ ਜਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਾਮਲ  ੈ, ਜਕ ਜਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 

2013’ ਜਵਿੱਚ ਸ ਚੀਬਿੱਧ ਿਨਤਕ ਉਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ ਿਾ ਉਤਿਦਾ  ੈ। 

 ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਿੇਤਿ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਿਜਥਕ ਅਤੇ ਸਜਭਆਚਾਿਕ ਪ੍ਰੋਿਾਈਲ ਉਪ੍ਲਬਧ ਅੰਕਜੜਆਾਂ ਅਤ ੇ

ਅੰਕਜੜਆਾਂ, ਿੇਤਿਾਾਂ ਦੇ ਦੌਿੇ ਅਤੇ ਸਲਾ -ਮਸ਼੍ਵਿ ੇਦ ੇਅਧਾਿ ਤੇ ਜਤਆਿ  ੋਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। ਪ੍ਛਾਣੀਆਾਂ ਮੁੜ 



  Final Report on Social Impact Assessment for Land Acquisition 

(Master Plan Sector Dividing Road 92 & 92 Alpha for Disposal of Storm Sewer) 

Faculty of Physical Planning & Architecture, 

Guru Nanak Dev University, Amritsar 

Page | 7  

ਵਸੇਬਾ ਸਾਈਟਾਾਂ ਦਾ ਦੌਿਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੌਿ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸੰਿੇਪ੍ 

ਸਮਾਜਿਕ-ਆਿਜਥਕ ਿ ਪ੍ ਦਿਸਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

 ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਅਤ ੇਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਸ ਦ ੇਉਿਾੜੇ ਿਾਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ  ੈ। 

 ਇਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਭੋਂ ਦੀ  ਿੱਦ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ  ੈ। 

 ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ, ਕੁਦਿਤ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਬੋਧਣ  ਿੱਲ ਕਿਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਜਧਐਨ ਕਿਨਾ ਅਤ ੇਪ੍ਰੋਿੈਕਟ 

ਦੇ ਲਾਭ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਇਨਹਾਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਿਾਇਜਾ ਲੈਣਾ। 

 ਜਮੀਨ (ਸਿਕਾਿੀ ਅਤ ੇ ਜਨਿੱ ਿੀ) ਦੀ  ਿੱਦ, ਮਕਾਨ, ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ  ੋਿ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਸੰਪ੍ਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ 

ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ  ੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। 

 ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦ ੇਮਾੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾਾਂ ਅਤ ੇਲਾਭਾਾਂ ਦ ੇ

ਸੰਤੁਲਨ ਅਤ ੇਵੰਡ ਦਾ ਅੰਤਮ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨਾ, ਅਤੇ ਇ  ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨਾ ਜਕ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ 

ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦ ੇਲਾਭ ਸਮਾਜਿਕ ਤੋਂ ਜਕਤੇ ਵਿੱਧ  ਨ ਿਾਾਂ ਨ ੀ ਾਂ, ਲਾਗਤ ਅਤ ੇਮਾੜ ੇਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿ ੋਪ੍ਰਭਾਜਵਤ 

ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਦਆੁਿਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤ ੇਿਾ ਸਕਦ ੇ ਨ ਿਾਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਉਕਤ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਿ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ 

ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਆਿਜਥਕ ਿਾਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਿ ਤੇ ਮਾੜ ੇ

 ੋਣ ਦਾ ਿਿਮ ਬਜਣਆ ਿ ।ੇ 

 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹ ਚੰ ਅਤ ੇਢੰਗ੍ 

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ. ਜਤਆਿ ਕਿਨ ਲਈ ਿੋ ਪ੍ ੁੰਚ ਅਪ੍ਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, 

ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਿੇਤਿ ਜਵਿੱਚ ਢਾਾਂਚਾ  ,ੈ ਉ   ੇਠਾਾਂ ਦਿਸਾਈ ਗਈ  ੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਨ ੰ  ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ 

(L.A.R.R. Act), 2013' ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਜਤਆਿ ਕੀਤਾ ਜਗਆ  ੈ।  ੇਠ ਜਦਿੱਤੀ ਜਚਿੱਤਿ ਵ ਾਅ ਦ ੇਿ ਪ੍ ਜਵਿੱਚ ਜਚਿੱਤਿ 

ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਅਜਧਐਨ ਦੀ ਪ੍ ੁੰਚ ਅਤ ੇਜਵਧੀ ਨ ੰ  ਦਿਸਾਉਾਂਦੀ  ੈ। 

ਵਚੁੱਤਰ 1.1 ਪਹ ੰਚ ਅਤੇ ਵਿਧੀ 
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ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼੍ ਢਾਾਂਜਚਆਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਜਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਪ੍ ਿੀ ਵਸਤ  ਸ ਚੀ ਜਤਆਿ 

ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਿਨਾ  ੈ। ਡਾਟਾ ਕੈਪ੍ਚਿ ਕਿਨ ਲਈ ਮੌਿ ਦਾ ਅਜਭਆਸ ਲਈ, ਬ ਤੁ 

ਸਾਿ ੇਮੁਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਿੀ ਡਾਟਾ ਸਿੋਤਾਾਂ ਨਾਲ ਜਵਚਾਿ-ਵਟਾਾਂਦਿਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਅਿੱਗ,ੇ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਦ ੇਉਿੱਪ੍ਿ ਦਿੱਸੇ 

ਪ੍ਿੱਿਾਾਂ ਦਾ ਅਜਧਐਨ ਕਿਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਢੰਗ ਸੰਿੇਪ੍ ਜਵਿੱਚ ਸਾਿਣੀ 1.1 ਜਵਿੱਚ ਪ੍ੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਜਗਆ  ੈ – 

ਸਾਰਣੀ 1.1 ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਸੰਚਾਰੀ ਸੰਕੇਤਕ ਢੰਗ੍ 
ਕ. ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਦੇ ਗ੍ ਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਸਰੋਤ 

1 
ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿੋ ਜਕ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ 

ਿਨਤਕ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ ਿਤੀ ਕਿਦੀ  ੈ। 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ 

ਜਵਚ ਸ ੀ ਅਜਧਕਾਿਾਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਾਿਦਿਸ਼੍ਤਾ ਦੇ 

ਸੈਕਸ਼੍ਨ 2 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਪ੍ਜਿਭਾਸ਼੍ਾ ਅਨੁਸਾਿ ਿਨਤਕ 

ਉਦੇਸ਼੍ ਦਾ  ਵਾਲਾ। 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.

ਆਿ. ਐਕਟ 

(L.A.R.R. 

Act), 2013’ 

2 

ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜਨ 

ਜਗਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਦੀ 

ਜਗਣਤੀ ਿੋ ਜਕ ਉਿੜੇ  ੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

 ੈ। 

ਜਜਲਹ ਾ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਸਨ ਦਫ਼ਤਿ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਜਿਕਾਿਡਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕੀਤਾ. ਇੰਟਿਜਵਓ ਦੇ ਸਮਾਾਂ-ਤਜ  ਿਾ ੀ ਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਿੇਤਿ 

ਜਵਿੱਚ ਸਿਵੇਿਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 
1. ਗਮਾਡਾ 

ਜਿਕਾਿਡ 

2. ਸਿਵੇਿਣ / 

ਿੇਤਿ ਦਾ ਦੌਿਾ 

 3 

ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ 

 ੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਜਮੀਨਾਾਂ (ਿਨਤਕ ਅਤ ੇ

ਜਨਿੱ ਿੀ) ਘਿਾਾਂ ਅਤੇ  ੋਿ ਆਮ ਸੰਪ੍ਿੱਤੀਆਾਂ 

ਦੀ  ਿੱਦ ਨ ੰ  ਸਮਝਨਾ ਤੇ ਉਸਦਾ 

ਬੰਦੋਬਸਤ। 

ਐਕੁਆਇਿ ਕੀਤੀ ਿਾ ਿ ੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ 

ਜਕਸਮ, ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਿਾਇਦਾਦਾਾਂ, ਿੁਿੱਿਾਾਂ ਆਜਦ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਦਾ 

ਵੇਿਵਾ ਅਜਧਆਇ 2 ਜਵਚ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ  ੈ। 

 

4 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੀ ਜਕੰਨੀ  ਿੱਦ 

 ੈ  ਤੇ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਕੀਨੀ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਿਿ ਿਤ 

 ੈ। ਉਸਨ  ਸਮਝਨਾ। 

ਐਕੁਆਇਿ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ 

ਵਿਤੋਂ ਦੀ ਡ ੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਜਧਐਨ ਕਿਨਾ। 

(ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਸਬੰiਧਤ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾ  

ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇ  ਸਪ੍ਿੱਸ਼੍ਟ  ੈ ਜਕ ਐਕੁਆਇਿ ਕੀਤੀ ਿਾ 

ਿ ੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਲੋੜ  ੈ।) 1. ਸੈਕੰਡਿੀ 

ਸਿੋਤ 

2. ਸਿਵੇਿਣ / 

ਿੇਤਿ ਦਾ ਦੌਿਾ 

5 
ਕੀ ਜਕਸੇ  ੋਿ ਿਗਹਾ ਤੇ ਗਰਜ ਣ ਕਿਨਾ 

ਸੰਭਵ ਨ ੀ ਾਂ  ।ੈ 
ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਜਵਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਣ। 

6 

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ, ਕੁਦਿਤ ਅਤੇ ਉ ਨਾਾਂ 

ਨ ੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕਿਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤ ੇ

ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀ ਸਮੁਿੱਚੀ 

ਲਾਗਤ ਅਤ ੇਇਨਹਾਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੀਮਤਾਾਂ ਦੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਅਜਧਐਨ। 

ਇਸ ਬਾਿੇ ਅਜਧਆਇ 3 ਅਤੇ 4 ਜਵਚ ਦਿੱਜਸਆ ਜਗਆ  ੈ। 

 

ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੀ ਿਿ ਿਤ ਅਨੁਸਾਿ ਕੀਤਾ 

ਜਗਆ  ੈ, ਜਵਧੀਆਾਂ ਦ ੇਵੇਿਜਵਆਾਂ ਜਵਿੱਚ  ੇਠ ਜਲਿੱ ਜਿਆ ਪ੍ੰਕਜਤਆ ਸ਼੍ਾਮਲ  ਨ: 

 ਸਮਾਵਜਕ-ਆਰਵਥਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ: ਜਮੀਨਾਾਂ ਦੇ ਗਰਜ ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅਜਧਐਨ ਲਈ, ਿ ਨ 2021 

ਦੇ ਮ ੀਨੇ ਦੌਿਾਨ ਇਿੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਿਜਥਕ ਸਿਵੇਿਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਜਨਿੱ ਿੀ ਇੰਟਿਜਵਊਆਾਂ ਿਾ ੀ ਾਂ ਿਵਾਬਦੇ  

ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਕਜੜਆਾਂ ਿਾ ੀ ਾਂ ਇ  ਅੰਕੜੇ ਇਕਿੱਤਿ ਕੀਤ ੇਗਏ। 

 ਵਹੁੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ ਣਿਾਈ: ਸਾਿੇ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਜਪ੍ੰਡ ਪ੍ਿੱਧਿ ਤੇ 

ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਿ ਦੇ ਿਜ ਣ-ਸਜ ਣ ਤੇ ਜਮੀਨਾਾਂ ਦੇ ਗਰਜ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਜਵਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਵਿੱਚ ਸਲਾ -

ਮਸ਼੍ਵਿ ੇਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ। 
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 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿ 

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ 200 ਿੁਿੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ 

ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੇ ਗਰਜ ਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੰ  

ਸ਼੍ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਗਆ  ੈ - 

o ਪ੍ ਿਵ ਜਨਿਮਾਣ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ 

o ਉਸਾਿੀ ਦੇ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ 

o ਕਾਿਵਾਈ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਉਦੇਸ਼੍ ਇ  

ਸੁਜਨਸ਼੍ਜਚਤ ਕਿਨਾ  ੈ ਜਕ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  

ਘਟਾਇਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  

ਵਧਾਇਆ ਿਾਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪ੍ਾਅ 

ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਦੌਿਾਨ ਲਾਗ  ਕੀਤ ੇ

ਿਾਣਗੇ, 'ਪ੍ ਿਵ-ਜਨਿਮਾਣ ਪ੍ੜਾਅ, ਜਨਿਮਾਣ ਪ੍ੜਾਅ 

ਅਤੇ ਕਾਿਿਸ਼੍ੀਲ ਪ੍ੜਾਅ' ਵਿੱਿੋ ਵਿੱਿਿ ੇਮਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ ਤੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਕੁਦਿਤ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ, ਿੇਤਿਾਾਂ ਦੇ ਦੌਿੇ ਅਤੇ ਡੈਸਕ ਸਮੀਜਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਾਂ 

ਦਆੁਿਾ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬ ਤੁੀ ਪ੍ਰਤੀਜਕਜਿਆ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਆੁਿਾ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। ਜਨਿਮਾਣ ਦ ੇਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ 

ਦੌਿਾਨ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੇ ਵੇਿਵੇ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ  ੈ ਿੋ ਅਜਧਆਇ-4 ਜਵਚ ਪ੍ੇਸ਼੍ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੈ।  

 ਵਿਕਲਪਾ ਂਲਈ ਵਿਚਾਰ 

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਜਧਐਨ ਕਿਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਬiੰਧਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਕਲਪ੍ ਨ ੰ  ਅੰਤਮ ਿ ਪ੍ 

ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜ ਲਾਾਂ ਜਵਕਲਪ੍ਾਾਂ ਤੇ ਜਵਚਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। ਲੋੜੀ ਾਂਦ ੇਮ ਿੱਕਮ ੇਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਵੇਿਜਵਆਾਂ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ, ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾ  ਮਸ਼੍ਵਿਾ ਕਿਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਣੁਵੇਂ ਜਵਕਲਪ੍ਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। 

 ਮ ਆਿਜ ੇਦਾ ਵਨਰਣਾ 

ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕੁਲੈਕਟਿ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਿਕਮ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਨ ਅਤੇ ਜਨਿਧਾਜਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. 

ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼੍ਨ 26, 27 ਅਤੇ ਪ੍ਜ ਲੇ ਕਾਿਿ-ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਿ ਜਨਿਧਾਜਿਤ ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ 

ਨ ੰ  ਅਪ੍ਣਾਏਗਾ। 

********** 
  

ਵਚੁੱਤਰ 1.2 ਮ ਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
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 ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਥਤੀ ਅਤ ੇਟੀਮ ਰਚਣਾ 

2.1 ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਥਾਨ 
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ ਦ ੇਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ (ਐਲ.ਪ੍ੀ.ਏ, 2031) ਅਨੁਸਾਿ ਸੈਕਟਿ 92 ਅਤੇ 92-ਅਲਫ਼ਾ ਦੀ ਵੰਡ 

ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਦੋ ਜਪ੍ੰਡ ਚਿੱਪ੍ੜਜਚੜੀ ਿੁਿਦ (194) ਅਤੇ ਲਾਾਂਡਿਾਾਂ (37) ਜਵਿੱਚ ਬਿਸਾਤੀ 

ਪ੍ਾਣੀ ਦ ੇਜਨਪ੍ਟਾਿੇ ਲਈ ਤਜ ਸੀਲ ਮੁ ਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਜਪ੍ੰਡਾਾਂ ਦਾ ਿੇਤਿ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ  ੈਂ, ਿੋ ਜਜਲਹ ਾ ਐਸ.ਏ.ਐਿੱਸ. ਨਗਿ ਜਵਿੱਿ ੇ

ਸਜਥਤ  ੈ। 

ਨਕਸ਼ਾ 2.1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗ੍ਰ ਦ ੇਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਏਲ.ਪੀ.ਏ, 2031 
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ਨਕਸ਼ਾ 2.2 ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਚੁੱਤਰ ਚ ਸਥਾਨ 

 

2.2 ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰ 
ਚਣੁੀ ਗਈ ਜਮੀਨ 23.7708 ਏਕੜ  ੈਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਦੀ 

ਤਿਵੀਜ  ੈ, ਜਸਿਿ 1.4 ਜਕ.ਮੀ.  ੈਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜਮੀਨੀ ਗਰਜ ਣ ਦੋ ਗਰਾਮ ਪ੍ੰਚਾਇਤਾਾਂ ਦ ੇਅਜਧਕਾਿ ਿੇਤਿ ਜਵਿੱਚ 

ਆਉਾਂਦਾ  ੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜਮੀਨ ਦਾ ਜਜਆਦਾਤਿ ਜ ਿੱਸਾ, ਅਿਥਾਤ 23.6563 ਏਕੜ, ਗਰਾਮ ਪ੍ੰਚਾਇਤ ਚਿੱਪ੍ੜਜਚੜੀ 
ਿੁਿਦ ਦ ੇਅਧੀਨ ਆ ਜਿ ਾ  ੈ। 
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2.3 ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 
ਐਸ.ਏ.ਐਿੱਸ. ਨਗਿ ਐਲਪ੍ੀਏ, 2031 ਦੇ ਮਨਜ ਿਸੁ਼੍ਦਾ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਬਿਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਜਨਪ੍ਟਾਿੇ 

ਲਈ ਸੈਕਟਿ 92 ਅਤੇ 92-ਅਲਫ਼ਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਭ ਮੀ ਗਰਜ ਣ  ੇਠ ਜਲਿੇ ਿਨਤਕ 

ਉਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ  ੈ: 

ਐਸ.ਏ.ਐਿੱਸ. ਨਗਿ, ਪ੍ੰਿਾਬ ਲਈ ਇਕ ਜਵਚਾਿ ਇ   ੈ, ਜਕ ਪ੍ੰਿਾਬ ਦ ੇਗਰੇਟਿ ਮੁ ਾਲੀ ਿੇਤਿ ਜਵਚ “ਪ੍ਰੀਮੀਅਿ 

ਟਾਊਨਜਸ਼੍ਪ੍” ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਿਤ ਦੇ  ੋਿ ਕਸਜਬਆਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾਪ੍ਦੰਡ ਵਿੋਂ ਨਕਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਨਾ  ੈਂ 

। ਪ੍ਰੀਮੀਅਿ ਟਾਊਨਜਸ਼੍ਪ੍ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਜਿਕਾਾਂ ਲਈ ਿਜ ਣ, ਕਮੰ ਕਿਨ, ਿੇਡਣ, ਜਸਿੱਿਣ ਅਤੇ ਕਾਿੋਬਾਿਾਾਂ ਦ ੇਸੌਜਦਆਾਂ 

ਨ ੰ  ਪ੍ਰਦਿਜਸ਼੍ਤ ਕਿਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਦਿਜਸ਼੍ਤ ਵਾਤਾਵਿਣ  ੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਦਰਸ਼੍ਟੀ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਦੀਆਾਂ ਿਣਨੀਤੀਆਾਂ 

 ੇਠ ਜਲਿੀਆਾਂ  ਨ। 

 ਿਿੜ-ਅੰਬਾਲਾ ਸੜਕ ਨ ੰ  ਚੰਡੀਗੜਹ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਕਸਜਬਆਾਂ ਅਤੇ ਿਿੜ, ਜੀਿਕਪ੍ੁਿ ਆਜਦ ਸ਼੍ਜ ਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਕੁਸ਼੍ਲ 

ਸੜਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ ੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ । 

 ਮੁ ਾਲੀ ਦੀ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਵਕਾਸ ਨ ੰ  ਚੰਡੀਗੜਹ ਅਤ ੇਆਸ ਪ੍ਾਸ ਦ ੇਕਸਜਬਆਾਂ ਨਾਲ ਿੋੜਨਾ । 

 ਪ੍ਛਾਣੇ ਗਏ ਿੇਤਿ ਜਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਿਨਜਸ਼੍ਪ੍ ਜਵਕਾਸ ਦੇ ਅਵਸਿ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼੍ਾ ਤ ਕਿਨਾ ਜਵਸ਼੍ਵ ਪ੍ਿੱਧਿੀ ਬੁਜਨਆਦੀ 

ਅਤੇ ਸ  ਲਤਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਇਕ ਜਵਆਪ੍ਕ ਆਵਾਿਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ  ਲਤ ਿੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ 

ਜਵਦੇਸ਼੍ੀ ਜਨਵੇਸ਼੍ਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਿ ਿਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਿਾ ਕਿੇਗੀ । ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਬਿਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਿਨਾ  ੈਂ। 

 ਵਧ ਿ ੇ ਸ਼੍ਜ ਿੀਕਿਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਜ ਿਾਾਂ ਦੀ ਮੌਿ ਦਾ ਭੀੜ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਿ, ਗਮਾਡਾ ਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ, 

ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਜਨਿਜਵਘਨ ਆਵਾਿਾਈ ਜਵਿੱਚ ਸ ਾਇਤਾ ਕਿੇਗੀ । 

 ਕੰਮ ਕਿਨ ਅਤੇ ਿਜ ਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਿਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭਾਈਚਾਿੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿ ਾਇਸ਼੍ੀ ਜਕਸਮਾਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਿਨਾ । 

 ਪ੍ਛਾਣੇ ਗਏ ਿੇਤਿ ਜਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਿਨਜਸ਼੍ਪ੍ ਜਵਕਾਸ ਦੇ ਅਵਸਿ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼੍ਾ ਤ ਕਿਨਾ । 

 ਇਸ ਨਾਲ ਇ  ਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ  ੈ, ਜਕ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਅਧੀਨ ਜਮੀਨ ਦਾ ਗਰਜ ਣ ਕਿਨਾ 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੀ ਧਾਿਾ 2(ਆਈ)-(ਈ) ਦ ੇਯੋਿਨਾ ਅਧੀਨ ਜਵਕਾਸ 

ਲਈ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਾਂਦਾ  ੈ। 

2.4 ਟੀਮ ਰਚਨਾ 
ਭੌਜਤਕ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ ਜਵਭਾਗ, ਗੁਿ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯ ਨੀਵਿਜਸਟੀ, ਅੰਜਮਰਤਸਿ, ਨ ੰ  ਸਮਾਜਿਕ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ.) ਕਿਨ ਅਤ ੇਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ.) ਦੀ ਜਤਆਿੀ 

ਲਈ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ  ੈ। ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਤਜ ਸੀਲ ਮੁ ਾਲੀ, ਜਜਲਹ ਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ ਦੀ ਦੋ ਗਰਾਮ ਪ੍ੰਚਾਇਤਾਾਂ 

ਚਿੱਪ੍ੜਜਚੜੀ ਿੁਿਦ (194) ਅਤ ੇਲਾਾਂਡਿਾਾਂ (37) ਦੀ ਬਿਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਜਨਪ੍ਟਾਿੇ ਲਈ ਸੈਕਟਿ 92 ਅਤੇ 92-ਅਲਫ਼ਾ 

ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਜਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23.7708 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਪ੍ਵੇਗੀ। ਇਸ 

ਸਬੰਧ ਜਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਤਜ ਤ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ (ਮੋ ਾਲੀ) ਜਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਦੀ 

ਤਿਵੀਜ ਪ੍ੇਸ਼੍ ਕੀਤੀ  ।ੈ 

ਗੁਿ  ਿਾਮਦਾਸ ਸਕ ਲ ਆਫ਼ ਪ੍ਲਾਜਨੰਗ ਅਤ ੇਆਿਕੀਟੈਕਚਿ ਜਵਭਾਗ ਦਆੁਿਾ ਸਾਾਂਝ ੇਤੌਿ ਤੇ ਭੌਜਤਕ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ 

ਅਤੇ ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ ਜਵਭਾਗ, ਮੇਨ ਕੈਂਪ੍ਸ ਿੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯ . ਦੀ ਿੈਕਲਟੀ ਅਧੀਨ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਕਿਨ ਅਤ ੇ

ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਭ ਮੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ. ਜਤਆਿ ਕਿਨ ਲਈ ਮਾਜ ਿਾਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ  ੈ। 

(ਸਾਿਣੀ 2.1 ਵੇਿੋ) 
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ਸਾਰਣੀ 2.1 ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਟੀਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿੇਰਿਾ  
ਪਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ 

ਅਹ ਦਾ 
ਨਾਮ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਵਿਚ ਅਹ ਦਾ ਮ ਹਾਰਤ 

ਪਰੋਜੈਕਟ 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਡਾ. 

ਸਿਬਿੋਤ 

ਜਸੰਘ ਬਜ ਲ 

ਉਿੱਪ੍-ਕੁਲਪ੍ਤੀ, ਿੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯ . ਦੇ 

ਔ.ਏਸ.ਡੀ.,  
ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 

ਖੋਜ 

ਸ ਪਰਿਾਈਜ਼ਰ 

ਡਾ. 

ਕਿਮਿੀਤ 

ਜਸੰਘ ਚਾ ਲ 

ਪ੍ਰੋਿੈਸਿ, ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ ਜਵਭਾਗ ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 

ਡਾ. ਗੋਪ੍ਾਲ 

ਕੁਮਾਿ 

ਿੌ ਿੀ 

ਪ੍ਰੋਿੈਸਿ, ਯੋਿਨਾ ਜਵਭਾਗ 
ਸਮਾਿ ਸ਼੍ਾਸਤਿ,, ਭ ਗੋਲ ਅਤੇ ਸਥਾਜਨਕ 

ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ 

ਡਾ. ਿਾਵਲ 

ਜਸੰਘ ਔਲਿ 
ਸ ਾਇਕ ਪ੍ਰਿੋੈਸਿ, ਯੋਿਨਾ ਜਵਭਾਗ 

ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ, ਔਟੋਕੈਡ ਮਾਜ ਿ, ਿੋਿ ਅਤੇ 

ਜਸਿਲਾਈ 

ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ 

ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਡਾ. ਿਵੀ 

ਇੰਦਿ ਜਸੰਘ 
ਸ ਾਇਕ ਪ੍ਰਿੋੈਸਿ, ਯੋਿਨਾ ਜਵਭਾਗ 

ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ ਅਤੇ ਭੌਜਤਕ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ, 

ਔਟੋਕੈਡ ਮਾਜ ਿ, ਿੋਿ ਅਤੇ ਜਸਿਲਾਈ 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਜ ਤ 

ਸੋਨੀ 

ਸ਼੍ਜ ਿੀ ਅਤੇ ਿੇਤਿੀ ਯੋਿਨਾਕਾਿ, , 

ਭੌਜਤਕ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ 

ਜਵਭਾਗ 

ArcGIS ਮਾਜ ਿ,  ਸ਼੍ਜ ਿੀ ਅਤੇ ਿੇਤਿੀ 

ਯੋਿਨਾਕਾਿ, ਡਾਟਾ ਜਵਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਣ ਅਤੇ  ਿਪ੍ਟ 

ਜਲਿਣ 

ਸ਼੍ਰੀ ਿੋ ਨ 

ਸੋਨੀ 

ਜਿਸਿਚ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਭੌਜਤਕ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ 

ਅਤੇ ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ ਜਵਭਾਗ 

ਪ੍ੇਂਡ  ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ, ਿੋਿ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਯ 

ਭਾਗੀਦਾਿੀ, ਡਾਟਾ ਜਵਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਣ ਅਤੇ ਜਨਿੀਿਣ 

ਜਮਸ ਜਪ੍ਰਆ ਿ ਨੀਅਿ ਜਿਸਿਚ ਿੈਲੋ, ਭੌਜਤਕ 

ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ 

ਜਵਭਾਗ 

ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਜਵਚਾਿ ਵਟਾਾਂਦਿਾ, ਡਾਟਾ 

ਜਵਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਣ ਅਤੇ ਜਨਿੀਿਣ 

ਕਿਨ 

ਡਾਵਿਾਾਂ 
ਡਾਟਾ ਜਵਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਣ ਅਤੇ ਜਨਿੀਿਣ 

 

2.5 ਸ਼ੈਡਯੂਲ ਆਫ਼ ਕੰਸਲਟਸੇ਼ਨ 

ਮਸ਼੍ਵਿ ੇਦੀ ਤਜ  ਸਮੁਿੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਜਵਚ ਸਲਾ -ਮਸ਼੍ਵਿ ੇਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਇਕ ਨਾਜੁਕ 

ਪ੍ਿ ਮ ਿੱਤਵਪ੍ ਿਣ ਪ੍ੜਾਅ ਿ ੀ  ੈ। ਸਮਾਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ) ਦੀ ਜਤਆਿੀ ਤਿੱਕ 

ਸਲਾ -ਮਸ਼੍ਵਿ ੇਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਿਾਿੀ ਿ ੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦ ੇਮੁਲਾਾਂਕਣ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਿ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 

ਢਾਾਂਚਾਗਤ ਸਲਾ -ਮਸ਼੍ਵਿ ੇਿਾ ੀ ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਜਿਆਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਮ ਲੀਅਤ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਦੇ 

ਮ ਿੱਤਵਪ੍ ਿਨ ਢੰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼੍ਟੀ ਕਿਨ ਲਈ ਜਪ੍ੰਡ ਪ੍ਿੱਧਿ ਤੇ ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸ 

ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ  ੈ, ਜਕ ਇਸ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਸਬੰਧਤ ਜਵਕਸਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਿਨ ਜਵਚ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਮ ਲੀਅਤ 

ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

2.5.1 ਮਸ਼ਿਰ ੇਦਾ ਉਦੇਸ਼/ਤਵਹ 

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਜਵਿੱਚ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾ -ਮਸ਼੍ਵਿ ੇਦਾ ਉਦੇਸ਼੍ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਸ਼੍ਾਮਲ ਕਿਨਾ  ੈ, ਇਸ ਜਵਚ 

ਸਥਾਨਕ ਮਸਜਲਆਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਕ, ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ, ਸਜਭਆਚਾਿ ਜਵਸ਼੍ਵਾਸ਼੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਜਵਚਾਿਾਾਂ ਬਾਿੇ ਿਾਣਨ ਲਈ ਸਲਾ -

ਮਸ਼੍ਵਿਾ ਮਦਦਗਾਿ  ੁੰਦਾ  ੈਂ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਿ ਸਲਾ -ਮਸ਼੍ਵਿਾ, ਿਣਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਜਸਿਾਿਸ਼੍ਾਾਂ 

ਦਆੁਿਾ ਸਿਕਾਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਜਵਚਕਾਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨ ੰ  ਮਜਬ ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ 

ਿਾਏਗੀ। ਕੁਲ ਜਮਲਾ ਕੇ, ਇ  ਸਲਾ  ਮਸ਼੍ਵਿ ੇਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਿੇਤਿ ਨ ੰ  ਜਵਕਸਤ ਕਿਨ ਲਈ ਜਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨ ੰ  

ਿਿੱਜਿਆ ਿਾਾਂਦਾ  ੈਂ। 
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2.5.2 ਸਲਾਹ ਦੀਆ ਂਵਕਸਮਾ ਂ

 ੇਠ ਜਦਿੱਤ ੇਭਾਗ ਜਵਿੱਚ ਜਵਚਾਿ-ਵਟਾਾਂਦਿੇ ਦੀ ਜਕਸਮਾਾਂ – 

I. ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਸਾਰ: ਜਵਚਾਿ-ਵਟਾਾਂਦਿੇ ਦੌਿਾਨ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸਾਿ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਿੀ 

ਦੀ ਜਕਸਮ  ੇਠਾਾਂ ਦਿਸਾਈ ਗਈ  ੈ: - 

 ਬਿਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਜਨਪ੍ਟਾਿੇ ਲਈ ਸੈਕਟਿ 92 ਅਤੇ 92-ਅਲਫ਼ਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ 200' ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦ ੇ

ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀਆਾਂ ਜਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਜਿ ਿਤ ਤੇ ਕੇਂਦਜਿਤ 

ਿਾਣਕਾਿੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਿ। 

 ਇਨਹਾਾਂ ਸਲਾ -ਮਸ਼੍ਵਿੇ ਦੌਿਾਨ, ਗਮਾਡਾ ਦਆੁਿਾ ਜਦਿੱਤੇ ਨਕਜਸ਼੍ਆਾਂ ਿਾ ੀ ਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਤੇ 

ਵਿਤੋਂ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਬਾਿੇ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਚਿੱਤਿ ਅਤੇ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਦਿਸ਼੍ਾਉਣ 

ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗਤੀਜਵਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿਾਇਦਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਇਦਾਦਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੰ  

ਸਮਝਣ ਜਵਚ ਸ ਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। 

 ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀ ਜਵਆਜਿਆ ਬਾਿੇ ਿਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਵਿ 

ਪ੍ੁਆਇੰਟ ਪ੍ੇਸ਼੍ਕਾਿੀ ਵਾਲੇ ਬੈਨਿ ਕਿਦ ੇ ੋਏ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ੰਿਾਬ 

ਸਿਕਾਿ ਦਆੁਿਾ ਿਾਿੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦਾ ਨੋਟੀਜਿਕੇਸ਼੍ਨ ਲੋਕ ਿਾਗਿ ਕਤਾ ਲਈ ਧਿਮਸ਼੍ਾਲਾ ਜਵਿ ੇ

ਪ੍ਰਦਿਸ਼੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 

II. ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸਰਿੇਖਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਹ: ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ੜਾਅ ਤੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਿੱਧਿ ਤ ੇ

ਜਵਚਾਿ ਵਟਾਾਂਦਿੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਸਮ  ਾਾਂ ਅਤ ੇਿਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਗੁਿਦਆੁਿਾ, ਧਿਮਸ਼੍ਾਲਾ, 

ਸਕ ਲ, ਆਾਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਿ ਆਜਦ ਤੇ ਕੇਂਦਜਿਤ ਸਮ   ਨਾਲ ਜਵਚਾਿ ਵਟਾਾਂਦਿੇ ਸ਼੍ਾਮਲ ਕੀਤੇ  ਨ, ਤਾਾਂ ਿ ੋਜਮੀਨ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸਵੀਜਕਰਤੀ ਨ ੰ  ਸਮਜਝਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਇਨਹਾਾਂ ਸਲਾ -ਮਸ਼੍ਵਿ ੇਦਾ 

ਸਮੁਿੱਚਾ ਉਦੇਸ਼੍ ਇ  ਸੁਜਨਸ਼੍ਜਚਤ ਕਿਨਾ ਸੀ, ਜਕ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੀ ਮਿਜੀ ਨਾਲ ਜ ਿੱਸਾ ਲੈਣ; ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ 

ਜਚੰਤਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਜਵਚਾਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਨ ਦੀ ਆਜਗਆ  ੈ; ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦ ੇਸੁਝਾਅ / ਤਿਿੀ ਾਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤ ੇ ੋਏ  ਨ, 

ਿੋ ਆਜਿਿਕਾਿ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਜਿਪ੍ੋਿਟ ਜਤਆਿ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਾਂਝ ੇਕੀਤ ੇਿਾਣਗੇ। 

III. ਜਨਤਕ ਸ ਣਿਾਈ: ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਿੇਤਿ ਜਵਚ ਆਉਾਂਦੀ ਦੋ ਗਰਾਮ ਪ੍ੰਚਾਇਤਾਾਂ ਚਿੱਪ੍ੜਜਚੜੀ ਿੁਿਦ (194) 

ਅਤੇ ਲਾਾਂਡਿਾਾਂ (37) (ਤਜ ਸੀਲ ਮੋ ਾਲੀ) ਦੀ ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ  ' ਚਿੱਪ੍ੜਜਚੜੀ ਿੁਿਦ' ਜਪ੍ੰਡ ਦੇ ਗੁਿ ਦਵਾਿਾ 

ਜਵਿ ੇ09.06.2021 ਨ ੰ  ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੀ ਧਾਿਾ -5 ਦ ੇਤਜ ਤ ਕੀਤੀ 

ਗਈ, ਜਿਥੇ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕਿੱਲੈਕਟਿ-ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਿ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਮਾਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ.) 

ਟੀਮ, ਗੁਿ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯ ਨੀਵਿਜਸਟੀ, ਅੰਜਮਰਤਸਿ  ਾਜਜਿ ਸਨ। ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ  ਾਜਿੀ ਸ਼੍ੀਟ ਦਾ 

ਵੇਿਵਾ ਅੰਜਤਕਾ-6 ਜਵਿੇ  ।ੈ 

********** 
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 ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਥਤੀ 

3.1 ਭੂਮੀ ਮ ਲਾਂਕਣ 

3.1.1 ਭੋਂ ਿਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮ ੁੱਢਲੀਆਂ ਸਰੋਤਾ ਂਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਕੁਿੱਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਜਿ ਿਤ 23.7708 ਏਕੜ  ੈ। ਇ  ਸੰਪ੍ਤੀ ਨੈਸ਼੍ਨਲ  ਾਈਵੇ -5 

(ਿਿੜ-ਬਨ ੜ ਿੋਡ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਜਥਤ  ੈ । ਇਸ ਤਿਹਾਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਿ ਜਿ ਾਇਸ਼੍ੀ ਸੈਕਟਿਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਇ  ਇਕੋ ਵਿਤੋਂ ਿਜ ਤ 

ਜਮੀਨ  ੈ, ਿੋ ਐਿੱਸ.ਏ.ਐਿੱਸ. ਨਗਿ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ, 2031 ਦੇ ਉਦੇਸ਼੍ ਨ ੰ  ਪ੍ ਿਾ ਕਿਦ ੇ ਨ। ਸਾਿਣੀ ਜਵਚ 

ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਿਸਿਾ ਨੰ. ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਜਕਸਮ ਬਾਿੇ ਜਵਸਥਾਿਪ੍ ਿਵਕ ਵੇਿਵ ੇ ੇਠਾਾਂ ਜਦਿੱਤੇ ਗਏ  ਨ, ਿੋ ਜਕ ਨਵੇਂ 

ਜਮੀਨੀ ਜਿਕਾਿਡਾਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਉਪ੍ਲਬਧ  ਨ। 

ਸਾਰਣੀ 3.1 ਪਰਭਾਵਿਤ ਵਪਡੰਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਵਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਭੋਂ ਪਾਰਸਲ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 

Village 
Hadbast 

No. 
Khasra No. 

Area to be acquired 

Bigha  Biswa 

Chappar Chiri 

khurd 

 

194 

 

350 min 1 18 

352 min 1 10 

353 min 2 4 

354 min  4 15 

355 min 0 6 

363 min 7 18 

367 min 5 10 

368 7 15 

369 min 2 7 

375 min 5 10 

378 min 1 10 

379 min 3 4 

387 min 0 6 

398 min 0 5 

400 min 2 10 

401 min 14 6 

402 min 1 17 

403 min 6 12 

404 min 5 4 

405 min 1 0 

406 min 1 4 

408 min 5 10 

409 min 1 15 

415 min 0 11 

416 min 0 6 

421  min 0 4 

422  min 0 1 

426  min 0 2 

431  min 0 12 

432  min 1 0 

433/1  min 0 7 

433/2  min 2 5 

453/1/3  min 6 19 
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Village 
Hadbast 

No. 
Khasra No. 

Area to be acquired 

Bigha  Biswa 

454  min 16 8 

     Total 113 11 

Landran 37 367 min 0 11 

     Total 0 11 
ਸਿੋਤ: ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕੁਿੱਲੇਕਟਿ-ਗਮਾਡਾ 



  Final Report on Social Impact Assessment for Land Acquisition 

(Master Plan Sector Dividing Road 92 & 92 Alpha for Disposal of Storm Sewer) 

Faculty of Physical Planning & Architecture, 

Guru Nanak Dev University, Amritsar 

Page | 17  

ਨਕਸ਼ਾ 3.1 ਗ੍ਰਵਹਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਡਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਕੈਡਸਟਰਲ ਨਕਸ਼ਾ 

 
ਸਿੋਤ: ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕਿੱਲੈਕਟਿ ਦਫ਼ਤਿ, ਗਮਾਡਾ    
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ਸਾਰਣੀ 3.2 ਪਰਭਾਵਿਤ ਵਪੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਵਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਭੋਂ ਪਾਰਸਲ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 

Land Owner Detail 
Khasra 

No. 

Area to 

be 

acquired 

B-B 

Area 

As per 

Fard 

(Kanal 

Marla) 

Ownership 

Title 

(Private / 

Panchayat 

/ Centre 

Gov / State 

Gov / 

Other) 

People 

Living 

/ 

Using 

Existing Structures 

Remark / 

Use 

B B House 
Shop/ 

Office 
Other 

T/wells, 

B/wells 

Irrigation 

Pipe 

Trees 

(Fruit, 

Non) 

1 
Civil Panchayat 

Deh (Rasta) 

0//1-

1206/350 

min 

1 18 7-8 km Panchayat No No No No No No No Farming 

4 

Cultivator- 

Sukhwinder s/o 

gurcharan singh, 

iqbal singh s/o 

Gurbaksh Singh 

354 min  4 15 
6-18 

km 

Shamlat 

Pati 

No No No 
Cattle 

shed 

5-HP at 

50' and 

Motor 

Room 

No 
F-4, 

NF-16 

Farming;  

3 Agri-

Labourors 

5 

Shamlat Patti 

355 min 0 6 
0-13 

km 
No No No No No No No Farming 

6 379 min 3 4 3-6 km No No No No No No No Farming 

7 387 min 0 6 
2-16 

km 
No No No No No No No Farming 

16 

Gurmeet s/o 

Bakshish 

(Suchha, Nirmal, 

Gurminder, 

Jaspinder s/o 

jagat Singh) 

400 min 2 10 9-9 km 

Pvt 

No No No No Yes 
 6" Dia, 

600' long  
No Farming 

21  Detail Missing 406 min 1 4 2-0 km No No No No No 
 9" Dia, 

400' long  
20 Farming 

22 

Jaswinder s/o 

Sohan Singh, 

Harinderpal s/o 

Gurbaksh Singh, 

Iqbal s/o Gyan 

Singh and Many 

others 

405 min 1 0 1-1 km No No No No No No No Farming 

23 
Gurmeet s/o 

Kirpal Singh, 

Sukhdev s/o 

Harcharan Singh, 

Gurwinder s/o 

Teza singh and 

Many others 

408 min 5 10 
10-8 

km 
No No No No No No No Farming 

24 
453/1/3  

min 
6 19 

37-9 

km 
No No No No No No No Farming 

31 

Gurmeet s/o 

Bakshish singh, -

Succha, Nirmal, 

Gurminder, 

Jaspinder s/o 

Jagat singh, 

Parbhat smith 

w/o Michal smith 

432  min 1 0 7-0 km No No No No No No No Farming 

ਸਿੋਤ: ਿੇਤਿੀ ਦੌਿਾ, ਿ ਨ-2021 
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ਨਕਸ਼ਾ 3.2 ਪਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਦਰਸ਼ 

 

 

ਸਰੋਤ: ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਜੂਨ 2021 

3.1.2 ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਿਰਪੂ 

ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਜਪ੍ੰਡਾਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ ਸੰਕਤੇ ਜਦਿੱਤਾ, ਜਕ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦ ੇਿੇਤਿ ਜਵਚ ਬ ਤੁ ਸਾਿੀਆਾਂ 

ਜਮੀਨਾਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਜਮਲਾ ਕੇ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ  ੈ। ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦਾ ਿੇਤਿ ਮੁਿੱਿ ਤੌਿ ਤੇ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਿੱਬੀ ਦੀ 

ਿੇਤੀ ਤ ੇਅਧਾਿਤ  ੈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਜਵਚ  ਾੜੀ ਦੀ ਵਿੱਡੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ  ੋਿ ਫ਼ਸਲਾਾਂ  ਨ। ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ 

ਿੇਤਿ ਜਵਚ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨਾਾਂ ਦਾ ਵਧੇਿ ੇਉਤਪ੍ਾਦਨ ਕਣਕ (ਪ੍ਜ ਲਾ), ਚੌਲ (ਦ ਿਾ) ਅਤ ੇਮਿੱਕੀ (ਤੀਿਾ)  ੈ। 
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3.1.3 ਪਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੁੱਚ ਰ ੁੱਖ / ਪੌਵਦਆ ਂਦੀ ਿੰਡ 

ਸਿਵੇਿਣ ਦੌਿਾਨ, ਅਜਧਐਨ ਿੇਤਿ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਜਮੀਨ ਉਿੱਤੇ ਿੁਿੱਿਾਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਬਾਿੇ ਿਾਣਕਾਿੀ ਇਕਿੱਤਿ 

ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼੍ਸ਼੍ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਿਾਨ ਇ  ਪ੍ਤਾ ਲਿੱ ਜਗਆ ਜਕ, ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਿੇਤਿ ਜਵਿੱਚ 41 ਸੰਿਯਾ ਜਵਿੱਚ 

ਿੁਿੱਿ ਸਨ, ਜਿਨਹਾਾਂ ਜਵਿੱਚੋਂ 5 ਯ ਜਨਟ ਿੁਿੱਿ ਕੁਦਿਤ ਜਵਿੱਚ ਿਲਦਾਿ  ਨ। ਵਧੇਿੀ ਜਗਣਤੀ ਚ ਿੁਿੱਿ ਕਿੱਚੇ ਿਾਸਤੇ ਦੇ ਆਲੇ-

ਦਆੁਲੇ ਸਜਥਤ ਸਨ । 

3.1.4 ਪਰਭਾਵਿਤ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਗ੍ਣਤੀ 

A. ਪਰਭਾਵਿਤ ਪਵਰਿਾਰਾ ਂਦਾ ਿੇਰਿਾ: ਜਪ੍ੰਡ ਜਵਿੱਚ, 46 ਪ੍ਰਜਤਜਕਰਆਕਿਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਨ 

ਲਈ ਸਿਵੇਿਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਕੁਝ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਗੈਿ- ਾਜਿ ਸਨ, ਿ ੋ ੋਿਾਾਂ ਜਪ੍ੰਡਾਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼੍ ਦੇ ਜਜਲਹ ਾ ਿਾਾਂ 

ਿਾਿਾਾਂ ਿਾਾਂ ਜਵਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਪ੍ਿਵਾਸ ਕਿ ਗਏ  ਨ, ਓ ਨਾਾਂ ਦ ੇਿੇਤਿ / ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਨ ੰ  ਬਾਿ ਬਾਿ ਜਮਲਣ ਦੇ ਬਾਵਿ ਦ 

ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਿਕ ਨ ੀ ਾਂ  ੋ ਸਜਕਆ। 

B. ਅਵਸੁੱਧ ੇਤੌਰ ਤੇ ਪਰਭਾਵਿਤ: ਸੈਕੰਡਿੀ ਪ੍ਦਿ ਦੇ ਸਿਵੇਿਣ ਤੋਂ ਇ  ਸਪ੍ਿੱਸ਼੍ਟ  ੈ, ਜਕ ਇਸ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਵੀ ਪ੍ਜਿਵਾਿ / ਜਵਅਕਤੀ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਤੌਿ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਨ ੀ ਾਂ  ੋਵੇਗਾ, ਜਕਉਾਂਜਕ ਉਨਹਾਾਂ ਜਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਾਇਦਾਦ 

ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਿੋਜੀ-ਿੋਟੀ ਲਈ ਜਨਿਭਿ ਨ ੀ ਾਂ ਕਿਦਾ  ੈ।  ਾਲਾਾਂਜਕ, ਸਿਵੇਿਣ ਦੌਿਾਨ ਇ  ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਦੰਦੇ  ਨ 

ਜਕ ਵਿੱਡੇ ਪ੍ਿੱਧਿ ਤ ੇਸਮਾਿ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦਾ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਏਗਾ। ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਸਿਵੇਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲਿੱਗਦਾ  ੈ, ਜਕ ਸਥਾਨਕ ਦਕੁਾਨਾਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਦਾ ਕਾਿੋਬਾਿ ਵਧੇਗਾ। 

3.1.5 ਭੂਮੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਜੀਿੀਕਾ 

ਮੌਿ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਿਸਿਾ ਨੰਬਿ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਅਧੀਨ ਬ ਤੁੀ ਜਮੀਨ ਜਪ੍ਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਅਣਵਿਤੀ ਿਾਇਦਾਦ ਬਣੀ 

 ੋਈ  ।ੈ ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਸਾਿਣੀ 3.1 ਅਤੇ 3.2 ਜਵਿੱਚ ਿਸਿਾ ਅਨੁਸਾਿ ਜਮੀਨ ਦੀ ਜਕਸਮ ਬਾਿ ੇਵੇਿਵਾ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ  ੈ। 

ਇਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ / ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਨ ੀ ਾਂ ਜਮਲੇ ਜਿਨਹਾਾਂ ਦੀ ਆਿੀਵੀਕਾ ਜਸਿੱਧੇ /ਅਜਸਿੱਧੇ ਤੌਿ ਤੇ ਇਨਹਾਾਂ ਲੈਂਡ ਪ੍ਾਿਸਲ 

ਤੇ ਜਨਿਭਿ ਕਿਦੀ  ੋਵੇ। 

3.2 ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਨਸੰਵਖਆ ਪਰੋਫਾਈਲ 
ਿਾਿ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ ਜਜਲਹ ਾ ਿੇਤਿ ਜਵਚ 20 ਵਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਆਬਾਦੀ ਜਵਚ 12 ਵਾਾਂ ਸਥਾਨ  ੈ। ਡੇਿਾਬਿੱਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਿੱਸ. ਨਗਿ ਜਜਲਹੇ  ਦੀ ਸਭ 

ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਤਜ ਸੀਲ  ।ੈ ਜਜਲਹੇ  ਦ ੇਇਿੱਕ ਜਪ੍ੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਿ (1,117) ਿਾਿ ਨਾਲੋਂ  (1,425) 

ਘਿੱਟ  ।ੈ ਬਾਿ ਮਾਿਿਾ (7,031) ਜਜਲਹੇ  ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਜਪ੍ੰਡ  ੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਜਲਹੇ  ਜਵਿੱਚ ਿਗਤਪ੍ੁਿ 

(6,673)  ।ੈ ਿਦੋਂ ਜਕ, ਚਿੱਪ੍ੜਜਚੜੀ ਿੁਿਦ (194) ਅਤੇ ਲਾਾਂਡਿਾਾਂ (37) ਜਪ੍ੰਡ ਜਜਲੇ ਜਵਚ ਤਜ ਸੀਲ-ਮੁ ਾਲੀ ਦੇ ਔਸਤ 

ਜਪ੍ੰਡ  ਨ.  

ਜਜਲੇ ਜਵਚ ਡੈਸਡਲ ਆਬਾਦੀ ਜਵਕਾਸ ਦਿ 33.2 ਫ਼ੀਸਦੀ  ੈ, ਿੋ ਜਕ ਿਾਿ (13.9%) ਨਾਲੋਂ  ਵਿੱਧ  ੈ। ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਿ ਜਜਲਹ ਾ ਿਾਿ ਨਾਲੋਂ  ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਿ ਤੇ ਵਧੇਿੇ ਸ਼੍ਜ ਿੀ  ੈ, ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 54.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼੍ਜ ਿੀ ਿੇਤਿਾਾਂ 

ਜਵਿੱਚ ਵਸਦਾ  ੈ, ਿਦੋਂ ਜਕ ਿਾਿ ਦਾ ਜਸਿਫ਼ 37.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ ਿੱਸਾ ਸ਼੍ਜ ਿੀ ਿੇਤਿਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਵਸਦਾ  ੈ। ਜਜਲਹੇ  ਜਵਚ ਜਲੰਗ 

ਅਨੁਪ੍ਾਤ (879) ਿ ੋਜਕ ਿਾਿ (895) ਨਾਲੋਂ  ਘਿੱਟ  ੈ। ਇਸ ਪ੍ੈਿਾਮੀਟਿ ਤੇ ਿਾਿ ਦ ੇਜਜਜਲਹਆਾਂ ਜਵਚੋਂ ਇ  16 ਵਾਾਂ ਸਥਾਨ 

 ੈ। ਜਜਲਹੇ  ਜਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਲੰਗ ਅਨੁਪ੍ਾਤ (841) ਵੀ ਿਾਿ (846) ਨਾਲੋਂ  ਘਿੱਟ  ੈ। ਇ  ਿਾਿ ਦੇ ਜਜਜਲਹਆਾਂ ਜਵਚੋਂ 13 ਵੇਂ 

ਨੰਬਿ ਤ ੇ ੈ। ਜਜਲਹੇ  ਜਵਿੱਚ ਕੁਿੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਰਮਵਾਿ 31.8 ਅਤੇ 4.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਿੱਿ ਕਿਮਚਾਿੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਾਂਤ  ਾਸ਼੍ੀਏ 

ਕਾਮ ੇ ਨ। (ਸਾਿਣੀ 3.3 ਵੇਿੋ)। 
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ਸਾਰਣੀ 3.3 ਸਟੁੱਡੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਵਫਕ ਪਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਅਵਧਐਨ 

ਸੰਕੇਤਕ 
ਪੰਜਾਬ 

ਸਟੈਟ 

ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਐਸ.ਏ.ਐੁੱਸ. 

ਨਗ੍ਰ 

ਚੁੱਪੜਵਚੜੀ 

ਖ ਰਦ (194) 

ਲਾਂਡਰਾਂ 

(37) 
ਵਪੰਡਾਂ ਦਾ ਕ ੁੱਲ ਯੋਗ੍ 

ਆਬਾਦੀ 

2011 

27,743,338 994,628 706 2338 3,044 

ਿੇਤਿ ( ੈਕਟਿ) --- --- 255 280 535 

ਘਣਤਾ (ਪ੍ੀਪ੍ੀਐਚ) --- --- 2.77 8.35 5.69 

ਘਿੇਲ  5,486,851 203,886 141 460 601 

ਔਸਤ HH ਆਕਾਿ 5.1 4.9 5.0 5.1 5.1 

ਜਲੰਗ ਅਨੁਪ੍ਾਤ 895 879 945 885 915 

ਵਿਕਿੋਿਸ 

ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਦਿ (%) 
9,897,362 355,995 213 702 915 

35.70% -35.80% 41.33% 61.57% --- 

ਮੁਿੱਿ ਕਿਮਚਾਿੀ 
8,450,936 316,236 182 700 882 

85.39% 88.83% 85.45% 99.72% 96.39% 

 ਾਸ਼੍ੀਏ ਦੇ ਮਜਦ ਿ 
1,446,426 39,759 31 2 33 

14.61% 11.17% 14.55% 0.28% 3.61% 

ਕਾਸ਼੍ਤਕਾਿ 
1,934,511 40,867 33 27 60 

19.55% 11.48% 15.49% 3.85% 6.56% 

ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜਦ ਿ 
1,588,455 21,791 4 42 46 

16.05% 6.12% 1.88% 5.98% 5.03% 

ਘਿੇਲ  

ਉਦਯੋਗ 

385,960 13,501 0 18 18 

3.90% 3.79% 0.00% 2.56% 1.97% 

 ੋਿ ਕਮਗਾਿ 
5,988,436 279,836 176 615 791 

60.51% 78.61% 82.63% 87.61% 86.45% 

ਸਿੋਤ: ਭਾਿਤ ਦੀ ਿਨਗਣਨਾ, 2011 

ਗਰਾਮ ਪ੍ੰਚਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਜਧਐਨ ਤੋਂ ਇ  ਸਪ੍ਿੱਸ਼੍ਟ  ੁੰਦਾ  ੈ, ਜਕ ਜਜਲੇ ਜਵਚਕਾਿ ਦਸ਼੍ਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ 

ਦਿ 33.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਤ  ੈ, ਿ ੋਿਾਿ (13.9%) ਨਾਲੋਂ  ਵਧੇਿ ੇ ੈ। ਜਜਲਹ ਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ ਚ ਿਾਿ ਨਾਲੋਂ  ਤੁਲਨਾਤਮਕ 

ਤੌਿ ਤੇ ਵਧੇਿ ੇਸ਼੍ਜ ਿੀ  ੈ, ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 54.8% ਜ ਿੱਸਾ ਸ਼੍ਜ ਿੀ ਿੇਤਿਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਵਸਦਾ  ੈ, ਿਦੋਂ ਜਕ ਿਾਿ ਦਾ 

37.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ ਿੱਸਾ  ੈ। ਜਜਲਹੇ  ਜਵਚ ਜਲੰਗ ਅਨੁਪ੍ਾਤ (879) ਿੋ ਜਕ ਿਾਿ (895) ਨਾਲੋਂ  ਘਿੱਟ  ੈ। ਇਸ ਪ੍ੈਿਾਮੀਟਿ ਤੇ 

ਿਾਿ ਦ ੇਜਜਜਲਹਆਾਂ ਜਵਚੋਂ ਇ  16 ਵਾਾਂ ਸਥਾਨ  ੈ। ਜਜਲਹੇ  ਜਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਲੰਗ ਅਨੁਪ੍ਾਤ (841) ਵੀ ਿਾਿ (846) ਨਾਲੋਂ  

ਘਿੱਟ  ।ੈ ਇ  ਿਾਿ ਦੇ ਜਜਜਲਹਆਾਂ ਜਵਚੋਂ 13 ਵੇਂ ਨੰਬਿ ਤੇ  ੈ। ਜਜਲਹੇ  ਜਵਿੱਚ ਕੁਿੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਰਮਵਾਿ 31.8 ਅਤੇ 4.0 

ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਿੱਿ ਕਿਮਚਾਿੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਾਂਤ  ਾਸ਼੍ੀਏ ਕਾਮੇ  ਨ। (ਸਾਿਣੀ 3.3 ਵੇਿੋ) (ਭਾਿਤ ਦੀ ਮਿਦਮਸੁ਼੍ਮਾਿੀ, 2011 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ) 

3.3 ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਵਥਕ ਪਰੋਫਾਈਲ 
ਇ  ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਿੇਤਿ ਦ ੇ ਸਮਾਿਕ-ਆਿਜਥਕ ਅਤ ੇ ਜਮੀਨ ਗਰਜ ਣ ਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਜਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ 

ਸਮਿੱਜਸਆਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਦਿਸ਼੍ਾਾਂਦਾ  ੈ। ਇ  ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜਵਅਕਤੀਆਾਂ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਦਾ ਸਿਵੇਿਣ 

ਮਿਦਮਸੁ਼੍ਮਾਿੀ ਦੇ ਅੰਕੜ ੇ ਿਾ ੀ ਾਂ ਕੀਤ ੇ ਗਏ  ਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਿੇਤਿ ਦੇ ਸਮਾਿਕ-ਆਿਜਥਕ ਅਤੇ 

ਸਜਭਆਚਾਿਕ ਪ੍ਰੋਿਾਈਲ ਨ ੰ  ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕਿਨ ਲਈ ਜਵਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ  ੈ। ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਿੇਤਿ ਦ ੇਬ ਤੁ 
ਸਾਿ ੇਲੋਕ ਸਵ-ੈਿੋਿਗਾਿ/ਜਨਿੱ ਿੀ ਕਾਿੋਬਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਨੌਕਿੀਆਾਂ ਕਿਦ ੇ ਨ, ਅਿਥਾਤ: ਸੈਕੰਡਿੀ 

ਅਤੇ ਤੀਸਿੀ ਿੇਤਿਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਜਨਿਭਿਤਾਾਂ । 
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ਵਚੁੱਤਰ 3.1  ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਵਿੁੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਵਫਕਲ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ 

 
ਸਿੋਤ: ਭਾਿਤ ਦੀ ਮਿਦਮਸੁ਼੍ਮਾਿੀ, 2011 

3.3.1. ਸਮਾਵਜਕ ਸ਼ਰੇਣੀ 
ਭਾਿਤ ਜਵਚ, ਸਮਾਿ ਆਿਜਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਿੱਧਿ ਤੇ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਸਮ  ਾਾਂ ਜਵਚ ਵੰਜਡਆ  ੋਇਆ  ੈ. ਇਸਦਾ ਅਿਥ 

 ੈ, ਜਕ ਉ ਨਾਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਉ ਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਿੱਿ ਤੌਿ ਤੇ ਉ ਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿਾਤੀਆਾਂ ਦਆੁਿਾ ਦਿਿਾ 

ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ  ੈ. ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਪ੍ੰਡ ਦੀ ਅਨੁਸ ਚੀ ਿਨਿਾਤੀ ਨ ੀ ਾਂ  ੈ। 

ਸਾਰਣੀ 3.4 ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਵਿੁੱਚ ਅਨ ਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ 

ਵਪੰਡ ਦੀ 

ਪੰਚਾਇਤ 

 ਅਨ ਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ ਆਦਮੀ ਐਸ.ਸੀ. ਅਰਤਾਂ ਐਸ.ਸੀ. 

ਕ ੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 

ਕ ੁੱਲ 

ਕ ੁੱਲ 

ਆਬਾਦੀ 

ਵਿਚ ਵਹੁੱਸਾ 

ਕ ੁੱਲ 

ਐਸ.ਸੀ 

ਜਨਸੰਵਖਆ ਵਿਚ 

ਵਹੁੱਸਾ 

ਕ ੁੱਲ 

ਐਸ.ਸੀ 

ਜਨਸੰਵਖਆ 

ਵਿਚ ਵਹੁੱਸਾ 

ਚਿੱਪ੍ੜਜਚੜੀ 

ਿੁਿਦ 
706 562 79.60% 293 52.14% 269 47.86% 

ਲਾਾਂਡਿਾਾਂ 2,338 431 18.43% 226 52.44% 205 47.56% 

ਕ ੁੱਲ 3,044 993 32.62% 519 52.27% 474 47.73% 

ਸਿੋਤ: ਭਾਿਤ ਦੀ ਮਿਦਮਸੁ਼੍ਮਾਿੀ, 2011 
ਿਦੋਂ ਜਪ੍ੰਡ ਪ੍ਿੱਧਿ ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਅਜਧਐਨ ਕਿਵਾਉਾਂਦ ੇ ਨ, ਤਾਾਂ ਉਿੱਤਿ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਾਂ 

ਨ ੰ  ਿਾਣਨਾ ਮ ਿੱਤਵਪ੍ ਿਨ  ੁੰਦਾ  ੈ, ਜਕਉਾਂਜਕ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਾਂ ਤੇ ਮੁਿੱਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਿਿੇ  ੋ ਸਕਦ ੇ  ਨ. 

ਉਿੱਤਿਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਾਂ ਸਾਿਣੀ 3.4 ਜਵਿੱਚ ਦਿਸਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ  ਨ, ਜਿ ੜੀਆਾਂ ਦਿਸਾਉਾਂਦੀਆਾਂ 

 ਨ ਜਕ, ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਜਵਿੱਚ ਉਿੱਤਿ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਾਂ ਜਵਿੱਚ 47.83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦ ੇਸਨ, ਅਤੇ 23.91 ਫ਼ੀਸਦੀ 

ਪ੍ਿੱਛੜੇ ਵਿਗ ਦੇ ਸਨ। ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਮਸ਼੍ਵਿ ੇਦੌਿਾਨ ਅਨੁਸ ਜਚਤ ਿਨਿਾਤੀ (ਐਸ.ਟੀ) ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨ ੀ ਾਂ ਸੀ । 

ਸਾਰਣੀ 3.5 ਉੁੱਤਰ ਦੇਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਸਮਾਵਜਕ ਸ਼ਰੇਣੀ 
ਸਮਾਵਜਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਗ੍ਣਤੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤ 

ਿਨਿਲ 22 47.83% 

ਬੈਕਵਾਿਡ ਕਲਾਸ (ਬੀ.ਸੀ) 11 23.91% 

ਅਨੁਸ ਜਚਤ ਿਾਤੀ 13 28.26% 

ਅਨੁਸ ਜਚਤ ਿਨਿਾਤੀ 0 0.00% 

ਕ ੁੱਲ 46 100.00% 

ਸਿੋਤ: ਪ੍ਰਾਇਮਿੀ ਸਿਵੇਿਣ, ਿ ਨ 2021 
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3.3.2. ਘਰੇਲੂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 

ਸ਼੍ੇਅਿ ਧਾਿਕ ਿੁਸ਼੍ ਾਲ  ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਜਿਵਾਿਕ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਉਿੱਦਮਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿ ਿ ੇ  ਨ. ਕੁਝ ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਅਣਵੰਡੇ 

ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ  ਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਿ ਪ੍ ਜਵਿੱਚ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਨਾ 

ਮੁਸ਼੍ਕਲ  ੈ। ਬ ਤੁੇ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ (65.22%) ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦ ੋਲਿੱਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਿਪੁ੍ਏ ਤੋਂ ਵਿੱਧ  ੈ। 23.91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਤ 

ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 1-2 ਲਿੱਿ ਸਾਲਾਨਾ ਿਪੁ੍ਏ ਦੇ ਜਵਚਕਾਿ  ੈ. ਅਤੇ 10.87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 

ਵੀ   ਿਾਿ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਲਿੱਿ ਦੇ ਜਵਚਕਾਿ ਸੀ, ਇ  ਐਥੈ ਦਿਸਾਉਾਂਦਾ  ੈਂ, ਜਕ ਵਿੱਡੇ ਪ੍ਿੱਪ੍ਿ ਿਵਾਬਦੇਣ ਵਾਲੇਆ ਦੀ 

ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨੀ ਇਿੱਕ ਲਿੱਿ ਿਪੁ੍ਏ ਤੋਂ ਵਿੱਧ  ੈਂ । (ਸਾਿਣੀ 3.6) 

ਸਾਰਣੀ 3.6 ਪਰਭਾਵਿਤ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਪੁੱਧਰ 
ਆਮਦਨੀ ਪੁੱਧਰ (ਰ ਪਏ) ਵਗ੍ਣਤੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤ 

20,000  ਤੋਂ ਘਿੱਟ 0 0.00% 

20,000  ਤੋਂ  1 ਲਿੱਿ 5 10.87% 

1 ਲਿੱਿ ਤੋਂ  2 ਲਿੱਿ 11 23.91% 

2 ਲਿੱਿ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 30 65.22% 

ਕ ੁੱਲ 46 100.00% 

ਸਿੋਤ: ਪ੍ਰਾਇਮਿੀ ਸਿਵੇਿਣ, ਿ ਨ 2021 

3.3.3. ਵਿਵਦਅਕ ਪੁੱਧਰ 

ਜਸਿੱਜਿਆ ਸਮੁਿੱਚੇ ਜਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁਿੱਚ ੇਸਮਾਿ ਜਵਚ ਮ ਿੱਤਵਪ੍ ਿਣ ਭ ਜਮਕਾ ਅਦਾ ਕਿਦੀ  ੈ, ਇਸ ਲਈ, 

 ੇਠ ਜਦਿੱਤੀ ਸਾਿਣੀ ਉਿੱਤਿ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਾਂ ਦੇ ਜਸਿੱਜਿਆ ਦੇ ਪ੍ਿੱਧਿ ਨ ੰ  ਦਿਸਾਉਾਂਦੀ  ੈ। ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਾਂ ਦਾ ਵਿੱਡਾ 

ਜ ਿੱਸਾ ਯਾਨੀ 36.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਗ ਮੈਜਟਰਕ ਤਕ ਪ੍ੜਹੇ ਜਲਿੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਿੀ 

ਤਕ ਸੀ । ਅਤੇ 17.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਊਚ ਜਸਿੱਜਿਆ ਦੇ ਪ੍ਿੱਧਿ ਤੇ ਅਜਧਐਨ ਕੀਤਾ। ਜਸਿਿ 4.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ 

ਅਨਪ੍ੜਹ ਸਨ। (ਸਾਿਣੀ 3.7 ਵੇਿੋ) 

ਸਾਰਣੀ 3.7 ਪਰਭਾਵਿਤ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦਾ ਵਸੁੱਵਖਆ ਪੁੱਧਰ 
ਵਸੁੱਵਖਆ ਦਾ ਪੁੱਧਰ ਵਗ੍ਣਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 

ਅਨਪ੍ੜਹ 2 4.35% 
ਪ੍ਰਾਇਮਿੀ 6 13.04% 
ਮੈਜਟਰਕ 17 36.96% 
ਸੀਨੀਅਿ ਸੈਕੰਡਿੀ 13 28.26% 
ਗਰੈਿ ਏਸ਼੍ਨ (ਉਿੱਚ ਜਸਿੱਜਿਆ) 8 17.39% 
ਕ ੁੱਲ ਯੋਗ੍ 46 100.00% 

ਸਿੋਤ: ਪ੍ਰਾਇਮਿੀ ਸਿਵੇਿਣ, ਿ ਨ 2021 

3.3.4. ਵਕੁੱਤਾ 

ਉਿੱਤਿਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਵਿੱਿਿਾ ਜਕਿੱਤਾ ਪ੍ਿੱਧਿ ਸਾਿਣੀ 3.8 ਜਵਿੱਚ ਦਿਸਾਇਆ ਜਗਆ  ੈ। ਕੁਿੱਲ 46 ਉਿੱਤਿਦਾਤਾਵਾਾਂ ਜਵਚੋਂ, 

(30.43%) ਿੋਿਗਾਿ ਲਈ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਸ ਾਇਕ ਿੇਤਿਾਾਂ ਤੇ ਜਨਿਭਿ ਕਿਦਾ  ੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਡੇ ਪ੍ਿੱਧਿ ਤੇ 56.52 

ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਿਜਥਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਸੈਕਟਿ ਜਵਚ ਿੋਜੀ-ਿੋਟੀ ਲਈ ਜਨਿੀ ਨੌਕਿੀ ਕਿ ਿ ੇ  ਨ। ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਾਂ 

ਜਵਚੋਂ 13.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਕਾਿੀ ਕਿਮਚਾਿੀ ਸਨ। 
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ਸਾਰਣੀ 3.8 ਉੁੱਤਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 

ਵਕੁੱਤਾ ਨੰਬਰ ਫ਼ੀਸਦੀ 

ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸ ਾਇਿੱਕ ਿੇਤਿ 14 30.43% 

ਸਿਕਾਿੀ ਕਿਮਚਾਿੀ 6 13.04% 

 ੋਿ 26 56.52% 

ਕ ੁੱਲ ਯੋਗ੍ 46 100.00% 

ਸਿੋਤ: ਪ੍ਰਾਇਮਿੀ ਸਿਵੇਿਣ, ਿ ਨ 2021 

3.4 ਖੇਤਰ ਦਾ ਧਾਰਵਮਕ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਪਰੋਫਾਈਲ 

ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਾਂ ਦਾ ਧਿਮ ਵੀ ਵੇਜਿਆ ਜਗਆ। ਇ  ਵੇਜਿਆ ਜਗਆ  ੈ ਜਕ ਬ ਤੁੇ (80.43%) ਜਸਿੱਿ ਧਿਮ ਨ ੰ  

ਮੰਨਦ ੇ ਨ, ਿਦਜਕ ਜਸਿਿ 19.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ ੰਦ  ਧਿਮ ਦੇ ਪ੍ੈਿੋਕਾਿ ਸਨ। ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦ ਸਿ ੇਧਿਮ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨ ੀ ਾਂ ਸੀ । (ਸਾਿਣੀ 3.9 ਵੇਿੋ) 

ਸਾਰਣੀ 3.9 ਉੁੱਤਰ ਦੇਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦਾ ਧਰਮ 

ਧਾਰਵਮਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਗ੍ਣਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 

ਜ ੰਦ  9 19.57% 

ਜਸਿੱਿ 37 80.43% 

ਕ ੁੱਲ ਯੋਗ੍ 46 100.00% 

ਸਿੋਤ: ਪ੍ਰਾਇਮਿੀ ਸਿਵੇਿਣ, ਿ ਨ 2021 

3.5 ਵਸੁੱਟਾ 
ਅਜਧਐਨ ਦ ੇਅਧਾਿ ਤੇ, ਟੀਮ  ੇਠਾਾਂ ਜਦਿੱਤੇ ਜਸਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾ ਮਣੇ ਆਈ  ੈ - 

o ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਿੇਤਿ ਜਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀਵਤ ਢਾਾਂਚਾ ਸ਼੍ਾਮਲ ਨ ੀ ਾਂ  ੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਵਿੱਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ' 

ਪ੍ੁਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਿਨਾ' ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੀ ਾਂ  ੈ. ਮੌਿ ਦਾ ਢਾਾਂਜਚਆ ਜਵਿੱਚ ਪ੍ਸ਼੍ ਆਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ੈਿੱਡਾਾਂ ਦੀ 

ਸੰਜਿਆ ਸ਼੍ਾਮਲ  ,ੈ ਿੋ ਜਕ ਅਸਥਾਈ ਿ ਪ੍ ਜਵਿੱਚ  ੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਜਧਿ ਦਆੁਿਾ ਇਸਨ ੰ  ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਜਕਸੇ  ਿੋ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ  ੈ. 

o ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਿੇਤਿ ਜਵਿੱਚ ਜਸੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਜਨਿੱ ਿੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕਾਿਿਸ਼੍ੀਲ ਜਟਊਬਵੈਿੱਲ 

ਅਤੇ 600' ਪ੍ਾਈਪ੍ ਲਾਈਨ  ੈ, ਿੋ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਢਕੁਵੇਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਿਾ 

ਸਕਦੀ  .ੈ ਇਨਹਾਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਉਜਚਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜਿਆਾਂ ਦਆੁਿਾ ਅਨੁਕ ਲ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 

 ੈ. 

o ਜਮੀਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਜਵਸ਼੍ਾਲ ਿੇਤਿ ਬ -ੁਿਸਲਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਜਤਆ ਿਾਾਂਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਿਨ 

ਲਈ ਵਿਜਤਆ ਿਾਾਂਦਾ  ੈ. ਪ੍ਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿ ਅਿੀਵੀਕਾ ਲਈ ਿੇਤੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਾਂਝਾ ਨ ੀ ਾਂ 

ਿ ੇਗਾ. ਬ ਤੁ ਸਾਿੇ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਕੋਲ ਿਜੁਗਾਿ ਪ੍ੈਦਾ ਕਿਨ ਦ ੇਅੰਤਿ ਸਿੋਤ  ਨ. ਪ੍ਿ ਬਚੇ  ੋਏ ਛੋਟੇ ਪ੍ੈਚਾਾਂ 

ਦੀ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਸਮਿਿੱਥਾ ਘਿੱਟ  ੋ ਸਕਦੀ  ੈ. ਇਸ ਤਿਹਾਾਂ, ਭੋਿਨ ਸੁਿਿੱਜਿਆ ਦੀ ਕੁਝ ਜਚੰਤਾ  ੈ, ਪ੍ਿ 

ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਨ ੀ ਾਂ । 

o ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਿ -ਵਿੱਿ ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ (ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਦੀ ਜਧਆਨ 

ਨਾਲ ਿਾਾਂਚ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੁਿੱਚੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅਸੀਮਤ ਲਾਭ  ਨ 
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o ਜਪ੍ਛਲੇ ਜਵਚਾਿ-ਵਟਾਾਂਦਿੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨ ੰ  ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ  ੀ ਮਕੁੰਮਲ  ੋਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਪ੍ਾਣੀ ਭਿਨ ਦੀ ਸਮਿੱਜਸਆ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ, ਜਮੀਨ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜ ਿੱਸੇ ਿਾਾਂ ਜਮੀਨ ਦੇ ਜ ਿੱਸੇ ਤੇ ਭ ਮੀ ਗਰਜ ਣ 

ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਿਾਜ ਨ ੀ ਾਂ  ੈ. 

o ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਜਵਚਾਿ-ਵਟਾਾਂਦਿੇ ਅਨੁਸਾਿ, ਜਪ੍ੰਡ ਦਾ ਅਬਾਦੀ ਿੇਤਿ 

'ਧਾਿਾ (ਨਦੀ) ਿੇਤਿ ਦੇ ਪ੍ਿੱਧਿ ਤੋਂ ਸਿੱਤ ਿੁਿੱਟ ਡੰੁਗਾਾਂ  ੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਨਸ ਨ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਅਬਾਦੀ ਿੇਤਿ ਜਵਿੱਚ 

 ੜਹ ਆ ਸਕਦੇ  ਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਿ, ਇਸ ਿੇਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਭ ਮੀ ਵਿਤੋਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਨਦੀ ਕੈਚਮੈਂਟ 

ਿੇਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਵਜ ਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਗਣਨਾ / ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਿਨ ਦਾ ਜੋਿਦਾਿ ਸੁਝਾਅ ਜਦਿੱਤਾ 

ਜਗਆ  ੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਿ, ਬਸਤੀਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਿ / ਿਤਿ ੇਦੀ ਸਮਿੱਜਸਆ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'ਸ਼੍ੇ ਿੀ 

ਪ੍ਾਣੀ ਜਨਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ' ਜਵਿੱਚ ਸਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਿਾਣੇ ਚਾ ੀਦੇ  ਨ. ਅਿੱਗੇ, 'ਨਦੀ' ਦੀ ਸ ਾਇਕ 

ਿਾਾਂ ਸ ਾਇਕ ਨਦੀਆਾਂ ਦੇ ਕੁਦਿਤੀ ਿਸਤੇ ਨ ੰ  ਨਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਜਸਿਾਿਸ਼੍ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ  ੈ । 

o ਜਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼੍ (ਅਿਥਾਤ, ਸੈਕਟਿ 92 ਅਤੇ 92 ਅਲਫ਼ਾਾਂ ਦੇ ਬਿਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਜਨਕਾਸੀ ਲਈ 

200' ਿੋਡ ਦੀ ਉਸਾਿੀ) ‘ਯੋਿਨਾਬਿੱਧ ਜਵਕਾਸ’ (ਭਾਵ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ ਐਲ.ਪ੍ੀ.ਏ. ਦ ੇਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ 

ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਿਨਾ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ  ੈ, ਜਿਸ ਨ ੰ  ਪ੍ਜ ਲਾਾਂ  ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਦਿੱਤੀ ਿਾ ਚੁਿੱਕੀ  ੈ। ਇਸ ਤਿਹਾਾਂ, 

ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਨ ੰ  ਬਦਜਲਆ ਨ ੀ ਾਂ ਿਾ ਸਕਦਾ. ਇਸ ਲਈ, ਿੇਤਿ ਦੇ ਮੁਿੱਲ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼੍ੀਲਤਾ ਨ ੰ  

ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਕਲਪ੍ ਸੰਭਵ ਨ ੀ ਾਂ  ੈ। 

**********  
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 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿ 

4.1 ਪਰਭਾਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਅਤ ੇਪਹ ੰਚ 
ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਜਵਕਾਸ ਦਿ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼੍ਾਜ ਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਮ, ਿਾਣਾਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਾਂ, ਿਾਿਮਾਿਗਾਾਂ, 

ਬੰਦਿਗਾ ਾਾਂ,  ਵਾਈ ਅਿੱਜਡਆਾਂ, ਸ਼੍ਜ ਿੀ ਜਵਕਾਸ ਅਤੇ ਜਬਿਲੀ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਜ ਲਾਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ 

ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼੍ਸ਼੍ ਕਿਦਾ  ੈ। ਇ  ਇਕ ਅਜਿ ਾ ਸਾਧਨ  ,ੈ ਿੋ ਿੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਜਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਜਕਰਆਵਾਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਜਵਤ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣ ਜਵਚ ਸ ਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦਾ  ੈ ਤਾਾਂ ਿੋ ਇਨਹਾਾਂ 

ਨ ੰ  ਿੋਕਣ ਿਾਾਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਿਿੱਿਣ ਲਈ ਜਿ ਿੀ ਕਦਮ ਸਮੇਂ ਜਸਿ ਚੁਿੱਕੇ ਿਾ ਸਕਣ। ਿੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਲਈ 

ਸ ਾਇਤਾ ਵਿੋਂ, ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਜਭਆਚਾਿਕ ਕਾਿਕਾਾਂ ਬਾਿ ੇਿਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ  ੈ ਜਿਨਹਾਾਂ ਨ ੰ  

ਜਕਸੇ ਵੀ ਿੈਸਲੇ ਜਵਚ ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਿਿੱਿਣ ਦੀ ਜਿ ਿਤ  ੁੰਦੀ  ੈ, ਿੋ ਜਸਿੱਧੇ ਿਾਾਂ ਅਜਸਿੱਧੇ ਤੌਿ ਤੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਿੇਤਿ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ 

ਦੇ ਿੀਵਨ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਦੀ  ੈ। 

ਅੰਤਿ-ਸੰਗਠਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਜਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਅਤੇ ਜਦਸ਼੍ਾ ਜਨਿਦੇਸ਼੍ਾਾਂ 

(ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਪ੍ੀ.ਿੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਏ. 2003) ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ, ਸਮਾਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਲਪ੍ਨਾ ਕਿਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿਵਾਇਤੀ 

ਤਿੀਕਾ  ੇਠ ਜਲਜਿਆਾਂ ਜਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿਾਾਂ ਵਧੇਿ ੇਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਵਿੋਂ  ੈ: 

 "ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ - ਉ  ਇ   ੈ ਜਕ ਉ  ਜਕਵੇਂ ਿਜ ੰਦੇ  ਨ, ਕੰਮ ਕਿਦ ੇ ਨ, ਿੇਡਦੇ  ਨ ਅਤ ੇਜਦਨ 

ਪ੍ਰਤੀ ਜਦਨ ਇਿੱਕ ਦ ਿੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਿਦੇ  ਨ; 

 ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਸਜਭਆਚਾਿ - ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਸਾਾਂਝਾ ਜਵਸ਼੍ਵਾਸ, ਭਾਵ, ਜਿਵਾਿ, ਕਦਿਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼੍ਾ ਿਾਾਂ ਉਪ੍ਭਾਸ਼੍ਾ; 

 ਉ ਨਾਾਂ ਦਾ ਸਮ   – ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸਜਥਿਤਾ, ਚਜਿਿੱਤਿ, ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸ  ਲਤਾਾਂ; 

 ਉ ਨਾਾਂ ਦੀ ਿਾਿਨੀਜਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ – ਇ  ਇਸ  ਿੱਦ ਤਿੱਕ  ੈਂ ਜਕ ਲੋਕ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ 

ਿੈਸਜਲਆਾਂ ਜਵਿੱਚ ਜ ਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ  ੁੰਦੇ  ਨ, ਲੋਕਤੰਤਿਕਿਨ ਦਾ ਪ੍ਿੱਧਿ ਿੋ  ੋ ਜਿ ਾ  ੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼੍ 

ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਸਿੋਤਾਾਂ ਦਾ  ੈਂ। 

 ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਿਨ -  ਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਲੋਕ ਿੋ ਵਿਤਦੇ  ਨ; ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਅਤ ੇਿਾਣੇ ਦੀ 

ਗੁਣਵਤਾ; ਿੋਿਮ ਦਾ ਪ੍ਿੱਧਿ, ਧ ੜ ਅਤੇ ਆਵਾਜ ਦ ੇਪ੍ਿੱਧਿ ਦਾ ਉ  ਸਾ ਮਣਾ ਕਿ ਿ ੇ  ਨ। ਸਵਿੱਛਤਾ ਦੀ 

ਕਾਫ਼ੀਤਾ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਭੌਜਤਕ ਸੁਿਿੱਜਿਆ ਅਤੇ ਸਿੋਤਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ ੁੰਚ ਅਤੇ ਜਨਯੰਤਿਣ। 

 ਉ ਨਾਾਂ ਦੀ ਜਸ ਤ ਅਤੇ ਤੰਦਿਸੁਤੀ - ਜਸ ਤ ਪ੍ ਿਨ ਸ਼੍ਿੀਿੀਕ, ਮਾਨਜਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਜਧਆਤਜਮਕ 

ਤੰਦਿਸੁਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ  ੈ ਨਾ ਜਕ ਜਸਿਫ਼ ਜਬਮਾਿੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਕਮਜੋਿੀ ਦੀ ਅਣ ੋਂਦ। 

 ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਜਨਿੱ ਿੀ ਅਤ ੇਿਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਜਧਕਾਿ - ਿਾਸਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਆਿਜਥਕ ਤੌਿ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ  ਨ, ਿਾਾਂ ਜਨਿੱ ਿੀ 

ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਦ ੇ ਨ ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਸਵਲ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼੍ਾਮਲ  ੋ ਸਕਦੀ 

 ੈ। 

 ਉਨਹਾਾਂ ਦ ੇਡਿ ਅਤ ੇਅਜਭਲਾਸ਼੍ਾ - ਆਪ੍ਣੀ ਸੁਿਿੱਜਿਆ ਬਾਿੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਧਾਿਨਾਵਾਾਂ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਸਮਾਿ ਦ ੇਭਜਵਿੱਿ 

ਬਾਿ ੇਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਡਿ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਭਜਵਿੱਿ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਜਚਆਾਂ ਦੇ ਭਜਵਿੱਿ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਜਭਲਾਸ਼੍ਾ। 

 ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਿੇਤਿ, ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਦੋਵਾਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ ਅਤ ੇ

ਵਾਤਾਵਿਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਿਾਾਂ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ  ੋਿ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ  ੋਣ ਵਾਲੇ ਿੇਤਿਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ 

ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਟੀਮ ਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਿੇਤਿ ਦੀਆਾਂ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਦੀ ਸ ਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੈ। 
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 ਉ ਨਾਾਂ ਦੀ ਮਾਤਿਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ - ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਿ ਕਿਨ ਦੀ ਤਿਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਦੀ 

ਪ੍ਛਾਣ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਿੇਤਿ ਦੇ ਿੇਤਿੀ ਜਵਜਿਟ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਿ ਬਾਡੀ ਦਆੁਿਾ ਮੁ ਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਜਿਕਾਿਡਾਾਂ 

ਦੇ ਜਵਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

 ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ - ਇਸ ਤਿੱਥ ਵਿੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਗਰਜ ਣ ਕਿਨ ਵਾਲੀ ਸਸੰਥਾ ਦਆੁਿਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ, ਜਕ ਭੋਂ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕਿਨ ਲਈ ਜਮੀਨ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ  ੈ, ਿੋ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਸ ਾਇਤਾ ਨਾਲ ਯੋਿਨਾ ਦੀ 

ਪ੍ੁਸ਼੍ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

 ਸੰਭਾਵਤ ਜਵਕਲਪ੍ - ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਲਈ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਵਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਣ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦ ੇਿੇਤਿ ਜਵਚ 

ਿਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ, ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਟੀਮ ਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉਿੱਤਮ ਜਵਕਲਪ੍ 

 ੈ, ਇਸ ਬਾਿ ੇਜਵਭਾਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼੍ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । 

 ਜਮੀਨ – ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਪ੍ਣ 23.7708 ਏਕੜ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ  ੈ, ਇ  ਜਮੀਨ ਬਿਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ 

ਜਨਪ੍ਟਾਿ ੇਲਈ ਸੈਕਟਿ 92 ਅਤੇ 92-ਅਲਫ਼ਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦ ੇ ਜਵਕਾਸ ਲਈ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. 

ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਐਕੁਆਇਿ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਟੀਮ 

ਨੇ ਮੌਕ ੇਦਾ ਦੌਿਾ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਉਪ੍ਿੋਕਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਾਕ ੇਅਜਧਅਨ ਕੀਤਾ। 

 ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਲਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਿਨਤਕ, ਅਣਵਿਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ - ਇ  ਵੇਿਣ ਲਈ ਜਕ ਕੀ ਗਰਾਮ 

ਪ੍ੰਚਾਇਤਾਾਂ ਿਾਾਂ ਸਿਕਾਿੀ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਜਵਚ ਵਿਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ  ੈ।  

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਨ ੰ  ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਤਆਿ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਗਰਜ ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਨ ਲਈ ਸਾਿੇ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਯੋਿਨਾਬਿੱਧ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਾਮਲ 

ਕੀਤਾ ਜਗਆ  ੈਂ। ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਿਨ ਲਈ 'ਢਾਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ ੁੰਚ'  ੇਠ ਜਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਦਿਸਾਈ ਗਈ  ੈ – 

ਕਦਮ 1: ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ 

ਕਦਮ 2: ਸਾਜ ਤ ਸਮੀਜਿਆ 

ਕਦਮ 3: ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਮੀਜਟੰਗ 

ਕਦਮ 4: ਡੇਟਾ ਸੰਗਰਜ  (ਟ ਲ: ਪ੍ਰਸ਼੍ਨਨਾਮੇ, ਐਿ.ਿੀ.ਡੀ. ਅਨੁਸ ਚੀ) 

ਕਦਮ 5: ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਜਸੰਗ 

ਕਦਮ 6: ਜਿਪ੍ੋਿਜਟੰਗ 

ਭ ਮੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ  ੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਿੱਿ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿ  ੋਣਗੇ, ਜਕਉਾਂਜਕ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਿੇਤੀਬਾੜੀ 

ਗਤੀਜਵਧੀ ਨ ੀ ਾਂ  ੈ, ਇਸ ਲਈ ਿੁਿਾਕ ਸੁਿਿੱਜਿਆ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੀ ਾਂ  ੋਇਆ  ੈ। 

4.2 ਪਰੋਜੈਕਟ ਚੁੱਕਰ ਦੇ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਪੜਾਿਾ ਂਤ ੇਪਰਭਾਿਾ ਂਦਾ ਿੇਰਿਾ 

ਬਿਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਜਨਪ੍ਟਾਿੇ ਲਈ ਸੈਕਟਿ 92 ਅਤੇ 92-ਅਲਫ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ 200' ਚੜੌੀ ਸੜਕ ਲਈ ਦ ੋਗਰਾਮ 

ਪ੍ੰਚਾਇਤਾਾਂ ਜਵਿ ੇਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਜਮੀਨ ਗਰਜ ਣ ਕਿਨ ਦ ੇਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੰ  ਸ਼੍ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਗਆ  ੈ – 

I. ਜਨਿਮਾਣ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ 

II. ਉਸਾਿੀ ਦੇ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ 

III. ਕਾਿਿਸ਼੍ੀਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ 
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ਸਾਰਣੀ 4.1 ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਪੜਾਿਾ ਂਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ 
ਪੂਰਿ-ਵਨਰਮਾਣ ਵਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ 

ਿੇਤੀਬਾੜੀ  ਜਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਧ ੜ ਅਤ ੇ ਵਾ ਪ੍ਰਦ ਸ਼੍ਣ 
ਜਮੀਨ ਦੇ ਮੁਿੱਲ ਜਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤ ੇ
ਚੰਡੀਗੜਹ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਿਕ ਜਵਿੱਚ ਸੁਧਾਿ 

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਸ਼੍ ਆਾਂ ਦੇ ਸੈ਼੍ਿੱਡ 
(ਅਸਥਾਈ ਢਾਾਂਚਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਸੋ਼੍ਿ ਪ੍ਰਦ ਸ਼੍ਣ 

ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਮਜੋਿ ਭਾਗ ਲਈ 
ਕਮਜੋਿੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇਅਵਸਿ 
ਵਧਾਉਣ। 

(ਿੁਿੱਿਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ  ) ਦੋਵੇਂ ਿਲਦਾਿ -ਿੁਿੱਿ ਅਤ ੇ
ਗੈਿ-ਿਲਦਾਿ ਿੁਿੱਿ 

ਉਸਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਅਸਥਾਈ 
ਿਜੁਗਾਿ 

ਿੁਿੱਿ ਲਗਾਉਣੇ, ਬਿਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ 
ਪ੍ਰਬੰਧ 

ਜਸੰਚਾਈ ਦੇ ਸਿੋਤ ਵਿੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਜਟਊਬਵੈਿੱਲ 

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ 

 

ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਜਨਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮਿੱਜਸਆ 
ਿੇ ਮੀ ਾਂ  ਪ੍ੈਂਦਾ  ੈ 

ਯੋਿਨਾਬਿੱਧ ਜਵਕਾਸ ਨ ੰ  ਆਕਿਸ਼੍ਤ 
ਕਿੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਿੇਤਿ ਜਵਿੱਚ 
ਿੀਵਨ ਅਤ ੇਿਜੁਗਾਿ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ 
ਜਵਿੱਚ ਵਾਧਾ  ੁੰਦਾ  ੈ। 

ਸਿੋਤ: ਿੇਤਿ ਦੇ ਦੌਿਾ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਿ ਨ 2021 

ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਲਈ ਜਵਸਜਤਰਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ/ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜਧਐਨ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦ ੇਕਾਿਨ ਇਿੱਕ ਜਵਸਥਾਿ 

ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਨ ੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਜਕਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਉਦੇਸ਼੍ ਇ  ਸੁਜਨਸ਼੍ਜਚਤ ਕਿਨਾ 

 ੈ, ਜਕ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਇਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਇਆ ਿਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪ੍ਾਅ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਦੌਿਾਨ ਲਾਗ  ਕੀਤ ੇਿਾਣਗੇ। ਪ੍ ਿਵ-ਜਨਿਮਾਣ ਪ੍ੜਾਅ, 

ਜਨਿਮਾਣ ਪ੍ੜਾਅ ਅਤੇ ਕਾਿਿਸ਼੍ੀਲ ਪ੍ੜਾਅ। ਜਨਿਮਾਣ ਦ ੇਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਦੌਿਾਨ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੇ 

ਵੇਿਵ ੇਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ  ੈ, ਿੋ ਸਾਿਨੀ 4.1 ਜਵਚ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ  ੈ। 

ਸਾਰਣੀ 4.2 ਪਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਤੇ ਦੇ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਪੜਾਿਾਂ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ 
ਪਰਭਾਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂ

ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪ੍ਿੱਧਿ  ਾਾਂ  ਾਾਂ - 

ਅਿੀਵੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਿੱਧਿ  ਾਾਂ - - 

ਸਥਾਨਕ ਆਿਜਥਕ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ ਜਵਿੱਚ ਜਵਘਨ - -  ਾਾਂ 

ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਦੇ ਸਜ ਯੋਗ ਜਵਿੱਚ ਿਕੁਾਵਟ - -  ਾਾਂ 

ਗ਼ਿੀਬੀ ਦੇ ਿੋਿਮ - -  ਾਾਂ 

ਔਿਤਾਾਂ ਦੇ ਿਜ ਣ ਦਾ ਜਮਆਿ  ਾਾਂ - - 

ਕੁਦਿਤੀ ਸਿੋਤ (ਜਮਿੱਟੀ,  ਵਾ, ਪ੍ਾਣੀ, ਿੰਗਲ) -  ਾਾਂ - 

ਆਮ ਿਾਇਦਾਦ  ਾਾਂ - - 

ਜਸ ਤ  ਾਾਂ - - 

ਜਸਿੱਜਿਆ - -  ਾਾਂ 

ਸਥਾਨਕ ਿਾਿਨੀਜਤਕ ਢਾਾਂਜਚਆਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ -  ਾਾਂ - 

ਿਨਸੰਜਿਆ ਤਬਦੀਲੀ - -  ਾਾਂ 

ਉਿਾੜੇ ਦਾ ਤਣਾਅ - -  ਾਾਂ 

ਔਿਤਾਾਂ ਜਵਿੁਿੱਧ ਜ ੰਸਾ - -  ਾਾਂ 

ਮੋਿ ਦਾ ਪ੍ਸ਼੍ ਆਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ - -  ਾਾਂ 

ਸਮਾਿ ਦਾ ਪ੍ੀਜੜਤ ਸਮ    ਾਾਂ - - 
ਸਿੋਤ: ਿੇਤਿ ਦੇ ਦੌਿਾ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਿ ਨ 2021 

ਇ  ਗਣਨਾ ਸਿਵੇਿਣ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਉਿੱਤਿਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਆੁਿਾ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬ ਜੁਗਣਤੀ ਪ੍ਰਜਤਜਕਰਆ ਦੀ ਗਣਨਾ 

ਕਿਕ ੇਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ  ੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਸਾਿਣੀ ਜਵਿੱਚ ਦਿੱਜਸਆ ਜਗਆ  ੈ, ਜਕ ਬ ਤੁੇ ਿਵਾਬਦੇ  ਮਜ ਸ ਸ ਕਿਦ ੇ

 ਨ ਜਕ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਿ  ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤ ੇਿੀਵਣ ਦੇ ਪ੍ਿੱਧਿ ਤੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਅਤ ੇ

ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪ੍ੰਡ ਦੀ ਿਨਸੰਜਿਆ ਅਤੇ ਉਿਾੜੇ ਦੇ ਤਣਾਅ 

ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੀ ਾਂ ਪ੍ਵੇਗਾ. ਸਥਾਨਕ ਆਿਜਥਕ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ, ਪ੍ਜਿਵਾਿਕ ਸਜ ਯੋਗ, ਗਿੀਬੀ, ਸਥਾਨਕ 

ਆਿਜਥਕ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ, ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਦੇ ਸਜ ਯੋਗ, ਗ਼ਿੀਬੀ, ਸਾਾਂਝੀ ਿਾਇਦਾਦ, ਜਸਿੱਜਿਆ, ਿਾਿਨੀਜਤਕ ਢਾਾਂਜਚਆਾਂ ਅਤੇ 

ਔਿਤਾਾਂ ਜਵਿੁਿੱਧ ਜ ੰਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੀ ਾਂ ਪ੍ਏਗਾ, ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸੰਪ੍ਤੀ, ਜਸਿੱਜਿਆ, ਔਿਤਾਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ 
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ਪ੍ਿੱਧਿ ਤੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ  ੋਣਗੇ. ਿਦੋਂ ਜਕ, ਕੁਝ ਉਿੱਤਿਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ  ੈ, ਜਕ ਪ੍ਾਣੀ ਭਿਨ,  ੜਹਾਾਂ ਅਤੇ 

ਜਬਿਲੀ ਦੇ ਝਟਜਕਆਾਂ ਦੇ ਿ ਪ੍ ਜਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਸੜਕ ਦੇ ਕਾਿਨ ਭ ਮੀ ਗਰਜ ਣ ਦੇ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ  ੋਣਗੇ. 

ਇਸ ਤਿਹਾਾਂ, ਕੁਦਿਤੀ ਸਿੋਤਾਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਿੇ ਗਏ  ਨ, ਜਿਨਹਾਾਂ ਨ ੰ  ਸ ੀ ਜਵਚਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ 

ਨਾਲ ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ  ।ੈ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਜਵਚਾਿ ਵਟਾਾਂਦਿੇ, ਿੀਲਡ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਅਤੇ ਡੈਸਕ ਸਮੀਜਿਆ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ, ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੈ । (ਸਾਿਣੀ 4.3 ਵੇਿੋ) 

ਸਾਰਣੀ 4.3 ਸਮਾਜਕ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਸੂਚੀ 
ਕਰਮ ਪਰਭਾਿ ਪਰਭਾਿ ਦੀ ਕ ਦਰਤ ਕਾਰਣ 

1 ਜਮੀਨ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 

2 ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁਿੱਲ ਸਕਾਿਾਤਮਕ 
ਕਨੈਕਟੀਜਵਟੀ ਨ ੰ  ਅਪ੍ਗਰੇਡ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 

ਵਧੇਗੀ 

3 
ਅਿੀਵੀਕਾ ਅਤੇ 

ਆਮਦਨੀ 
ਸਕਾਿਾਤਮਕ 

ਿਜੁਗਾਿ ਦੇ ਮੌਜਕਆਾਂ ਅਤੇ ਮਾਿਕੀਟ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ ਜਵਿੱਚ ਵਾਧਾ. 

ਮੌਿ ਦਾ ਪ੍ਸ਼੍ ਆਾਂ ਦੇ ਸੈ਼੍ਿੱਡਾਾਂ ਨ ੰ  ਬਦਲਣਾ 

4 ਭੌਜਤਕ ਸਿੋਤ --- ਭੌਜਤਕ ਸਿੋਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੀ ਾਂ 

5 ਜਨਿੀ ਿਾਇਦਾਦ 

 

 

ਨਕਾਿਾਤਮਕ 

 

 

ਜਸੰਚਾਈ ਸੰਪ੍ਤੀਆਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਟਊਬਵੈਿੱਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬੋਿਵੈਿੱਲਾਾਂ ਦਾ 

ਨੁਕਸਾਨ 

6 
ਿਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ 

ਸ  ਲਤਾਾਂ 

--- --- 

7 ਜਸ ਤ ਅਤੇ ਜਸਿੱਜਿਆ 
ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਕਨੈਕਟੀਜਵਟੀ ਅਪ੍ਗਰੇਡ ਕਿਨ ਨਾਲ ਕਮਜੋਿੀ ਜਵਿੱਚ ਕਮੀ 

ਆਵੇਗੀ 

8 
ਸਜਭਆਚਾਿਕ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ 

--- --- 

9 
ਜਲੰਗ ਅਧਾਿਤ 

ਪ੍ਰਭਾਵ 
--- --- 

ਸਿੋਤ: ਿੇਤਿ ਦੇ ਦੌਿਾ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਿ ਨ 2021 

4.2.1 ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਵਹਣ ਦਾ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਵਥਕ ਪਰਭਾਿ 

ਭ ਮੀ ਗਰਜ ਣ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਦਾ ਇਕ ਮ ਿੱਤਵਪ੍ ਿਨ ਜ ਿੱਸਾ ਭ ਮੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਾਂ ਤੇ  ੋਣ ਵਾਲੇ 
ਸਮਾਿਕ-ਆਿਜਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਿੱਕ ਪ੍ ੁੰਚਣਾ  ੈ। ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਆਿਜਥਕ ਮੁਿੱਜਦਆਾਂ ਤੇ ਉਿੱਤਿ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਰਤੀਜਕਰਆ ਸਾਿਣੀ 4.4 ਜਵਿੱਚ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ  ੈ। 

ਸਾਰਣੀ 4.4 ਅਜੀਿੀਕਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਅਸਰ 

ਸਿੋਤ: ਪ੍ਰਾਇਮਿੀ ਸਿਵੇਿਣ, ਿ ਨ 2021 

ਸਾਿ ੇਿਵਾਬਦੇ  (34.00%) ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਕ, ਭ ਮੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕਿਨ ਨਾਲ ਿੋਜਗਾਿ ਤੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਏਗਾ, 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਦਿੱਸੀਆ ਜਕ, ਿੋਿਗਾਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਿ ਪ੍ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੀ ਾਂ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਜਮੀਨੀ 

ਕਰਮ ਸਮੁੱਵਸਆਿਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂ
1 ਿਜੁਗਾਿ ਦੀ ਜਕਸਮ 28.00 % 24.00 % 28.00 % 
2 ਿਜੁਗਾਿ ਦ ੇਜਦਨਾਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 14.00 % 16.00 % 70.00 % 
3 ਿਜੁਗਾਿ ਪੈ੍ਟਿਨ 82.00 % 18.00 % 0.00 % 
4 ਪ੍ਜਿਵਾਿਕ ਆਮਦਨੀ 54.00 % 32.00 % 12.00 % 
5 ਭੋਿਨ ਸੁਿਿੱਜਿਆ 12.00 % 16.00 % 78.00 % 
6 ਿਜ ਣ ਦਾ ਜਮਆਿ 66.00 % 26.00 % 8.00 % 
7 ਸਥਾਨਕ ਆਿਜਥਕਤਾ 60.00 % 18.00 % 22.00 % 

 ਸਮ ੁੱਚੀ ਵਗ੍ਣਤੀ 52.57 % 14.29 % 35.14 % 
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ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਜਿਵਾਿਕ ਆਮਦਨੀ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਜਵਚ, ਉਨਹਾਾਂ ਜਵਚੋਂ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਜਕ ਾ ਜਕ 

ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਮੌਿ ਦਾ ਪ੍ਜਿਵਾਿਕ ਆਮਦਨ ਜਵਚ ਵਾਧਾ  ੋ ਸਕਦਾ  ੈ, ਿਦੋਂ ਜਕ, 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਮੌਿ ਦਾ 

ਪ੍ਜਿਵਾਿਕ ਆਮਦਨੀ ਤ ੇਕਈੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਜ ਸ ਸ ਨ ੀ ਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਨਾਿ ਸੁਿਿੱਜਿਆ, ਿੀਵਨ ਪ੍ਿੱਧਿ ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ 

ਆਿਜਥਕਤਾ ਦੇ ਮੁਿੱਦੇ ਤੇ, 12 ਫ਼ੀਸਦੀ, 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਕ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੀ ਾਂ 

 ੋਏਗਾ, ਜਕਉਾਂਜਕ ਐਕੁਆਇਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ  ੈ। 

ਵਚੁੱਤਰ 4.1 ਅਜੀਿੀਕਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਅਸਰ 

 
ਸਿੋਤ: ਿੇਤਿ ਦੇ ਦੌਿਾ ਅਤੇ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾ  ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਿ ਨ 2021 

ਸੰਿੇਪ੍ ਜਵਿੱਚ ਜਕ ਾ ਿਾਵ ੇਤਾਾਂ, ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਆਿਜਥਕ ਮੁਿੱਜਦਆਾਂ ਤੇ ਭ ਮੀ ਗਰਜ ਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਿਜ  ਿ  ੇਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਰਤੀਜਕਰਆ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਜਵਚੋਂ ਬ ਤੁੇ ਅਿਥਾਤ 52.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮੀਨੀ ਗਰਜ ਣ ਦੇ  ਿੱਕ ਜਵਿੱਚ  ਨ, 

ਿਦੋਂ ਜਕ ਜਸਿਫ਼ 14.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਦ ੇ ਿੱਕ ਜਵਿੱਚ ਸਨ। 

4.2.2 ਸਥਾਨਕ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਸਹਲੂਤਾਂ ਤੇ ਪਰਭਾਿ 
ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸ  ਲਤਾਾਂ ਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਜਵਚ, 38.00 ਫ਼ੀਸਦੀ ਿਵਾਬਦੇ ਾਾਂ ਨੇ 

ਜਾ ਿ ਕੀਤਾ ਜਕ, ਜਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਕਾਿਨ, ਆਬਾਦੀ ਜਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਆੁਿਾ ਜਪ੍ੰਡ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਪ੍ਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਿੱਛ 22.00 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਿਾਏ ਸੀ, ਜਕ ਇ ਨਾਾਂ ਸ  ਲਤਾਾਂ ਦੀ ਉਸਾਿੀ ਅਤੇ 

ਕਾਿਿਸ਼੍ੀਲ ਦੌਿ ਦੌਿਾਨ, ਧ ੜ,  ਵਾ ਪ੍ਰਦ ਸ਼੍ਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਵਾਤਾਵਿਣ ਕਾਿਨ ਜਸ ਤ ਉਿੱਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਵੇਗਾ। 

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 24.00 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਿਾਏ ਸੀ, ਜਕ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਜਿਵਾਜਿਕ ਏਕੀਕਿਨ ਤੇ 

ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਏਗਾ। (ਸਾਿਣੀ 4.5) 

ਵਚੁੱਤਰ 4.2 ਸਥਾਨਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤ ੇਸਹਲੂਤਾਂ ਤੇ ਪਰਭਾਿ 

 
ਸਿੋਤ: ਿੇਤਿ ਦੇ ਦੌਿਾ ਅਤੇ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾ  ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਿ ਨ 2021 
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ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਸਮਿੱਜਸਆਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ, ਜਜਆਦਾਤਿ ਉਿੱਤਿਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਜਵਚਾਿ ਸੀ, ਜਕ ਭ ਮੀ ਗਰਜ ਣ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 

ਅਤੇ ਸ  ਲਤਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੀ ਾਂ ਪ੍ਾਏਗਾ. ਿਦੋਂ ਜਕ ਕੁਝ ਮੁਿੱਦੇ ਉਭਾਿੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਕ ਚਾ ਤਲਾਅ ਕਾਿਨ ਜਸ ਤ ਤ ੇ

ਅਸਿ, ਜਟਊਬਵੈਿੱਲ ਕਾਿਨ ਜਸੰਚਾਈ ਸਮਿੱਜਸਆ ਅਤੇ ਅਤੇ 200' ਸੜਕ ਦੇ ਿਿੱਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਿੇ ਜਕਨਾਿੇ ਤੇ ਬਚੇ  ੋਏ ਛੋਟੇ 

ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ੈਚਾਾਂ ਦੇ ਘਿੱਟ ਵਿਤੋਂ ਦੀ ਜਚੰਤਾ  ੈਂ। ਿਦੋਂ ਜਕ, ਬ ਤੁ ਸਾਿੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਜਮੀਨੀ ਮੁਿੱਲ ਜਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, 

ਜਬ ਤਿ ਸੰਪ੍ਿਕ, ਿੀਵਨ ਪ੍ਿੱਧਿ ਅਤੇ ਿਜੁਗਾਿ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਉਿੱਚਾ ਚੁਿੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਿਹਾਾਂ ਜਪ੍ੰਡ ਵਾਸੀਆਾਂ ਜਵਿੱਚ 

ਕਮਜੋਿੀ ਨ ੰ  ਘਟਾਉ ਾਂਦੇ  ੋਏ ਿੁਸ਼੍  ਨ. ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੰ  ਸਾਿਣੀ 4.5 ਜਵਿੱਚ ਸੰਿੇਪ੍ ਕੀਤਾ ਜਗਆ  ੈ- 

ਸਾਰਣੀ 4.6 ਸਥਾਨਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਲੂਤਾਂ ਤੇ ਪਰਭਾਿ (% ਵਿੁੱਚ) 
ਕਰਮ ਸਮੁੱਵਸਆਿਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂ
1 ਜਸ ਤ ਤੇ ਅਸਿ 26.00 30.00 44.00 

2 ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ ਦੇ ਕਾਿਨ ਔਿਤਾਾਂ 

ਦੀ ਜਸ ਤ ਤੇ ਅਸਿ 50.00 0.00 50.00 

3 ਬੁਪ੍ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਜਸ ਤ 'ਤੇ ਅਸਿ 50.00 0.00 50.00 
4 ਸਥਾਨਕ ਿਾਿਨੀਜਤਕ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 0.00 0.00 100.00 
5 ਆਬਾਦੀ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ 0.00 0.00 100.00 
6 ਆਿਜਥਕ ਵਾਤਾਵਿਣ ਜਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 62.00 38.00 0.00 

7 ਜਨਯਮਾਾਂ, ਜਵਸ਼੍ਵਾਸ਼੍ ਅਤੇ ਸਜਭਆਚਾਿਕ 

ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ 'ਤੇ ਅਸਿ 28.00 18.00 54.00 

8 ਗੈਿ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਤ ੇਅਪ੍ਿਾਜਧਕ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ 20.00 20.00 60.00 
9 ਵੰਡ ਦਾ ਜਵਸਥਾਿ 0.00 0.00 100.00 
10 ਪ੍ਜਿਵਾਿਕ ਏਕੀਕਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 0.00 0.00 100.00 
11 ਆਿਤਾਾਂ ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਜ ੰਸਾ 30.00 10.00 60.00 

ਸਮ ੁੱਚੀ ਵਗ੍ਣਤੀ 24.18 10.55 66.27 
ਸਿੋਤ: ਪ੍ਰਾਇਮਿੀ ਸਿਵੇਿਣ, ਿ ਨ 2021 

ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਸਾਿਣੀ 4.7 ਜਵਿੱਚ ਇ  ਸਪ੍ਿੱਸ਼੍ਟ  ੈ, ਜਕ ਲਗਭਗ 24.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਤ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿ ਸੋਚਦੇ  ਨ, ਜਕ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਜਪ੍ੰਡਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸ  ਲਤਾਾਂ ਤੇ ਮੁਿੱਿ ਤੌਿ ਤੇ ਆਿਜਥਕ ਵਾਤਾਵਿਣ, ਔਿਤਾਾਂ 

ਜਵਿੁਿੱਧ ਜ ੰਸਾ, ਔਿਤਾਾਂ ਦੀ ਜਸ ਤ ਅਤੇ ਬੁਿਊਿਗ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਜਸ ਤ ਤੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਏਗਾ. ਿਦੋਂ ਜਕ, 10.55 

ਿੀਸਦੀ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ  ੈ, ਜਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਮੁਿੱਿ ਤੌਿ ਤੇ ਮੌਿ ਦਾ ਆਿਜਥਕ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਕ 

ਿੇਤੀਬਾੜੀ, ਛਿੱਪ੍ੜ ਦੀ ਜਨਕਾਸੀ ਦੇ ਿਕੁਾਵਟ ਕਾਿਨ ਿਿਾਬ ਜਸ ਤ ਅਤੇ 200' ਚੌੜੀ ਸੈਕਟਿ ਸੜਕ ਦੇ ਆਉਣ 

ਕਾਿਨ ਗੈਿਕਨ ੰ ਨੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਿਾਜਧਕ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ ਤੇ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਾਏਗੀ । 

4.3 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿਾ ਂਅਤ ੇਨਯੂਵਨਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਿਾ ਂਦੀ ਖੋਜ 
ਸਪ੍ਿੱਸ਼੍ਟ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ/ਜਵਵ ਾਿਕਤਾ ਅਜਧਐਨ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀਆਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ, ਕੋਿ ਜਡਜਾਈਨ 

ਜਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤਾਵਾਾਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਬੁਜਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ, ਕਿਮਚਾਿੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਿ ਿਤਾਾਂ (ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ), ਨਤੀਜਿਆਾਂ, 

ਿੋਿਮਾਾਂ, ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਦੇ ਟੀਜਚਆਾਂ ਆਜਦ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਿਨ ਜਵਸਥਾਿਤ ਸਮਾਿਕ ਲਾਗਤ ਅਤ ੇਲਾਭਾਾਂ ਦਾ 

ਜਵਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਣ ਨ ੀ ਾਂ  ੋ ਸਕਦਾ  ੈ,  ਾਲਾਾਂਜਕ, ਜਮੀਨ ਗਰਜ ਣ ਕਿਨ ਦੀ ਤੀਬਿਤਾ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ 

ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨ ੰ  ਮਾਪ੍ਣਾ ਬ ਤੁ ਮੁਸ਼੍ਕਲ  ੈ,  ਾਲਾਾਂਜਕ, ਸੜਕ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦ ੇਲਾਭ ਅਤ ੇਨਕਾਿਾਤਮਕ 

ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾ  ਨਾਲ ਸਮਾਿਕ ਿਿਜਚਆਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ  ੈ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ 

ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦ ੇਇਲਾਜਕਆਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਬ ਤੁ ਸਾਿੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਲਈ  ੇਠਾਾਂ 

ਜਦਿੱਤੇ ਲਾਭ  ੋਣਗੇ: 

 ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਿੀਵਤ ਸੰਭਾਵਨਾ 
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 ਸਾਿੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਇਕੋ ਛਿੱਤ  ੇਠ 

 ਸਜਥਿ ਿਜ ਣ. 

 ਸੁਿਿੱਜਿਆ ਚ ਵਾਧਾ 

 ਜਨਵੇਸ਼੍ ਦੀ ਜਬ ਤਿ ਵਾਪ੍ਸੀ 

 ਜਜੰਦਗੀ ਚ ਸੰਪ੍ਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ 

ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਿਿ ੇਤੌਿ ਤੇ ਅਤੇ ਜਪ੍ੰਡ ਪ੍ਿੱਧਿਾ ਤੇ ਜਵਚਾਿ ਵਟਾਾਂਦਿੇ ਦੌਿਾਨ ਮ ਿੱਤਵਪ੍ ਿਨ ਮੁਿੱਜਦਆਾਂ ਤੇ ਜਵਚਾਿ 

ਵਟਾਾਂਦਿੇ ਕੀਤ ੇ ਗਏ। ਇ  ਮੁਿੱਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਅਿੀਵੀਕਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, 

ਐਕੁਆਇਿ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਿਾਇਦਾਦਾਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ, ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਜਵਚਾਿ ਵਟਾਾਂਦਿੇ, ਿੀਲਡ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ 

ਅਤੇ ਡੈਸਕ ਸਮੀਜਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੈ। (ਸਾਿਣੀ 

4.6) 
ਸਾਰਣੀ 4.8 ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਟੁੱਪਣੀਆ ਂ

ਜਮੀਨ ਮੁਿੱਲ ਜਵਿੱਚ ਵਾਧਾ  ਿੀ ਥਾਾਂਵਾਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 

ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਸਾਿੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਸਿਵਿੇਣ 

ਦਆੁਿਾ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਦਆੁਿਾ 

ਸੁਝਾਅ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ  ੈ, ਿੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ 

ਦੇ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  

ਸਿਲਤਾਪ੍ ਿਵਕ ਘਟਾਇਆ ਿਾ 

ਸਕਦਾ  ੈ ਤਾਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦਾ 

ਵਿੱਡੇ ਪ੍ਿੱਧਿ ਤੇ ਿਨਤਾ ਅਤੇ ਿਾਿ ਨ ੰ  

ਿਾਇਦਾ  ਵੋੇਗਾ। 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਅਤੇ  ੋਿ ਿਜੁਗਾਿ 

ਦੇ ਅਵਸਿਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਸੁਧਾਿ ਦੇ ਕਾਿਨ ਵਿੱਧ 

ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਿੀਜਵਤਤਾ ਸੰਭਾਵਤ 
ਿੁਿੱਿਾਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 

(ਿਲਦਿ ਅਤ ੇਗੈਿ-ਿਲਦਾਿ) 

ਕਨੈਕਟੀਜਵਟੀ ਜਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 

ਸਜਥਿ ਿਜ ਣ-ਸਜ ਣ 
 

ਸੁਿਿੱਜਿਆ ਜਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 

ਜਨਵੇਸ਼੍ ਦੀ ਜਬ ਤਿ ਵਾਪ੍ਸੀ 

 ਕਮਿੋਿ ਸਮ   ਜਵਿੱਚ ਕਮੀ 

ਯੋਿਨਾਬਿੱਧ ਜਵਕਾਸ 
ਸਿੋਤ: ਿੇਤਿ ਦੇ ਦੌਿਾ ਅਤੇ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾ  ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਿ ਨ 2021 

ਇ  ਗਣਨਾ ਸਿਵੇਿਣ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਉਿੱਤਿਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਆੁਿਾ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬ ਜੁਗਣਤੀ ਪ੍ਰਜਤਜਕਰਆ ਦੀ ਗਣਨਾ 

ਕਿਕ ੇਕਿੱਢੀ ਿਾਾਂਦੀ  ।ੈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਸਾਿਣੀ 4.9 ਜਵਿੱਚ ਦਿੱਜਸਆ ਜਗਆ  ੈ, ਬ ਤੁੇ ਿਵਾਬਦੇ  ਮਜ ਸ ਸ ਕਿਦੇ 

 ਨ ਜਕ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਿੀਵਣ ਦਾ ਪ੍ਿੱਧਿ ਤੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਪ੍ੰਡ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਿੀ ਅਤ ੇ

ਉਿਾੜੇ ਦ ੇਦਬਾਅ ਦਾ ਭ ਮੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ  ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਏਗਾ। ਜਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਸਥਾਨਕ ਆਿਜਥਕ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ, ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਦੇ ਸਜ ਯੋਗ, ਗ਼ਿੀਬੀ, ਸਾਾਂਝੀ ਿਾਇਦਾਦ, ਜਸਿੱਜਿਆ, ਸਥਾਨਕ 

ਿਾਿਨੀਜਤਕ ਢਾਾਂਜਚਆਾਂ ਅਤੇ ਜਵਿੁਿੱਧ ਜ ੰਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੀ ਾਂ ਪ੍ਏਗਾ। ਇ ਨਾਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦ ੇਅਧਾਿ ਤੇ, 

ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਨਯ ਜਨਕਿਨ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਨ ੰ   ੇਠਾਾਂ ਸਾਿਣੀ 4.7 ਜਵਿੱਚ ਦਿਸਾਇਆ ਜਗਆ  ੈ। 

ਸਾਰਣੀ 4.10 ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਨਯੂਵਨਕਰਨ ਉਪਾਅ 

ਕਰਮ ਪਰਭਾਿ ਦੀ ਵਕਸਮ ਸਵਥਤੀ ਨਯੂਨਤਮ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਅ 

1 ਜਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
 ਾਾਂ ਜਨਿੀ ਅਤ ੇਪ੍ੰਚਾਇਤ ਿਾਲੀ 

ਜਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ  ੋਏਗਾ 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ, 2013’ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਿ ਮੁਆਵਜਾ 

2 
ਜਬਲਟ-ਅਪ੍ ਸੰਪ੍ਤੀ ਦਾ 

ਨੁਕਸਾਨ 

ਅਸਥਾਈ ਢਾਾਂਚੇ: ਕੈਟਲ ਸੈ਼੍ਡ ਅਤੇ 

ਜਟਊਬਵੈਿੱਲ 

ਪ੍ੁਨਿ ਜਨਿਮਾਣ/ ਜਵਵਸਥਾ ਜਡਵੈਲਪ੍ਿ 

ਯਾਨੀ ਗਮਾਡਾ ਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ   ੈ

3 
ਉਤਪ੍ਾਦਕ ਸੰਪ੍ਤੀਆਾਂ ਦਾ 

ਨੁਕਸਾਨ 
 ਾਾਂ (ਜਟਊਬਵੈਿੱਲ) 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ, 2013’ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਿ ਮੁਆਵਜਾ 

4 ਿੁਿੱਿਾਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ  ਾਾਂ (41 ਿੁਿੱਿ) ਸੜਕ ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਪ੍ੁਨਿਜਨਿੋਧ 

5 ਅਿੀਵੀਕਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਥਾਈ ਢਾਾਂਚੇ: ਕੈਟਲ ਸੈ਼੍ਡ 
‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ, 2013’ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਿ ਮੁਆਵਜਾ 

6 
ਿਨਤਕ ਸ  ਲਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਲਾਈਨਾਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਨ ੀ ਾਂ --- 
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ਕਰਮ ਪਰਭਾਿ ਦੀ ਵਕਸਮ ਸਵਥਤੀ ਨਯੂਨਤਮ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਅ 

7 
ਸਾਾਂਝੇ ਿਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਿੋਤਾਾਂ ਦਾ 

ਨੁਕਸਾਨ 
ਨ ੀ ਾਂ --- 

8 

ਨਾਗਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਆਮ 

ਿਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਿੋਤਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ ੁੰਚ 

ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 

ਨ ੀ ਾਂ --- 

9 
ਸਜਭਆਚਾਿਕ ਜਵਸੇ਼੍ਸ਼੍ਤਾਵਾਾਂ ਦਾ 

ਨੁਕਸਾਨ 
ਨ ੀ ਾਂ --- 

10 ਕਮਜੋਿ ਸਮ  ਾਾਂ ਦਾ ਉਿਾੜਾ ਨ ੀ ਾਂ --- 
ਸਿੋਤ: ਿੇਤਿ ਦੇ ਦੌਿਾ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਿ ਨ 2021 

4.4 ਵਿਚਾਰ ੇਗ੍ਏ ਵਿਕਲਪ 
ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ 'ਪ੍ਰੀਮੀਅਿ ਟਾਊਨਜਸ਼੍ਪ੍' ਦ ੇ ਜਦਰਸ਼੍ਟੀਕੋਣ ਅਧੀਨ ਸੈਕਟਿਾਾਂ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਜਵਿੱਚ ਸ ਾਇਤਾ 

ਕਿੇਗੀ, ਿੋ ਿੇਤਿ ਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾਾਂ ਦੇ ਸੰਪ੍ਿਕ ਨ ੰ  ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗਰੇਟਿ ਮੋ ਾਲੀ ਿੇਤਿ ਦ ੇਸੁਮੇਲ ਜਵਕਾਸ ਜਵਿੱਚ  ੋਿ 

ਸ ਾਇਤਾ ਕਿੇਗੀ. ਇਸ ਤਿਹਾਾਂ, ਜਮੀਨ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਟਕੁੜੇ ਨ ੰ  ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਲਈ ਜਵਕਲਪ੍ ਨ ੀ ਾਂ ਮੰਜਨਆ ਿਾ ਸਕਦਾ । 

ਮੋ ਾਲੀ ਦੇ ਗਜਿਿੱਡ ਪ੍ੈਟਿਨ ਜਵਿੱਚ ਜਨਿੰਤਿਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇ  ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਬ ਤੁ ਲਾਭਦਾਇਕ  ੋਵੇਗਾ. ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ 

ਸੰਸਥਾ ਦਆੁਿਾ ਮੁ ਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਦੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਟਰਾਾਂਸੈਕਟ ਵਾਕ ਅਤੇ ਿੀਲਡ ਜਵਜਜਟ ਦੌਿਾਨ 

ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਟੀਮ ਦਆੁਿਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੈ. ਅਿੱਗੇ, ਭ ਮੀ ਗਰਜ ਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼੍ (ਅਿਥਾਤ, 200' ਚੌੜੀ ਸੜਕ 

ਦਾ ਜਨਿਮਾਣ)' ਯੋਿਨਾਬਿੱਧ ਜਵਕਾਸ 'ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ  ੈ. ਯੋਿਨਾਬਿੱਧ ਜਵਕਾਸ ਜਸਿਿ ਏਸ.ਏ.ਏਸ ਨਗਿ 

ਐਲਪ੍ੀਏ, 2031 ਦੇ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਿਨ ਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ  ੈ. ਜਿਸਨ ੰ  ਪ੍ਜ ਲਾਾਂ  ੀ 

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਦਿੱਤੀ ਿਾ ਚੁਿੱਕੀ  ੈ। ਇਸ ਤਿਹਾਾਂ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਨ ੰ  ਬਦਜਲਆ ਨ ੀ ਾਂ ਿਾ ਸਕਦਾ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ 

ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਕਲਪ੍ ਸੰਭਵ ਨ ੀ ਾਂ   ੈ। 

4.5 ਗ੍ਰਵਹਣ ਬਾਰ ੇਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ 
ਮੁਿੱਿ ਤੋਿ ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼੍ ਯਾਤਿਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਸੜਕ  ਾਦਜਸਆਾਂ ਨ ੰ  ਬ ਤੁ  ਿੱਦ ਤਿੱਕ 

ਘਟਾਉਣਾ  ੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਲਈ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨਾ ਲਾਜਮੀ  ੈ। ਇਸ ਦ ੇਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਿੇਤਿ ਦਾ 

ਅਟੁਿੱਟ ਜਵਕਾਸ  ੋ ਸਕਦਾ  ।ੈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਿੱਪ੍ਿ ਦਿੱਜਸਆ ਜਗਆ  ੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਭ ਮੀ ਗਰਜ ਣ ਦੇ ਕਾਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ 

ਦੇ ਕੁਝ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਸਮਾਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ  ਨ, ਪ੍ਿ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਬਿਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਜਨਪ੍ਟਾਿੇ ਲਈ ਸੈਕਟਿ 

92 ਅਤੇ 92-ਅਲਫ਼ਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ 200' ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦ ੇਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਿ ੇ

 ੋਣਗੇ। ਜਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕਾਿਨ ਬ ਤੁ ਸਾਿੇ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਜਮੀਨਾਾਂ, ਿੇਤਾਾਂ, ਮਕਾਨਾਾਂ, ਸ  ਲਤਾਾਂ ਅਤੇ  ੋਿ ਸ  ਲਤਾਾਂ 

ਗਵਾਾਂ ਸਕਦ ੇ ਨ । ਅਿੱਗ,ੇ ਇ  ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਜਮੀਨੀ ਮੁਿੱਲਾਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਯੰਤਜਿਤ ਕਿਨ, ਿੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਨਵੇਸ਼੍ਕਾਾਂ ਨ ੰ  

ਆਕਿਸ਼੍ਤ ਕਿਨ, ਭੌਜਤਕ ਬੁਜਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਜਨਿੰਤਿ ਜਵਕਾਸ ਅਤੇ ਤ ਿਾਨੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ 

 ੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਿਹਾਾਂ, ' ੜਹ ਦੇ ਿਤਿੇ ਦੀ ਕਮਜੋਿੀ' ਨ ੰ  ਘਟਾਉ ਾਂਦਾ  ੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਨ ੰ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ 

ਜਵਕਾਸ ਜਵਿੱਚ ਸਮ   ਨ ੰ  ਸ਼੍ਾਮਲ ਕਿਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਿਹਾਾਂ, ਇ  ਸਮਾਿ ਨ ੰ  ਜਜੰਮੇਵਾਿ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾ ੀਦਾ 

 ੈ । 

 ਇਸ ਿੇਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਭ ਮੀ ਵਿਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਨਦੀ ਕੈਚਮੈਂਟ ਿੇਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਵਜ ਣ ਵਾਲੇ 

ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਗਣਨਾ / ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਿਨ ਦਾ ਜੋਿਦਾਿ ਸੁਝਾਅ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ  ੈ। ਤਾਜਕ ਬਿਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ 

ਜਨਕਾਸੀ ਦਾ ਉਜਚਤ ਪ੍ਰਬੰਧ  ੋ ਸਕੇ । 

 ਇਸ ਅਨੁਸਾਿ, ਬਸਤੀਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਿ / ਿਤਿੇ ਦੀ ਸਮਿੱਜਸਆ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ' ਸ਼੍ਜ ਿੀ ਪ੍ਾਣੀ 

ਜਨਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ' ਜਵਿੱਚ ਸਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਿਾਣੇ ਚਾ ੀਦੇ  ਨ. 
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 'ਨਦੀ' ਨ ੰ  ਲਿੱਗਦੀਆਾਂ ਸ ਾਇਕ ਿਾਾਂ ਸ ਾਇਕ ਨਦੀਆਾਂ ਦੇ ਕੁਦਿਤੀ ਿਸਤੇ ਨ ੰ  ਨਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਜਸਿਾਿਸ਼੍ ਕੀਤੀ 

ਿਾਾਂਦੀ  ੈ । 

 ਉ  ਿੁਿੱਿ/ ਪ੍ੌਦੇ ਿੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ  ਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ  ੀ ਜਚਜਕਤਸਕ ਪ੍ੌਜਦਆਾਂ ਿ ਪ੍ ਜਵਿੱਚ 

 ੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ 'ਨੀਮ' ਨ ੰ  ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਿੇਤਿ ਜਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਮੈਦਾਨੀ ਥਾਵਾਾਂ ਤ ੇ

ਦਬੁਾਿਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ. ਿਾਾਂ ਇਸਨ ੰ  ਨਦੀ ਿੇਤਿ ਦ ੇਨੇੜੇ ਦਬੁਾਿਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ 

 ੈ। 

 ਅਥਾਿਟੀ ਨ ੰ  ਇ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ, ਜਕ ਅਬਾਦੀ ਿੇਤਿ ਜਵਿੱਚ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਜਨਕਾਸੀ ਦੀ ਜਦਿੱਕਤ 

ਨ ੰ  ਜੀਿੋ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਦਿਤੀ ਤ ਿਾਨੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਬਚਣ ਦ ੇਿਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਸਿਾਿਸ਼੍ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ 

 ੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਿ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਜਮੀਨੀ ਮੁਿੱਲਾਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਯੰਤਜਿਤ ਕਿਨ, ਿੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਨਵੇਸ਼੍ਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਕਿਸ਼੍ਤ ਕਿਨ, 

ਭੌਜਤਕ ਬੁਜਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਜਨਿੰਤਿ ਜਵਕਾਸ ਅਤੇ ਤ ਿਾਨੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ  ੈ, ਇਸ ਤਿਹਾਾਂ 

ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਬੁਲੇਜਟਨਸ ਤੇ ਜਵਚਾਿ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ'  ੜਹ ਦੇ ਿਤਿ ੇਦੀ ਕਮਜੋਿੀ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣਾ  ੈਂ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ. 

ਅਜਧਐਨ, (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ, ਜਨਿਪ੍ਿੱਿ ਮੁਆਵਜਾ, ਪ੍ਾਿਦਿਸ਼੍ਤਾ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁੜ 

ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਲਈ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਜਧਕਾਿਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਿਤੀ ਕਿਕੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਿਣ ਨ ੰ  ਨਯ ਨੀਕਿਨ ਦੀਆਾਂ 

ਯੋਿਨਾਵਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਭੌ ਦਆੁਿਾ  ੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਡ ੰਘਾਈ ਅਤੇ ਵੇਿਵ ੇਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਗਆ  ੈ। 

ਇਸ ਲਈ, ਇ  ਜਸਿੱਟਾ ਜਨਕਲਦਾ  ੈ ਜਕ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵਿੱਧ  ਨ ਅਤੇ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ ਐਲਪ੍ੀਏ, 2031 ਦੇ ਮਨਜ ਿਸੁ਼੍ਦਾ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਯੋਿਨਾਬਿੱਧ ਜਿ ਾਇਸ਼੍ੀ ਿੇਤਿਾਾਂ 

ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਦ ੇਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਲਈ ਇ  ਜਮੀਨ ਗਰਜ ਣ ਕਿਨਾ  ੈ. ਇ  ਯਕੀਨੀ ਤੌਿ ਤੇ ਸਲਾ  ਜਦਿੱਤੀ ਿਾਾਂਦੀ 

 ੈ, ਜਕ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਜਧਿਾਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨਾਮ ਜਨਿਧਾਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ ਤਾਾਂ ਿੋ ਗਰਜ ਣ ਕਿਨ ਦ ੇਕਾਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਗਰਜ ਣ ਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ ਵਜਧਆ ਿਾ ਸਕੇ । 
 

**********  
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 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿ ਪਰਬਧੰਨ ਯੋਜਨਾ 

5.1 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ.) ਭ ਮੀ ਗਰਜ ਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ   ਿੱਲ ਕਿਨ ਲਈ ਜਿ ਿੀ 

 ੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ) ਜਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦ ੇ ਜਡਜਾਈਨ, ਜਨਿਮਾਣ ਅਤੇ 

ਕਾਿਿਸ਼੍ੀਲ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾ ਿ ੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਮ    ੁੰਦਾ  ੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਸਮਾਜਿਕ 

ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਿਤਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ  ੈ। ਉ ਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਿਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ  ,ੈ ਸਵੀਕਾਿਯੋਗ ਪ੍ਿੱਧਿਾਾਂ ਤਿੱਕ 

ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਉਦੇਸ਼੍ ਇ  ਸੁਜਨਸ਼੍ਜਚਤ ਕਿਨਾ  ੈ, ਜਕ ਜਵਜਭੰਨ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਇਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ 

ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਇਆ ਿਾਵੇ।। 

5.2 ਨਯੂਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪਹ ਚੰ 
ਇ  ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ.) ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 

2013’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ ਦੇ ਮਨਜ ਿਸੁ਼੍ਦਾ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਦੋਨੋਂ ਜਪ੍ੰਡਾਾਂ ਦੀ ਬਿਸਾਤੀ 

ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਜਨਪ੍ਟਾਿੇ ਲਈ ਸੈਕਟਿ 92 ਅਤੇ 92-ਅਲਫ਼ਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਲਈ ਭ ਮੀ ਗਰਜ ਣ ਦੇ 

ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਤਆਿ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ 

(ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ) ਜਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਜਡਜਾਈਨ, ਜਨਿਮਾਣ ਅਤੇ ਕਾਿਿਸ਼੍ੀਲ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਨਯ ਨੀਕਿਨ 

ਜਕਤੇ ਿਾ ਿ ੇ ਜਨਗਿਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਮ   ਸ਼੍ਾਜਮਲ  ੈ, ਿੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਿਤਮ 

ਕਿਨ ਿਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਿਣ ਦੇ ਪ੍ਿੱਧਿ ਤਿੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ  ੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਉਦੇਸ਼੍ ਇ  

ਸੁਜਨਸ਼੍ਜਚਤ ਕਿਨਾ  ੈ ਜਕ ਜਵਜਭੰਨ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਇਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਇਆ 

ਿਾਵੇ। ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਦੌਿਾਨ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿੋ ਜਕ, ਪ੍ ਿਵ-ਜਨਿਮਾਣ 

ਪ੍ੜਾਅ, ਜਨਿਮਾਣ ਪ੍ੜਾਅ ਅਤੇ ਕਾਿਿਸ਼੍ੀਲ (ਪ੍ੋਸਟ ਜਨਿਮਾਣ) ਪ੍ੜਾਅ । ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਦੌਿਾਨ 

ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਦਾ ਵੇਿਵਾ  ੇਠ ਜਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਜਵਿੱਚ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ  ੈ । 

5.3 ਨਯੂਨੀਕਰਨ, ਮ ਆਿਜ਼ਾ ਅਤ ੇਪਰਭਾਿ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ 
 ਿੇ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਜਵਚਕਾਿ ਕੋਈ ਜਵਵਾਦ  ੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਜਵਵਾਦ ਨ ੰ  ਪ੍ਜ ਲਾਾਂ  ਿੱਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਇ  

ਸੁਜਨਸ਼੍ਜਚਤ ਕਿਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ,ੈ ਜਕ ਮੁਆਵਜਾ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਮਾਲਕਾਾਂ ਨ ੰ   ੀ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ  ੈ। 

 ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਜਨਿਮਾਣ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਦ ਸ਼੍ਣ ਦ ੇਪ੍ਿੱਧਿ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਿਨ ਲਈ ਜਧਆਨ ਿਿੱਿਣਾ। 

 ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ, (L.A.R.R. Act), 2013 ਦੇ ਢਕੁਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ 

ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਨ ੰ  ਿੜਹੀਆਾਂ ਿਸਲਾਾਂ ਦਾ ਢਕੁਵਾਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ । 

 ਮ ੜ ਿਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮ ੜ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਯੂਨੀਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ: ਜਕਉਾਂਜਕ, ਸਾਿੇ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਜਬਨਾਾਂ ਜਕਸੇ 

ਇਤਿਾਜ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਉਿਾੜਨ ਲਈ ਜਤਆਿ  ਨ, ਅਤੇ ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਿਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਜਸਿੱਧੇ ਿਾਾਂ ਅਜਸਿੱਧ ੇਤੌਿ ਤੇ 

ਉਪ੍ਿੀਵਕਾ ਦੀ ਜਨਿਭਿਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਲਈ ਨ ੀ ਾਂ ਜਮਜਲਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦੇ 

ਉਪ੍ਾਅ ਕਿਨ ਦੀ ਜਿ ਿਤ ਨ ੀ ਾਂ  ੈ। 

 ਿਾਤਾਿਰਨੁੱ ਕ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਉਪਾਅ: ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਦੀ ਤਿਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੋਂ ਜਵਚ ਵਧੇਿੀ ਜਗਣਤੀ 

ਜਵਿੱਚ (ਿਲਦਾਿ ਤੇ ਗੈਿ-ਿਲਦਾਿ ਿੁਿੱਿ) ਜਟਊਬਵੈਿੱਲ,ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਿਾ  ਦ ੇਦਆੁਲੇ ਿੁਿੱਿ  ਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਇ ਨਾਾਂ 

ਜਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿੁਿੱਿ ਿਲ ਦੇ ਿ ਪ੍ ਚ ਚੰਗੀ ਤਿਹਾਾਂ ਜਵਕਸਤ  ੋਏ  ਨ। ਇਸ ਤਿਾਾਂ ਇ  ਦਿਸਾਇਆ ਜਗਆ  ੈ, ਜਕ 
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ਇ ਨਾਾਂ ਿੁਿੱਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਸੈਕਟਿ ਦੀਆਾਂ ਸੜਕਾਾਂ ਦ ੇਦਆੁਲੇ ਿਾਾਂ ਪ੍ਜਿਭਾਜਸ਼੍ਤ ਲੈਂਡਸਕੇਪ੍ ਿੇਤਿਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਦਬੁਾਿਾ ਲਗਾਇਆ 

ਿਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ।  ਾਲਾਾਂਜਕ, ਇ  ਸੁਝਾਅ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ  ੈ ਜਕ, ਸੈਕਟਿ 92 ਅਤੇ 92 ਅਲਫ਼ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ 

ਸੜਕ ਦੇ  ਿੇ ਿੇਤਿਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੋ ਾਲੀ ਦੇ  ਿ ੇਵਾਤਾਵਿਣ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜਹ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ  ੋਣਾ 

ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। 

 ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਨਯ ਨੀਕਿਨ ਅਤ ੇਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਬਾਿ ੇਅਗਲੇ ਪ੍ੇਿ ਤੇ ਜਵਚਾਿ-

ਵਟਾਾਂਦਿਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ  ੈ । 

5.3.1 ਸਮਾਵਜਕ ਹੁੱਲ 

 ਿੇ ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਜਵਚਕਾਿ ਕੋਈ ਜਵਵਾਦ  ੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਜਵਵਾਦ ਨ ੰ  ਪ੍ਜ ਲਾਾਂ  ਿੱਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਇ  

ਸੁਜਨਸ਼੍ਜਚਤ ਕਿਨਾ ਚਾ ੀਦਾ   ੈਜਕ ਮੁਆਵਜਾ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਤੇ ਸ ੀ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇ। 

 ਇਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਕਾਿਿਸ਼੍ੀਲ ਅਤੇ  ੋਿ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਦੌਿਾਨ ਜਪ੍ੰਡ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਿ ਨ ੰ  ਤਿਜੀ  ਜਦਿੱਤੀ ਿਾਣੀ 

ਚਾ ੀਦੀ  ੈ। 

 ਗਰਾਮ ਪ੍ੰਚਾਇਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਜਪ੍ੰਡ ਦੇ ਿੀਵਨ ਜਵਿੱਚ ਬਜੁਿਗਾਾਂ ਦੀ ਸਾਿiਥਕ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਿੀ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ 

ਬਣਾਉਣ ਜਵਿੱਚ ਸ ਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾ ੀਦੀ  ੈ, ਤਾਾਂ ਿ ੋਉ  ਸਾਿੀ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਦੌਿਾਨ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ੰ  

ਗੁੰਿਾਇਸ਼੍ ਅਤੇ ਬੁਿਾ ਮਜ ਸ ਸ ਨਾ ਕਿਨ। 

 ਜਪ੍ੰਡ ਦੇ ਨੌਿਵਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਿੋਿਗਾਿ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਸਿੱਜਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ 

ਜਸਿਲਾਈ ਜਦਿੱਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾ ੀਦੀ  ।ੈ 

 ਿਵਾਇਤ ਅਤ ੇ ਾਸ਼੍ੀਏ ਦੇ ਵਿਗਾਾਂ ਦੇ ਉਿੱਨਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤ ੇਿਾਣੇ ਚਾ ੀਦੇ  ਨ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ 

ਉਨਹਾਾਂ ਦ ੇਿਵਾਇਤੀ  ਨੁਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ  ਨੁਿਾਾਂ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਕਿਕੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਨ ੰ  

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ। 

5.3.2 ਆਰਵਥਕ ਹੁੱਲ 

 ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਆਵਜਾ ਜਨਿਧਾਜਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਜਵਿੱਚ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। 

 ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਭਕਾਿੀ ਵਿਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦ ੇਪ੍ੈਸੇ ਦੇ ਸੁਿਿੱਜਿਅਤ ਜਨਵੇਸ਼੍ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ 

ਅਤੇ ਜਵਿੱਤੀ ਸਲਾ  ਜਦਿੱਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾ ੀਦੀ  ੈ। 

 ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੌਿਾਨ ਫ਼ਸਲਾਾਂ ਦੇ  ੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਸ ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਿਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। (ਿ ੇਲਾਗ  

 ੋਵ)ੇ 

 ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨ ੰ  ਕਿੱਚੇ ਮਾਲ ਿ ੋਉਸਾਿੀ ਦੇ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਿੇਤਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਵਜ  

ਿਾਣਗੇ, ਕਿੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਨੇ ਚਾ ੀਦੇ  ਨ । 

5.3.3 ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਉਪਾਅ 

 ਇਸ ਿੇਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਭ ਮੀ ਵਿਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਨਦੀ ਕੈਚਮੈਂਟ ਿੇਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਵਜ ਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ 

ਦੀ ਗਣਨਾ / ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਿਨ ਦਾ ਜੋਿਦਾਿ ਸੁਝਾਅ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ  ੈ। ਤਾਜਕ ਬਿਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਜਨਕਾਸੀ 

ਦਾ ਉਜਚਤ ਪ੍ਰਬੰਧ  ੋ ਸਕੇ । 
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 ਇਸ ਅਨੁਸਾਿ, ਬਸਤੀਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਿ / ਿਤਿੇ ਦੀ ਸਮਿੱਜਸਆ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'ਸ਼੍ਜ ਿੀ ਪ੍ਾਣੀ ਜਨਕਾਸੀ 

ਪ੍ਰਬਧੰਨ ਯੋਿਨਾ' ਜਵਿੱਚ ਸਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਿਾਣੇ ਚਾ ੀਦੇ  ਨ. 

 'ਨਦੀ' ਨ ੰ  ਲਿੱਗਦੀਆਾਂ ਸ ਾਇਕ ਿਾਾਂ ਸ ਾਇਕ ਨਦੀਆਾਂ ਦੇ ਕੁਦਿਤੀ ਿਸਤੇ ਨ ੰ  ਨਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਜਸਿਾਿਸ਼੍ ਕੀਤੀ 

ਿਾਾਂਦੀ  ੈ । 

 ਉ  ਿੁਿੱਿ/ ਪ੍ੌਦੇ ਿੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ  ਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ  ੀ ਜਚਜਕਤਸਕ ਪ੍ੌਜਦਆਾਂ ਿ ਪ੍ ਜਵਿੱਚ  ੋਣ, 

ਜਿਵੇਂ ਜਕ 'ਨੀਮ' ਨ ੰ  ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਿੇਤਿ ਜਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਮੈਦਾਨੀ ਥਾਵਾਾਂ ਤੇ ਦਬੁਾਿਾ 

ਲਗਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ. ਿਾਾਂ ਇਸਨ ੰ  ਨਦੀ ਿੇਤਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਬੁਾਿਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। 

 ਅਥਾਿਟੀ ਨ ੰ  ਇ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ, ਜਕ ਅਬਾਦੀ ਿੇਤਿ ਜਵਿੱਚ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਜਨਕਾਸੀ ਦੀ ਜਦਿੱਕਤ ਨ ੰ  

ਜੀਿੋ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਦਿਤੀ ਤ ਿਾਨੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਿਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਸਿਾਿਸ਼੍ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ  ੈ। 

 ਿੁਿੱਿਾਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ ੇਨਾਲ ਿੁੜੀ ਨੀਤੀ ਨ ੰ  ਸਪ੍ਿੱਸ਼੍ਟ ਿ ਪ੍ ਜਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 

ਮੁਆਵਜਾ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। 

 ਟਰੈਜਿਕ ਕਾਿਨ  ੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦ ਸ਼੍ਣ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਿਨ ਲਈ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਿੁਿੱਿ ਲਗਾਏ ਿਾਣੇ ਚਾ ੀਦੇ  ਨ। 

 ਪ੍ਿਦੇਸੀ ਸਿਾਵਟੀ ਿੁਿੱਿਾਾਂ ਦੀ ਬਿਾਏ ਪ੍ੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਿੁਿੱਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਤਿਜੀ  ਜਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇ। 

 ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਿੁਿੱਿਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੁਨਿ-ਉਤਾਿਨ ਜਪ੍ੰਡ ਦ ੇਆਲੇ ਦਆੁਲੇ  ਿ-ੇਭਿੇ ਿੇਤਿ ਜਵਚ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾ ੀਦੀ  ੈ। 

5.4 ਸੰਸਥਾਗ੍ਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤ ੇਮ ੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ 
ਜਕਉਾਂਜਕ ਗਰਜ ਣ ਕਿਨ ਦ ੇਵਿੱਡੇ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਅਧੀਨ ਢਕੁਵੇਂ 

ਮੁਆਵਜ ੇਦ ੇਕੇ ਸੰਭਾਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ  ੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਜੰਮੇਵਾਿ ਮੁਿੱਿ ਜਵਅਕਤੀ ਕੁਲੈਕਟਿ 

 ੋਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਜਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਿ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਮਾਲੀਆ ਜਜਲਹੇ  ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਿ ਵਿੋਂ ਪ੍ਜਿਭਾਸ਼੍ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ  ੈ, ਅਤ ੇਇਸ 

ਜਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਜਡਪ੍ਟੀ ਕਜਮਸ਼੍ਨਿ ਅਤੇ ਕੋਈ  ੋਿ ਅਜਧਕਾਿੀ ਸ਼੍ਾਮਲ  ੁੰਦਾ  ੈ, ਿੋ ਿਾਸ ਤੌਿ ਤੇ ਉਜਚਤ ਸਿਕਾਿ ਦਆੁਿਾ 

ਇਿੱਕ ਕੁਲੈਕਟਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਨ ਲਈ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ  ੈ। 

ਮਾਲ ਅਤ ੇਭ ਮੀ ਜਿਕਾਿਡ ਜਵਭਾਗ ਵੀ ਇਕ ਮ ਿੱਤਵਪ੍ ਿਣ ਭ ਜਮਕਾ ਜਨਭਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਜਨਿਧਾਜਿਤ 

ਕਿਨ, ਜਮੀਨੀ ਮਾਪ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਿਧਾਜਿਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਮਾਿਕੀਟ ਦੀਆਾਂ ਦਿਾਾਂ ਜਨਿਧਾਜਿਤ ਕਿਨ ਜਵਚ ਕੁਲੈਕਟਿ ਦੀ 

ਸ ਾਇਤਾ ਕਿਨ ਆਜਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ  ੋਵੇਗਾ। 

ਜਕਉਾਂਜਕ ਇਿੱਥੇ ਕੋਈ 'ਮੁੜ ਵਸਬੇਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪ੍ਨਾ' ਸ਼੍ਾਮਲ ਨ ੀ ਾਂ  ੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿ ੇ ਜਕਸ ੇਅਥੋਜਿਟੀ ਦੀ 

ਜਿ ਿਤ ਨ ੀ ਾਂ  ੋਵੇਗੀ। ਇ  ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ.) ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਜਪ੍ੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦ ੇ

ਗਰਜ ਣ ਦ ੇਨਕਾਿਾਤਮਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਤਆਿ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ. ਨੇ 

ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ, ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਸ ੀ ਅਜਧਕਾਿਾਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤ ੇ

ਪ੍ਾਿਦਿਸ਼੍ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕੀਤਾ  ੈ। ਇ  ਐਕਟ ਦ ੇ ਜਵਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਣ ਅਤੇ ਸੰਿੇਪ੍ ਝਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ  ੁੰਦਾ  ੈ, ਜਕ 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਅਧੀਨ ਭ ਮੀ ਗਰਜ ਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਾਜਿਕ 

ਅਤੇ ਆਿਜਥਕ ਮੁਿੱਜਦਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ  ੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ ਦੀਆਾਂ ਧਾਿਾਵਾਾਂ ਜਵਚ ਸਪ੍ਿੱਸ਼੍ਟਤਾ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ  ੇਠ ਜਦਿੱਤੇ ਜਵਆਪ੍ਕ ਜਸਧਾਾਂਤ ਅਪ੍ਣਾਏ ਿਾਣਗੇ: 

 ਪ੍ੁਿੱਡਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਜਦਆਾਂ ਨਾਲ ਜਨਿੰਤਿ ਜਵਚਾਿ-ਵਟਾਾਂਦਿੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਿਨ ਦੀ ਮੁਿੱਿ 

ਜਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤਾ  ੋਣਗੇ। 
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 ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤ ੇਮੁੜ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਸਕ ਅਤ ੇਕਜਮਸ਼੍ਨਿ ਨ ੰ  ਸਿਕਾਿ ਦਆੁਿਾ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. 

ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 

 ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, R&R ਯੋਿਨਾ ਦੀ ਜਤਆਿੀ ਅਤ ੇL.A.R.R. Act, 2013 ਦ ੇਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਿ ਚੀਿਾਾਂ 

ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

 ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਜਿਪ੍ੋਿਟ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ਦੀ ਧਾਿਾ 7 (5) ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। 

  R&R ਯੋਿਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ, 2013 ਦੇ ਦ ਿ ੇਸ਼੍ੈਡਯ ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ  ੋਣਗੇ। 

(ਿੇ ਲਾਗ   ਨ) 

********** 
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ਅਨ ਸਾਰੀ-3: ਵਮਤੀ 09/06/2021 ਨੰੂ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਸ ਣਿਾਈ ਦਾ ਸ ਝਾਅ 
 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦ ੇਉਪ੍ਬੰਧਾਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ, “ਿਦੋਂ ਵੀ ਧਾਿਾ 4 ਦ ੇਅਧੀਨ 

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਜਤਆਿ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ  ੁੰਦੀ  ੈ, ਤਾਾਂ ਸਿਕਾਿ ਇ  ਸੁਜਨਸ਼੍ਜਚਤ ਕਿੇਗੀ ਜਕ ਤਾਿੀਿ 

ਬਾਿ ੇਪ੍ਰਚਾਿ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਿੇਤਿ ਜਵਿੱਚ ਉਜਚਤ ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ, ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ 

ਸਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਦੇ ਜਵਚਾਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਦਿਿ ਕਿਨ ਅਤ ੇਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਜਿਪ੍ੋਿਟ ਜਵਿੱਚ 

ਸ਼੍ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਬਾਿ ੇ ਜਕ ਾ  ੈਂ।” ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੀ ਧਾਿਾ 5 ਅਧੀਨ 

ਇਸ ਜਵਵਸਥਾ ਨ ੰ  ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਿਿੱਿਜਦਆਾਂ, ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 09 ਿ ਨ, 2021 ਨ ੰ  ਗੁਿ ਦਵਾਿਾ ਸਾਜ ਬ, ਜਪ੍ੰਡ 

ਚਿੱਪ੍ੜਜਚੜੀ ਿੁਿਦ , ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ ਜਵਿ ੇਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇ  ਅਜਭਆਸ ਉਸੇ ਜਪ੍ੰਡ ਜਵਿ ੇਗਮਾਡਾ ਵਿੱਲੋਂ  

23.7708 ਏਕੜ ਦ ੇਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ  ੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਦ ੇ ਜਵਚਾਿਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ 

ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਕਾਿਡ ਕਿਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। 

ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਜਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ, ਗਮਾਡਾ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਸੰਸਥਾ) ਦ ੇਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮਾਲ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜਧਕਾਿੀ, 

ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਅਜਧਐਨ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼੍ਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਟੀਮ ਨੇ ਜਸ਼੍ਿਕਤ ਕੀਤੀ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਦੀ 

ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਿੀ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਸਮਝਾਉਣ ਜਵਿੱਚ ਸ ਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਭਾਗੀਦਾਿਾਾਂ ਿਾਸਕਿ ਗਰਾਮ ਪ੍ੰਚਾਇਤ ਦੇ 

ਮੈਂਬਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮ ਿੱਤਤਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼੍ ਜਵਸਥਾਿ ਜਵਿੱਚ ਦਿੱਜਸਆ। (ਭਾਗੀਦਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਅਨੁਸਾਿੀ-

5 ਜਵਚ  ੈ) 

ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਪ੍ਜ ਲ ਆਾਂ ਬਾਿੇ ਜਵਸਥਾਿ ਨਾਲ ਜਵਚਾਿ ਵਟਾਾਂਦਿੇ 

ਕੀਤ ੇਗਏ, ਅਤ ੇਪ੍ੰਚਾਇਤ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਜਵਚਾਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਦਿਿ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ  ਅੰਤਮ 

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਜਿਪ੍ੋਿਟ ਜਵਿੱਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ। ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 

2013’ ਦੀਆਾਂ ਯੋਿਨਾਵਾਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਸਾਿੀ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਨ ੰ  ਵੀਡੀਓ ਗਰਾਿਡ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਪ੍ੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਤਆਿੀ 

ਦਾ ਵੇਿਵਾ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਿਾਨ ਦਿੱਜਸਆ  ੈ: 

 ਨਦੀ (ਧਾਿਾ) ਅਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਪ੍ਿੱਧਿ: ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਿਾਨ ਚਿੱਪ੍ੜਜਚੜੀ ਿੁਿਦ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਦਿੱਜਸਆ ਜਕ 

200 ਿੁਿੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦਾ ਪ੍ਿੱਧਿ ਮੌਿ ਦਾ ਨਦੀ ਿੇਤਿ ਨਾਲੋਂ  ਉਿੱਚਾ  ੋਵੇ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਿੱਪ੍ੜਜਚੜੀ ਿੁਿਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਜਦਆਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ, ਮਾਨਸ ਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਜਵਿੱਚ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਿ 

ਸਮਿੱਜਸਆ  ੁੰਦੀ  ੈਂ. ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀ ਜਵਵ ਾਿਕਤਾ ਦਾ ਅਜਧਐਨ ਕਿਨ ਦੀ ਜਿ ਿਤ  ੈ. 

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਿਾਾਂ ਦੇ ਜਬਿਲੀ ਦੇ ਮੀਟਿ ਜਮੀਨ ਤੋਂ 2-3 ਿੁਿੱਟ ਦੀ ਉਿੱਚਾਈ ਤੇ ਸਜਥਤ  ਨ. ਿੇ ਪ੍ਾਣੀ ਭਿਦਾ 

 ੈ, ਤਾਾਂ ਜਬਿਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਦਿੁਾਾਂਤ ਵਾਪ੍ਿ ਸਕਦਾ  ੈ. 

 ਕੁਝ ਜਵਿਾਸਤੀ ਿੁਿੱਿ 300-400 ਸਾਲ ਪ੍ੁਿਾਣੇ  ਨ,  ਾਲਾਾਂਜਕ ਇ  ਦਿਿੱਿਤ 200 ਿੁਿੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦ ੇਅਜਧਸ ਜਚਤ 

ਿੇਤਿ ਜਵਿੱਚ ਨ ੀ ਾਂ  ਨ. ਪ੍ਿ, ਉ  ਜਸਿੱਿ ਇਜਤ ਾਸ ਦੀ ਮ ਿੱਤਤਾ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ੁਿਾਣੇ  ਨ (ਯੁਿੱਧ ਯਾਦਗਾਿ ਸਥਾਨ ਜਵਿੱਚ 

ਦਿਸਾਇਆ ਜਗਆ  )ੈ. ਇਸ ਤਿਹਾਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ  ੋਣੀ ਚਾ ੀਦੀ  ੈ, ਇਸ ਨ ੰ  ਕਿੱਟਣ ਦੀ ਬਿਾਏ ਲਿੱਕੜਾਾਂ ਦੀ 

ਤਿਹਾਾਂ  ੀ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ. 

 ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਨੇ ਮੌਿ ਦਾ ਜਟਊਬਵੈਿੱਲਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਜ ਲ ਦੇ ਆਧਾਿ ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੋਿ ਪ੍ਾਇਆ। 

 ਿੁਿੱਿਾਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਨੇ ਚਿੱਲ ਿ  ੇਿਲਵਾਯ  ਪ੍ਜਿਵਿਤਨ ਦਾ ਮਕੁਾਬਲਾ ਕਿਨ ਲਈ ਢਕੁਵੇਂ ਮਆੁਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ -

ਨਾਲ ਦਿਿਤਾਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ  ੈ। 

 ਇਿੱਥੇ 20 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਅਵਾਿਾ ਪ੍ਸ਼੍  (ਗਾਵਾਾਂ ਸਮੇਤ)  ਨ, ਅਤੇ ਸਿਕਾਿ ਨ ੰ  ਸਾਿੇ ਅਵਾਿਾ ਪ੍ਸ਼੍ ਆਾਂ ਨ ੰ   ਟਾਉਣ ਲਈ 

ਜਿ ਿੀ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਨੀ ਚਾ ੀਦੀ  ੈ । 
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ਅਨ ਸਾਰੀ-4: ਜਨਤਕ ਸ ਣਿਾਈ ਦੀਆ ਂਤਸਿੀਰਾ ਂਵਮਤੀ 09/06/2021  
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ਅਨ ਸਾਰੀ-5: ਜਨਤਕ ਸ ਣਿਾਈ ਵਿੁੱਚ ਵਹੁੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਵਮਤੀ 09/06/2021  
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ਅਨ ਸਾਰੀ-6: ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਿੁੱਲੋਂ  ਸਮੀਵਖਆ ਵਮਤੀ 22/09/2021 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਉਪ੍ਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ, “ਿਦੋਂ ਵੀ ਜਕਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

ਨ ੰ  ਸੈਕਸ਼੍ਨ -7 ਦੇ ਤਜ ਤ ਜਤਆਿ ਕਿਨ ਦੀ ਜਿ ਿਤ  ੁੰਦੀ  ੈ, ਓ ਦੋਂ, 'ਇਿੱਕ ਮਾ ਿ ਸਮ   ਦਆੁਿਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਜਿਪ੍ੋਿਟ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ  ੈਂ”, ਉਜਚਤ ਸਿਕਾਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੀ ਜਿਪ੍ੋਿਟ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਇਿੱਕ ਸੁਤੰਤਿ ਬ -ੁਅਨੁਸ਼੍ਾਸਨੀ ਮਾ ਿ ਸਮ   ਦਆੁਿਾ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ  ੈ। 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੀ ਧਾਿਾ-7 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਜਵਵਸਥਾ ਨ ੰ  ਜਧਆਨ ਜਵਿੱਚ ਿਿੱਿਦੇ  ੋਏ, 

ਇਿੱਕ ਮਾ ਿ ਸਮ   ਸਮੀਜਿਆ ਮੀਜਟੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਐਸ. ਜਸਿੱਧ  (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ  ੇਠ 22 ਸਤੰਬਿ, 

2021 ਨ ੰ  ਕਮੇਟੀ ਿ ਮ, ਤੀਿੀ ਮੰਜਜਲ, ਪ੍ੁਿੱਡਾ ਭਵਨ ਜਵਿੇ  ੋਈ ਸੀ। 

ਮਾ ਿ ਸਮ   ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਜਟੰਗ ਜਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਸੰਸਥਾ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦ,ੇ ਗਰਾਮ ਪ੍ੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਟੀਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦ ੇਸ਼੍ਾਮਲ  ੋਏ, ਜਿਨਹਾਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਅਜਧਐਨ ਕੀਤਾ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ ਿੀ 

ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਸਮਝਾਉਣ ਜਵਿੱਚ ਸ ਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਵਸਥਾਿ ਨਾਲ ਅਜਧਐਨ ਬਾਿੇ ਦਿੱਜਸਆ, ਿ ੋਇਸ ਉਦੇਸ਼੍ ਨ ੰ  ਪ੍ ਿਾ ਕਿਨ 

ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। (ਜ ਿੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਦੇ ਸ ਚੀ ਅੰਜਤਕਾ-8 ਜਵਿੱਿੇ) 

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ.) ਦਾ ਅਜਧਐਨ ਭੌਜਤਕ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ ਜਵਭਾਗ, ਗੁਿ  ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਯ ਨੀਵਿਜਸਟੀ, ਅੰਜਮਰਤਸਿ ਦਆੁਿਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਿਾਿਟ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਿੱਡੀ ਜਿਪ੍ੋਿਟ ਸੌਂਪ੍ ਜਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ 

ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਮਾ ਿ ਸਮ   ਦਆੁਿਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ  ੈ, ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਿ-ਅਜਧਕਾਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਜਗਆਨੀ (ਪ੍ਰੋ. ਿਾਿੇਸ਼੍ ਜਗਿੱਲ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਿਮਨਿੀਤ ਕੌਿ ਿੌ ਲ), ਵਿ-ਵਿ ਜਪ੍ੰਡਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। (ਮਾ ਿ ਸਮ   ਸਮੀਜਿਆ ਮੀਜਟੰਗ ਦੀਆਾਂ 

ਿਾਦਗਾਿੀ ਅੰਜਤਕਾ-7 ਜਵਿੱਿੇ  ੈਂ) 

ਮਾ ਿ ਸਮ   ਨੇ ਿੋਿਾਾਂ ਬਾਿੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀਸੀ ਦੌਿਾਨ  ੇਠ ਜਲਿੇ ਸੁਝਾਅ ਜਦਿੱਤੇ ਗਏ – 

- ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਵਵ ਾਿਕਤਾ ਬਾਿ ੇਨਾਕਾਫ਼ੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਮੌਿ ਦਗੀ ਦੇ ਕਾਿਨ, ਮਾ ਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ 

ਨ ੰ  ਸੁਝਾਅ ਜਦਿੱਤਾ ਜਕ, 'ਮੁ ਾਲੀ ਿੇਤਿ ਦੀ ਜਸਟੀ ਡਿੇਨੇਿ ਯੋਿਨਾ' ਜਤਆਿ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ। ਇਿੱਥੇ ਇ  ਸੁਜਨਸ਼੍ਜਚਤ 

ਕਿਨਾ ਲਾਿਮੀ  ,ੈ ਜਕ ਤ ਿਾਨੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਿੱਪ੍ੜਜਚੜੀ ਿੁਿਦ ਵਿਗੇ ਜਪ੍ੰਡਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨ ੀ ਾਂ ਕਿੇਗਾ. ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਿ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਨ ੰ  ਚਲਾਉਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿੇਨੇਿ ਦੇ ਜਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਵੇਿਵ ੇਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਿਾਣੇ ਚਾ ੀਦੇ  ਨ. 

- ਮਾਜ ਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨ ੰ   ਦਾਇਤ ਜਦਿੱਤੀ ਜਕ, ਉ  ਚਿੱਪ੍ੜਜਚੜੀ ਿੁਿਦ ਦੇ ਿੇਤਿ ਜਵਿੱਚ 300-400 ਸਾਲ ਪ੍ੁਿਾਣੇ 

ਦਿਿਤਾਾਂ ਦੀ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸੰਭਾਲ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। 

ਮਾ ਿ ਸਮ   ਇਸ ਿਾਏ ਨਾਲ ਸਜ ਮਤ  ੋ ਜਗਆ ਸੀ ਜਕ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਸ਼੍ਜ ਿੀ ਜਵਕਾਸ ਨ ੰ  ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ 

(L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਭਾਗ-2(i)(e) ਜਵਿੱਚ ਦਿਸਾਇਆ ਜਗਆ  ੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇ  ਿਨਤਕ ਉਦੇਸ਼੍ ਦੀ ਪ੍ ਿਤੀ ਕਿਦਾ 

 ੈ. ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਪ੍ੋਿਟ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਦੇ  ੋਏ, ਕਮਟੇੀ ਨੇ ਪ੍ਾਇਆ  ੈ ਜਕ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਸੜਕ ਨ ੰ  ਏਸ.ਏ.ਏਸ. ਨਗਿ 

ਦੇ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਅਨੁਸਾਿ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਿ ਾ  ੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਯੋਿਨਾਬਿੱਧ ਜਵਕਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਸੰਭਵ 

ਜਵਕਲਪ੍ ਨ ੀ ਾਂ  ਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜਮੀਨ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ  ੈ। 

ਮੀਵਟੰਗ੍ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਿੇਲੇ ਸ਼ਾਵਮਲ ਭਾਗ੍ੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ । 
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ਅਨ ਸਾਰੀ-7: ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਿੁੱਲੋਂ  ਸਮੀਵਖਆ ਦੀਆਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਵਮਤੀ 22/09/2021 
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