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 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ 

 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਪੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਐੁੱਿ.ਏ.ਐੁੱਿ. ਨਗਰ ਲਈ 2006 ਿੋਂ 2031 ਿੁੱਕ ਦ ੇਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਤਦੁੱਿੀ ਿੀ। 

ਐਿ.ਏ.ਐੁੱਿ. ਨਗਰ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਰੁੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਲ 2031 ਲਈ ਅਨੁਰਾਤਨਿ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੋzਗਾਰ ਅਿ ੇ

ਤਰਿਾਇਸ਼ੀ ਜਰਰੂਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਐਿ.ਏ.ਐਿ. ਨਗਰ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਗਿੇਟਰ ਰੋਿਾਲੀ ਖੇਿਰੀ ਯੋਜਨਾ 

2008-2058 ਨੰੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਾਰ ਦ ੇ ਤਦਿਸ਼ਟੀ ਅਿੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਿੀ 

ਗਈ ਿ।ੈ ਪਿਿਿਾਿਾਂ ਨੇ ਿਾਿਾਿਰਨ ਅਿੇ ਤਿਸ਼ਿ ਪੁੱਧਰੀ ਬੁਤਨਆਦੀ ਪਿਬੰਧਾਂ ਿੇ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਧਆਨ ਕੇਂਦਤਰਿ ਕਰਤਦਆਂ, 

ਆਰਤਿਕ ਅਧਾਰ ਨੰੂ ਉਿੇਤਜਿ ਕਰਕ ੇਰੌਜੂਦਾ ਤਿਕਾਿ ਨੰੂ ਿਲੁਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ ਿਨ। 

ਐਿ.ਏ. ਐਿ ਦੀ ਖੇਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਚ ਇਕ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕੀਿੀ ਗਈ ਿੈ ਤਕ ਨਗਰ ਇਿ ਿੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਨ ਤਕ ਿਾਲ 

2056 ਲਈ ਿਾ 4.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਿਿਾਨਕ ਜਰਰੂਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਜਰੀਨਾਂ-ਿਰਿੋਂ 

ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ ਜਰੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। (ਤਿੰਘ ਅਿ ੇਚਾਿਲ, 2018) 

ਚੰਡੀਗੜਹ ਦ ੇਆਿ-ਪਾਿ ਿਤਿਿ ਐਿ.ਏ.ਐੁੱਿ. ਨਗਰ (ਰੋਿਾਲੀ) ਤਿੁੱਚ ਸ਼ਤਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਤਿੁੱਚ ਿੇਜੀ ਨਾਲ ਿਾਧਾ 

ਿੇਖਣ ਨੰੂ ਤਰਲ ਤਰਿਾ ਿੈ, (ਤਿੰਘ ਅਿੇ ਚਾਿਲ, 2018) । ਤਜਲਹ ਾ ਐਿ. ਏ. ਐਿ ਨਗਰ ਤਿਚ ਸ਼ਤਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ 

ਿਾਧੇ ਦਰ 2001 ਤਿਚ 38.3% ਿੀਿਦੀ ਿੋਂ ਿੇਜੀ ਨਾਲ ਿੁੱਧਕੇ 2011 ਤਿਚ 54.8% ਿੀਿਦੀ ਿੋ ਗਈ । ਪੰਜਾਬ 

ਿਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜਹ ਦੇ ਤਨਰੰਿਰ ਰਪੂ ਤਿੁੱਚ ਰੋਿਾਲੀ ਦਾ ਤਿਕਾਿ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਅਿ ੇਆਿਪਾਿ ਦ ੇਇਲਾਤਕਆਂ, ਲਾਂਡਰਾਂ, 

ਖਰੜ ਿੁੱਕ ਤਰਿਾਇਸ਼ੀ ਿਿਲੂਿਾਂ ਦੇ ਤਲਿਾਜ ਨਾਲ ਤਿਕਾਿ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। 

 ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਪਛੋਕੜ 
ਐਿ.ਏ.ਐੁੱਿ. ਨਗਰ ਦੇ ਰਣਨੀਿਕ ਿਿਾਨ ਅਿੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਿਰੇਂ ਦੀ ਇਕਿਾਿ ਿੀਰਾ ਇਿ ਨੰੂ 

ਤਿਕਾਿ ਦੇ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਿੰਭਾਤਿਿ ਬਣਾਉਦਂੀ ਿੈ। ਭੌਤਿਕ, ਿਰਾਤਜਕ ਅਿ ੇਆਰਤਿਕ ਤਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਕਿੇ   ਦ ੇਿੁਚਾਰ ੂ

ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜੰਰੇਿਾਰ ਿਨ ਅਿ ੇਅਤਜਿੇ ਦਿਿਾਿੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਗਈ ਤਦਿਸ਼ਟੀ, 

ਉਿ ਖੇਿਰ ਅਿੇ ਇਿ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਿਾਿਾਿਰਨ ਦ ੇਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਭਤਿੁੱਖ ਦੀ ਨੀਿਂ ਦੀ ਤਨਸ਼ਾਨਦੇਿੀ ਕਰਦੀ 

ਿੈ। (ਤਿੰਘ ਅਿੇ ਚਾਿਲ, 2018) 

ਐਿ.ਏ.ਐਿ. ਨਗਰ ਐਲ.ਪੀ.ਏ., 2031 ਦੀ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਅਿੇ ਇਿ ਦੇ ਤਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਤਧਆਨ ਤਿਚ ਰੁੱਖਤਦਆਂ, 

ਪੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਿਬੰਧਿ ਤਿਕਾਿ ਅਿਾਰਟੀ, ਗਿੇਟਰ ਰੋਿਾਲੀ ਖੇਿਰ ਤਿਕਾਿ ਅਿਾਰਟੀ (ਗਰਾਡਾ) ਰਾਿੀ,ਂ ਤਪੰਡ 

ਰੰਨੋਲੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਤਿਟੀ ਿੈਕਟਰ-82 ਤਿੁੱਖ ੇਪੈਂਦੇ ਚੋਂ ਨੰੂ ਤਰਅਲਾਇੰਰੈਂਟ ਕਰਣ ਲਈ ਜਰੀਨ ਪਿਾਪਿ ਕਰਨ ਦਾ 

ਪਿਿਿਾਿ ਰੁੱਖਦੀ ਿੈ, ਤਜਿ ਤਿੁੱਚ ਿਾਤਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਿ ਤਿੰਘ ਨਗਰ ਤਿੁੱਚ ਪਿਿਾਤਨਿ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਿਾਰ 

ਡਰਾਇੰਗ ਨੰਬਰ ਡੀਟੀਪੀ (ਿਾਤਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਿ ਤਿੰਘ ਨਗਰ) 2280/16 ਤਰਿੀ 05.12.2016 ਅਿੇ 26.02.2020 

ਅਿੇ 04.06.2021 ਨੰੂ ਿੰਸ਼ੋਤਧਿ ਕੀਿਾ ਗਯਾ । ਤਜਿ ਤਿੁੱਚ ਿਿੁੱਤਿਲ ਰੋਿਾਲੀ ਦੀ ਇੁੱਕ ਗਿਾਰ ਪੰਚਾਇਿ ਰੰਨੋਲੀ ਲਈ 

ਨੋਟੀਤਿਕੇਸ਼ਨ ਨ. 06/12/2021-6HG1/1733, ਤਰਿੀ 02.12.2021, ਦੇ ਿਤਿਿ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ 

ਆਉਤਂਦਆਂ ਨੰੂ ਤਨਰਤਿਘਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਿਾ ਤਗਆ। ਇਿ ਿਬੰਧ ਤਿੁੱਚ ਗਰਾਡਾ ਨੇ ਰੰਨੋਲੀ ਤਿੁੱਚ ਰਾਿਟਰ 

ਪਲਾਨ ਿਤਿਿ ਜਰੀਨ ਐਕਿਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਿਿਾਿ ਤਦੁੱਿਾ ਿੈ, ਅਿੇ ਿਤਿਿੀਲ ਰੁਿਾਲੀ ਦ ੇ ਇੁੱਕ ਤਪੰਡ ਦੀ 

ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਜਰੀਨ ਦੇ 10.9583 ਏਕੜ ਜਰੀਨ ਨੰੂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ। 
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 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵਪਛੋਕੜ 
ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਤਪਛੋਕੜ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ ਤਿਚ ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਅਿੇ ਉਿਨਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਕੀਿੀ ਗਈ ਤਕਿ ੇਿੀ ਿਰਾਤਜਕ ਿਬਦੀਲੀ ਪਿਤਕਤਰਆ ਦੇ ਿਕਾਰਾਿਰਕ ਅਿੇ ਨਕਾਰਾਿਰਕ, ਇਰਾਦੇ ਅਿੇ 

ਅਨਜਾਣੇ ਿਰਾਤਜਕ ਨਿੀਤਜਆਂ ਦੇ ਤਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਤਨਗਰਾਨੀ ਅਿੇ ਪਿਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਪਿਤਕਤਰਆਿਾਂ ਸ਼ਾਰਲ ਿਨ। 

ਐਿ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਿਭ ਿੋਂ ਰਿੁੱਿਿਪੂਰਨ ਨਿੀਜਾ ਤਿਅਕਿੀਆਂ ਅਿੇ ਿੁੱਡੇ ਪੁੱਧਰ ਿੇ ਿਰਾਜ ਿੇ ਪੈਣ ਿਾਲੇ ਿੰਭਾਤਿਿ 

ਨਕਾਰਾਿਰਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਦਾ ਤਿਕਾਿ ਕਰਨਾ ਿੈ। 

ਐਿ.ਆਈ.ਏ. ਿਣੁ ਪਿੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਤਕਤਰਆ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਤਗਆ ਿੈ। 

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

Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) ਤਿਚ ਿਿੀ ਰੁਆਿਜਾ ਅਿੇ 

ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਾ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ, ਤਜਿਨੰੂ “ਲੈਂਡ ਐਕੁਤਿਜਨ ਐਕਟ, ਐੁੱਲ.ਏ.ਏ., 1894” (Land Acquisition Act, 

1894) ਦੀ ਿਾਂ ਤਦੁੱਿੀ ਗਈ ਿੈ, ਤਜਿਦੀ ਜਰਰੂਿ ਐਿ.ਆਈ.ਏ ਦੀ ਿਾਰੇ ਪਿੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ  ਭੂਤਰਕਾ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਿੈ। ਭੋਂ 

ਪਿਾਪਿੀ ਲਈ ਰਾਤਿਰ ਿਰੂਿ ਦਆੁਰਾ ਐਿ.ਆਈ.ਏ ਅਤਧਐਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਅਿੇ ਇਿਦੇ ਰੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੁੱਕ 

ਤਿਿਤਿਿਿ ਪਿਤਕਤਰਆ ਨੰੂ ਿੀ ਤਨਰਧਾਤਰਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਰਾਤਿਰ ਿਰੂਿ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਰਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ- ਤਜਿੇਂ ਤਕ 

ਜਰੀਨ, ਆਿਾਜਾਈ, ਰਕਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਜੰਦਗੀ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਤਕੁੱਿੇ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਰਾਲਕੀ, ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਤਿਕ 

ਿਤਿਿੀਆਂ, ਭੌਤਿਕ ਬੁਤਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਨਾਲੀਆਂ, ਿੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੁੱਬਧਿਾ, ਿੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਆਤਦ) ਦੇ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦ ੇ

ਪਿਭਾਿਾਂ ਦਾ ਰੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਿੇ ਿੋਰ ਬਿਿੁ ਿਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਿਨ ਜੋ ਜਰੀਨ ਪਿਾਪਿੀ ਲਈ ਇਿ ਪਿਤਕਤਰਆ ਦਾ 

ਰੁੁੱਖ ਰੁੁੱਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਿਰਾਜ ਿ ੇਬਿਪੁੁੱਖੀ ਪਿਭਾਿ ਪਾ ਿਕਦੀ ਿੈ। 

 ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਅਤ ੇਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ. ਯੋਜਨਾ ਵਤਆਰੀ ਪਰਵਕਵਰਆ 
ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ ਅਿੇ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਪਿਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਰਰੂਿ ਉਿ ਿਕਿ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਪਿੋਜੈਕਟ 

ਦੇ ਨਿੀਜ ੇਿਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਆਰਤਿਕ ਿਿਾਨਕ ਬਦਲਾਿ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਿੁੱਚ ਲਾਜਰੀ ਿੌਰ ਿੇ ਇਿ 

ਿੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਤਕ ਪਿੋਜੈਕਟ ਿੋਂ ਪਿਭਾਿਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁ਼ਰਆੂਿ ਿੋਂ ਪਤਿਲਾਂ 

ਪਿਚੁੱਲਿ ਪੁੱਧਰ ਿੇ ਬਿਾਲ ਿੋ ਗਈ ਿੋਿੇ। ਐਿ.ਆਈ.ਏ ਅਿੇ ਐਿ.ਆਈ.ਐਰ.ਪੀ ਨੰੂ ਪਿਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤਧਆਨ ਤਿੁੱਚ ਰੁੱਖੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕੁਝ ਜਰਰੂੀ ਤਿੁੱਿੇ ਅਿੇ ਕਦਰ ਜੋ ਤਕ, ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿਰਾਤਜਕ-ਆਰਤਿਕ 

ਪਿਭਾਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜਨਿਕ/ ਕਤਰਉਨਟੀ ਿਲਾਿ-ਰਸ਼ਿਰੇ, ਜਰੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਅਿੇ ਰੁਆਿਜ ੇਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਢਾਂਚੇ, ਇੰਟਾਈਟਲਰੈਂਟ ਪਾਤਲਿੀ, ਰੁੜ ਜਗਹਾ ਅਿ ੇਪੁਨਰਿਾਿ, ਆਰਦਨੀ ਦੀ ਬਿਾਲੀ ਅਿੇ ‘ਰੁੜ ਿਿਾਪਨਾ ਅਿੇ ਰੁੜ 

ਿਿੇਬਾ’ (Rehabilitation & Resettlement) ਬਜਟ ਦਾ ਿੇਰਿਾ । 

 ਅਵਧਐਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 
ਅਤਧਐਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ, 2013’ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰਾਂ ਦ ੇਿਿੀ ਅਿੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਾ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ 

ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ ਅਤਧਐਨ ਕਰਨਾ ਿੈ। 

 ਅਵਧਐਨ ਦੇ ਉਦੇ਼ਿ 
ਅਤਧਐਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ, 2013’ ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਦੇ ਪਿਾਿਧਾਨ ਦੇ 

ਅਨੁਿਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਐਿ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਰੁਲ ਅਿੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਰੋਿਾਂ ਿੋਂ ਇਕੁੱਿਰ ਕੀਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਿੇ 

ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਪਿਾਪਿੀ ਦ ੇਿਰਾਤਜਕ-ਆਰਤਿਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦਾ ਰੁਲਾਂਕਣ ਕੀਿਾ ਿੈ। ਐਿ.ਆਈ.ਏ ਅਤਧਐਨ ਿੇਠ ਤਦੁੱਿ ੇ

ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿੇ ਕੇਂਤਦਿਿ ਿੈ: 
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 ਪਿੋਜੈਕਟ ਦਾ ਿਰਕ ਇਿ ਤਿੁੱਚ ਿੀ ਸ਼ਾਰਲ ਿੈ ਤਕ ਤਕਿੇਂ ਪਿੋਜੈਕਟ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 

2013’ ਤਿੁੱਚ ਿੂਚੀਬੁੱਧ ਜਨਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਪਦੰਡਾਂ ਿੇ ਪੂਰਾ ਉਿਰਦਾ ਿੈ। 

 ਪਿਭਾਤਿਿ ਖੇਿਰ ਦਾ ਇੁੱਕ ਿਰਾਤਜਕ-ਆਰਤਿਕ ਅਿੇ ਿਤਭਆਚਾਰਕ ਪਿੋਿਾਈਲ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕਤੜਆਂ ਅਿ ੇ

ਅੰਕਤੜਆਂ, ਖੇਿਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਿੇ ਿਲਾਿ-ਰਸ਼ਿਰ ੇਦ ੇਅਧਾਰ ਿੇ ਤਿਆਰ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਪਛਾਣੀਆਂ ਰੁੜ 

ਿਿੇਬਾ ਿਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਅਿੇ ਜਰੀਨ ਅਿੇ ਇਿਦੀ ਰੌਜੂਦਾ ਿਿਨੀਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੁੱਕ ਿੰਖੇਪ 

ਿਰਾਤਜਕ-ਆਰਤਿਕ ਰਪੂ ਦਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

 ਪਿਭਾਤਿਿ ਪਤਰਿਾਰਾਂ ਅਿ ੇਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਤਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਤਗਣਿੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤਜਿ ਦ ੇਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ 

ਿੰਭਾਿਨਾ ਿੈ। 

 ਇਿ ਪਿੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਿਰਝਣ ਲਈ ਪਿਾਪਿ ਕੀਿੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭੋਂ ਦੀ ਿੁੱਦ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਲੋੜੀਦਂੀ ਿੈ। 

 ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿਾਂ, ਕੁਦਰਿ ਅਿੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਿਰਬੋਧਣ ਿੁੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਿ ਦਾ ਅਤਧਐਨ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇਪਿੋਜੈਕਟ 

ਦੇ ਲਾਭ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੀ ਿਰੁੁੱਚੀ ਲਾਗਿ ਿੇ ਇਨਹਾਂ ਲਾਗਿਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣਾ। 

 ਜਰੀਨ (ਿਰਕਾਰੀ ਅਿ ੇ ਤਨੁੱ ਜੀ) ਦੀ ਿੁੱਦ, ਰਕਾਨ, ਿਿੇਬੇ ਅਿੇ ਿੋਰ ਿਾਂਝੀਆਂ ਿੰਪਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰਝਣ ਲਈ 

ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਪਿਾਪਿੀ ਦਆੁਰਾ ਪਿਭਾਤਿਿ ਿੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਿਨਾ। 

 ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਪਿੋਜੈਕਟ ਅਿੇ ਜਰੀਨੀ ਪਿਾਪਿੀ ਦ ੇਰਾੜੇ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਅਿ ੇਿਰਾਤਜਕ ਲਾਗਿਾਂ ਅਿ ੇਲਾਭਾਂ ਦ ੇ

ਿੰਿੁਲਨ ਅਿ ੇਿੰਡ ਦਾ ਅੰਿਰ ਰੁਲਾਂਕਣ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਿੇ ਇਿ ਰੁਲਾਂਕਣ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਕ ਪਿਿਿਾਤਿਿ 

ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭ ਿਰਾਤਜਕ ਿੋਂ ਤਕਿ ੇਿੁੱਧ ਿਨ ਜਾਂ ਨਿੀ ਂਲਾਗਿ ਅਿੇ ਰਾੜੇ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਜੋ ਪਿਭਾਤਿਿ 

ਪਤਰਿਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਨੁਭਿ ਕੀਿ ੇਜਾ ਿਕਦ ੇਿਨ ਜਾਂ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਉਕਿ ਜਰੀਨ ਐਕਿਾਇਰ ਅਿੇ ਰੁੜ ਿਿੇਬੇ 

ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਿਜੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਿਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੀ, ਪਿਭਾਤਿਿ ਪਤਰਿਾਰ ਆਰਤਿਕ ਜਾਂ ਿਰਾਤਜਕ ਿੌਰ ਿੇ ਰਾੜ ੇ

ਿੋਣ ਦਾ ਜਖਰ ਬਤਣਆ ਰਿ।ੇ 

 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁਚੰ ਅਤ ੇਢੰਗ੍ 

ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਿੇ ਐਿ.ਆਈ.ਐਰ.ਪੀ. ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪਿੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਿੀ, 

ਅਿੇ ਕੰਰ ਦੇ ਖੇਿਰ ਤਿੁੱਚ ਢਾਂਚਾ ਿ,ੈ ਉਿ ਿੇਠਾਂ ਦਰਿਾਈ ਗਈ ਿੈ। ਐਿ.ਆਈ.ਏ ਨੰੂ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ 

(L.A.R.R. Act), 2013' ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਿੈ। ਿੇਠ ਤਦੁੱਿੀ ਤਚੁੱਿਰ ਿਿਾਅ ਦ ੇਰਪੂ ਤਿੁੱਚ ਤਚੁੱਿਰ 

ਐਿ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਅਤਧਐਨ ਦੀ ਪਿੁੰਚ ਅਿ ੇਤਿਧੀ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਦਂੀ ਿੈ। 
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ਵਚਿੱਤਰ 1.1 ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਧੀ 

 
ਐਿ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਢਾਂਤਚਆਂ, ਪਿਭਾਿਿ ਪਤਰਿਾਰਾਂ ਅਿੇ ਤਿਅਕਿੀਆਂ ਦੀ ਇੁੱਕ ਪੂਰੀ ਿਿਿੂ ਿੂਚੀ ਤਿਆਰ 

ਕਰਨਾ ਅਿੇ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਡਾਟਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੌਜੂਦਾ ਅਤਭਆਿ ਲਈ, ਬਿਿੁ 

ਿਾਰ ੇਰੁਲ ਅਿੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਿਰੋਿਾਂ ਨਾਲ ਤਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਿਾ ਤਗਆ। ਅੁੱਗ,ੇ ਐਿ.ਆਈ.ਏ ਦ ੇਉੁੱਪਰ ਦੁੱਿੇ 

ਪੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਤਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿੰਕੇਿਕ ਢੰਗ ਿੰਖੇਪ ਤਿੁੱਚ ਿਾਰਣੀ 1.1 ਤਿੁੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਿੈ – 

ਸਾਰਣੀ 1.1 ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਸੰਚਾਰੀ ਸੰਕੇਤਕ ਢੰਗ੍ 
ਕ. ਐਸ. ਆਈ. ਏ ਦੇ ਗੁ੍ਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਵਲੰਕ 

1 
ਰੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਤਕ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਭੋਂ ਪਿਾਪਿੀ 

ਜਨਿਕ ਰੰਿਿ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

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

ਤਿਚ ਿਿੀ ਅਤਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁਆਿਜਾ ਅਿੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਾ ਦੇ 

ਿੈਕਸ਼ਨ 2 (1) ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਪਤਰਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਿਾਰ ਜਨਿਕ 

ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਿਿਾਲਾ। 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.

ਆਰ. ਐਕਟ 

(L.A.R.R. 

Act), 2013’ 

2 

ਪਿਭਾਤਿਿ ਪਤਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜਨ 

ਤਗਣਿੀ ਅਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਤਰਿਾਰਾਂ ਦੀ 

ਤਗਣਿੀ ਜੋ ਤਕ ਉਜੜੇ ਿੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਿਨਾ 

ਿੈ। 

ਤਜਲਹ ਾ ਪਿਸ਼ਾਿਨ ਦਫ਼ਿਰ ਿੋਂ ਰਾਲੀਆ ਤਰਕਾਰਡਾਂ ਪਿਾਪਿ 

ਕੀਿਾ. ਇੰਟਰਤਿਓ ਦੇ ਿਰਾਂ-ਿਤਿ ਰਾਿੀ ਂਪਿਿਿਾਤਿਿ ਖੇਿਰ 

ਤਿੁੱਚ ਿਰਿੇਖਣ ਕੀਿਾ ਤਗਆ। 
1. ਗਰਾਡਾ 

ਤਰਕਾਰਡ 

2. ਿਰਿੇਖਣ / 

ਖੇਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ 

 3 

ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਪਿਾਪਿੀ ਦਆੁਰਾ ਪਿਭਾਤਿਿ 

ਿੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਿਿ ਜਰੀਨਾਂ (ਜਨਿਕ ਅਿ ੇ

ਤਨੁੱ ਜੀ) ਘਰਾਂ ਅਿੇ ਿੋਰ ਆਰ ਿੰਪੁੱਿੀਆਂ 

ਦੀ ਿੁੱਦ ਨੰੂ ਿਰਝਨਾ ਿੇ ਉਿਦਾ 

ਬੰਦੋਬਿਿ। 

ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਿੀ ਜਰੀਨ ਅਿੇ ਜਰੀਨ ਦੀ 

ਤਕਿਰ, ਪਿਭਾਤਿਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਰੁੁੱਖਾਂ ਆਤਦ ਦੀ ਤਗਣਿੀ ਦਾ 

ਿੇਰਿਾ ਅਤਧਆਇ 2 ਤਿਚ ਤਦੁੱਿਾ ਤਗਆ ਿੈ। 
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ਕ. ਐਸ. ਆਈ. ਏ ਦੇ ਗੁ੍ਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਵਲੰਕ 

4 

ਇਿ ਪਿੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਰੀਨ ਦੀ ਤਕੰਨੀ ਿੁੱਦ 

ਿੈ  ਿੇ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਕੀਨੀ ਲੋੜੀਦਂੀ ਜਰਰੂਿ 

ਿੈ। ਉਿਨੂ ਿਰਝਨਾ। 

ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਿੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਜਰੀਨ ਦੀ ਪਿਿਿਾਤਿਿ 

ਿਰਿੋਂ ਦੀ ਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ ਅਤਧਐਨ ਕਰਨਾ। 

(ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਗਰਾਡਾ ਅਿੇ ਿਬੰiਧਿ ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿਲਾਿ 

ਕੀਿੀ ਗਈ, ਇਿ ਿਪੁੱਸ਼ਟ ਿੈ ਤਕ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਿੀ ਜਾ 

ਰਿੀ ਜਰੀਨ ਦੀ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਲੋੜ ਿੈ।) 1. ਿੈਕੰਡਰੀ 

ਿਰੋਿ 

2. ਿਰਿੇਖਣ / 

ਖੇਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ 

5 
ਕੀ ਤਕਿੇ ਿੋਰ ਜਗਹਾ ਿੇ ਗਿਤਿਣ ਕਰਨਾ 

ਿੰਭਿ ਨਿੀ ਂਿ।ੈ 
ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿਿਾਨ ਦਾ ਤਿਕਲਤਪਕ ਤਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। 

6 

ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿਾਂ, ਕੁਦਰਿ ਅਿੇ ਉਿਨਾਂ 

ਨੰੂ ਿੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਿ ਅਿ ੇ

ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੀ ਿਰੁੁੱਚੀ 

ਲਾਗਿ ਅਿੇ ਇਨਹਾਂ ਿਰਾਤਜਕ ਕੀਰਿਾਂ ਦੇ 

ਪਿਭਾਿਾਂ ਦਾ ਅਤਧਐਨ। 

ਇਿ ਬਾਰੇ ਅਤਧਆਇ 3 ਅਿੇ 4 ਤਿਚ ਦੁੱਤਿਆ ਤਗਆ ਿੈ। 

 

ਪਿੋਜੈਕਟ ਦਾ ਿਰਾਤਜਕ ਰੁਲਾਂਕਣ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੀ ਜਰਰੂਿ ਅਨੁਿਾਰ ਕੀਿਾ 

ਤਗਆ ਿੈ, ਤਿਧੀਆਂ ਦ ੇਿੇਰਤਿਆਂ ਤਿੁੱਚ ਿੇਠ ਤਲੁੱ ਤਖਆ ਪੰਕਤਿਆ ਸ਼ਾਰਲ ਿਨ: 

 ਸਮਾਵਜਕ-ਆਰਵਥਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ: ਜਰੀਨਾਂ ਦੇ ਗਿਤਿਣ ਦੇ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦੇ ਅਤਧਐਨ ਲਈ, ਜਨਿਰੀ 

2022 ਦੇ ਰਿੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇੁੱਕ ਿਰਾਤਜਕ-ਆਰਤਿਕ ਿਰਿੇਖਣ ਕੀਿਾ ਤਗਆ। ਤਨੁੱ ਜੀ ਇੰਟਰਤਿਊਆਂ ਰਾਿੀ ਂ

ਜਿਾਬਦੇਿ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਕਤੜਆਂ ਰਾਿੀ ਂਇਿ ਅੰਕੜ ੇਇਕੁੱਿਰ ਕੀਿ ੇਗਏ। 

 ਵਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ: ਿਾਰੇ ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਅਕਿੀਗਿ ਅਿੇ ਤਪੰਡ ਪੁੱਧਰ ਿੇ 

ਲੋਕਾਂ ਅਿੇ ਿਰਾਜ ਦੇ ਰਤਿਣ-ਿਤਿਣ ਿੇ ਜਰੀਨਾਂ ਦੇ ਗਿਤਿਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿੰਭਾਤਿਿ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦੇ ਿੰਬੰਧ ਤਿੁੱਚ ਿਲਾਿ-

ਰਸ਼ਿਰ ੇਕੀਿ ੇਗਏ ਿਨ। 

 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿ 

ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਤਪੰਡ ਰੰਨੋਲੀ, ਆਈ.ਟੀ. 

ਤਿਟੀ ਿੈਕਟਰ-82 ਤਿੁੱਖ ੇ ਪੈਂਦੇ ਚੋਂ ਨੰੂ ਤਰਅਲਾਇੰਰੈਂਟ 

ਕਰਣ ਲਈ ਲਈ ਜਰੀਨ ਦੇ ਗਿਤਿਣ ਲਈ ਿਰਾਤਜਕ 

ਪਿਭਾਿ ਨੰੂ ਸ਼ਿੇਣੀਬੁੱਧ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਿੈ - 

o ਪੂਰਿ ਤਨਰਰਾਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਿਭਾਿ 

o ਉਿਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਿਭਾਿ 

o ਕਾਰਿਾਈ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਿਭਾਿ 

ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਪਿਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰੁੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਿ 

ਿੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਨਾ ਿੈ ਤਕ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਰਾੜੇ ਪਿਭਾਿਾਂ ਨੰੂ 

ਘਟਾਇਆ ਜਾਿੇ ਅਿੇ ਿਕਾਰਾਿਰਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਨੰੂ 

ਿਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਪਿਬੰਧਨ ਉਪਾਅ 

ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਪੜਾਿਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਿ ੇ

ਜਾਣਗੇ, 'ਪੂਰਿ-ਤਨਰਰਾਣ ਪੜਾਅ, ਤਨਰਰਾਣ ਪੜਾਅ 

ਅਿੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ' ਿੁੱਖੋ ਿੁੱਖਰੇ ਰਾਪਦੰਡਾਂ ਿੇ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ, ਖੇਿਰਾਂ ਦ ੇਦੌਰੇ ਅਿ ੇ

ਡੈਿਕ ਿਰੀਤਖਆ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਿਾਤਲਆਂ ਦਆੁਰਾ ਤਦੁੱਿੀ ਗਈ ਬਿਿੁੀ ਪਿਿੀਤਕਤਰਆ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਆੁਰਾ 

ਵਚਿੱਤਰ 1.2 ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
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ਕੀਿੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਨਰਰਾਣ ਦ ੇਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਪੜਾਿਾਂ ਦੌਰਾਨ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦ ੇਿੇਰਿ ੇਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜੋ 

ਅਤਧਆਇ-4 ਤਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਿੀ ਗਈ ਿੈ।  

 ਵਿਕਲਪਾ ਂਲਈ ਵਿਚਾਰ 

ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ ਅਤਧਐਨ ਕਰਦੇ ਿਰੇਂ, ਿਬiੰਧਿ ਪਿੋਜੈਕਟ ਲਈ ਿਭ ਿੋਂ ਿਧੀਆ ਤਿਕਲਪ ਨੰੂ ਅੰਿਰ ਰਪੂ 

ਦੇਣ ਿੋਂ ਪਤਿਲਾਂ ਤਿਕਲਪਾਂ ਿੇ ਤਿਚਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਲੋੜੀਦਂ ੇਰਿੁੱਕਰ ੇਦਆੁਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਿ ੇਿੇਰਤਿਆਂ 

ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿਲਾਿ ਰਸ਼ਿਰਾ ਕਰਕੇ ਿਭ ਿੋਂ ਚਣੁਿੇਂ ਤਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

 ਮੁਆਿਜ ੇਦਾ ਵਨਰਣਾ 

ਭੋਂ ਪਿਾਪਿੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੁਆਿਜੇ ਦੀ ਰਕਰ ਦਾ ਰੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਿੇ ਤਨਰਧਾਤਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. 

ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਿੈਕਸ਼ਨ 26, 27 ਅਿੇ ਪਤਿਲੇ ਕਾਰਜ-ਕਿਰ ਅਨੁਿਾਰ ਤਨਰਧਾਤਰਿ ਰਾਪਦੰਡਾਂ 

ਨੰੂ ਅਪਣਾਏਗਾ। 

********** 
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 ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਰਚਣਾ 

2.1 ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਥਾਨ 
ਐਿ.ਏ.ਐਿ. ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ (ਐਲ.ਪੀ.ਏ, 2031) ਤਪੰਡ ਰੰਨੋਲੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਤਿਟੀ ਿੈਕਟਰ-82 ਤਿੁੱਖ ੇ

ਪੈਂਦੇ ਚੋਂ ਨੰੂ ਤਰਅਲਾਇੰਰੈਂਟ ਕਰਣ ਲਈ, ਇੁੱਕ ਗਿਾਰ ਪੰਚਾਇਿ ਰੰਨੋਲੀ (36) ਦਾ ਖੇਿਰ ਪਿਭਾਤਿਿ ਿੈਂ, ਜੋ ਤਜਲਹ ਾ 

ਐਿ.ਏ.ਐੁੱਿ. ਨਗਰ ਤਿੁੱਖ ੇਿਤਿਿ ਿ।ੈ 

ਨਕ਼ਿਾ 2.1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗ੍ਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਏਲ.ਪੀ.ਏ, 2031 
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2.2 ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰ 
ਚੌਣ ਕੀਿੀ ਗਈ ਜਰੀਨ 10.9583 ਏਕੜ ਜਾਂ 52 ਤਬਘਾ ਅਿੇ 12 ਤਬਿਿਾ ਿੈਂ। ਜਰੀਨ ਦੇ ਿੇਰਤਿਆਂ ਤਿੁੱਚ ਰੰਨੋਲੀ 

ਤਪੰਡ ਦੇ ਖਿਰਾ ਨੰਬਰ ਿੀ ਸ਼ਾਰਲ ਿਨ। ਇਿ ਿਰਹਾਂ ਇਿ ਖਿਰਾ ਪਬਤਲਕ ਅਿੇ ਤਨੁੱ ਜੀ ਰਾਲਕਾਂ ਦੀ ਿਾਂਝੀ ਰਾਲਕੀ 

ਿੇਠ ਿੈ। 

ਨਕ਼ਿਾ 2.2 ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੁਪਰਇਮਪੋਸਡ ਕੈਡਸਟਰਲ ਨਕ਼ਿਾ 
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2.3 ਜਨਤਕ ਉਦੇ਼ਿਾਂ ਦਾ ਸਪ਼ਿਟੀਕਰਨ 
ਐਿ.ਏ.ਐੁੱਿ. ਨਗਰ ਐਲਪੀਏ, 2031 ਦੇ ਰਨਜੂਰਸੁ਼ਦਾ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ, ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਤਪੰਡ ਰੰਨੋਲੀ, ਆਈ.ਟੀ. 

ਤਿਟੀ ਿੈਕਟਰ-82 ਤਿੁੱਖੇ ਪੈਂਦੇ ਚੋਂ ਨੰੂ ਤਰਅਲਾਇੰਰੈਂਟ ਕਰਣ ਲਈ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਭੂਰੀ ਗਿਤਿਣ ਿੇਠ ਤਲਖੇ ਜਨਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 

ਲਈ ਲੋੜੀਦਂਾ ਿ:ੈ 

ਐਿ.ਏ.ਐੁੱਿ. ਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਤਿਚਾਰ ਇਿ ਿੈ, ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਗਿੇਟਰ ਰੁਿਾਲੀ ਖੇਿਰ ਤਿਚ “ਪਿੀਰੀਅਰ 

ਟਾਊਨਤਸ਼ਪ” ਬਣਾਉਣਾ ਅਿੇ ਭਾਰਿ ਦੇ ਿੋਰ ਕਿਤਬਆਂ ਲਈ ਇਕ ਰਾਪਦੰਡ ਿਜੋਂ ਨਕਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਿੈਂ 

। ਪਿੀਰੀਅਰ ਟਾਊਨਤਸ਼ਪ ਇਿ ਦੇ ਨਾਗਤਰਕਾਂ ਲਈ ਰਤਿਣ, ਕਰੰ ਕਰਨ, ਖੇਡਣ, ਤਿੁੱਖਣ ਅਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦ ੇਿੌਤਦਆਂ 

ਨੰੂ ਪਿਦਰਤਸ਼ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਪਿਦਰਤਸ਼ਿ ਿਾਿਾਿਰਣ ਿੋਿੇਗੀ। ਇਿ ਤਦਿਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਪਿਾਪਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਿੀਆਂ 

ਿੇਠ ਤਲਖੀਆਂ ਿਨ। 

 ਿੈਕਟਰ-82 ਤਿੁੱਖ ੇਪੈਂਦੇ ਰੌਿਰੀ ਡਰੇਨ ਚੋਂ ਨੰੂ ਤਿੁੱਧਾ ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਿਿਾਅ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜ ੋਤਕ ਬਿਿੁ ਕੀਰਿੀ 

ਜਰੀਨ ਦੀ ਖਪਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

 ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਚੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿੋਿੇਗਾ ਤਕਉਤਂਕ ਇਿ ਲਈ ਘੁੱਟ ਿੜਕੀ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਿੇਗੀ। ਇਿ ਿਰਹਾਂ ਇਿ 

ਪਿੋਜੈਕਟ ਰਾਿੀ ਂਬੁਤਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਿਿੁ ਿਾਰੀ ਲਾਗਿ ਬਚਾਈ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ। 

 ਿਿਾਇਕ ਿਰਾਤਜਕ ਿਿਲੂਿਾਂ ਅਿੇ ਲਾਜਰੀ ਖੁੁੱਲੀ ਿਾਂ ਦੇ ਪਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੇਣੀ ਿੇ ਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੁੱਚ ਗੁਣਿੁੱਿਾ 

ਿਾਲੇ ਿਾਿਾਿਰਣਕ ਜੀਿਨ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। 

 ਿੈਕਟਰਾਂ ਅਿੇ ਉੁੱਚ ਤਦੁੱਖ ਿਾਲੇ ਿਿਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੀਰੀਅਰ ਜਰੀਨ ਦੇ ਰੁੁੱਲ ਨੰੂ ਿੁਰੁੱਤਖਅਿ ਅਿੇ ਿਧਾਉਣ ਲਈ 

2.4 ਟੀਮ ਰਚਨਾ 
ਭੌਤਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਿੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤਿਭਾਗ, ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਤਿਟੀ, ਅੰਤਰਿਿਿਰ, ਨੰੂ ਿਰਾਤਜਕ 

ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ (ਐਿ.ਆਈ.ਏ.) ਕਰਨ ਅਿ ੇਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਪਿਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਿ.ਆਈ.ਐਰ.ਪੀ.) ਦੀ ਤਿਆਰੀ 

ਲਈ ਤਨਯੁਕਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਿੈ। ਤਜਿ ਤਿੁੱਚ ਿਤਿਿੀਲ ਰੁਿਾਲੀ, ਤਜਲਹ ਾ ਐਿ.ਏ.ਐਿ. ਨਗਰ ਦੀ ਇੁੱਕ ਗਿਾਰ ਪੰਚਾਇਿ 

ਰੰਨੋਲੀ ਦੀ ਤਪੰਡ ਰੰਨੋਲੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਤਿਟੀ ਿੈਕਟਰ-82 ਤਿੁੱਖੇ ਪੈਂਦੇ ਚੋਂ ਨੰੂ ਤਰਅਲਾਇੰਰੈਂਟ ਕਰਣ ਲਈ ਪਿਿਿਾਤਿਿ 

ਜਰੀਨ ਦੀ ਪਿਾਪਿੀ ਤਿੁੱਚ ਲਗਭਗ 10.9583 ਏਕੜ ਜਰੀਨ ਪਿੇਗੀ। ਇਿ ਿਬੰਧ ਤਿੁੱਚ ਗਰਾਡਾ ਨੇ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ 

ਿਤਿਿ ਐਿ.ਏ.ਐਿ. ਨਗਰ (ਰੋਿਾਲੀ) ਤਿੁੱਚ ਜਰੀਨ ਪਿਾਪਿ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜਿੀਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਿੀ ਿੈ। 

ਗੁਰ ੂਰਾਰਦਾਿ ਿਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਲਾਤਨੰਗ ਅਿ ੇਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤਿਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਿਾਂਝ ੇਿੌਰ ਿੇ ਭੌਤਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

ਅਿੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤਿਭਾਗ, ਰੇਨ ਕੈਂਪਿ ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ. ਦੀ ਿੈਕਲਟੀ ਅਧੀਨ ਐਿ.ਆਈ.ਏ. ਕਰਨ ਅਿ ੇ

ਉਪਰੋਕਿ ਭੂਰੀ ਪਿਾਪਿ ਲਈ ਐਿ.ਆਈ.ਐਰ.ਪੀ. ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤਿਰਾਂ ਦੀ ਇੁੱਕ ਟੀਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿੈ। 

(ਿਾਰਣੀ 2.1 ਿੇਖੋ) 

ਸਾਰਣੀ 2.1 ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਟੀਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿੇਰਿਾ  
ਪਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ 

ਅਹਦੁਾ 
ਨਾਮ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਵਿਚ ਅਹਦੁਾ ਮੁਹਾਰਤ 

ਪਰੋਜੈਕਟ 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਡਾ. 

ਿਰਬਜੋਿ 

ਤਿੰਘ ਬਤਿਲ 

ਉੁੱਪ-ਕੁਲਪਿੀ, ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ. ਦੇ 

ਔ.ਏਿ.ਡੀ.,  
ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਿੇ ਪਿਬੰਧਨ 

ਖੋਜ 

ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ 

ਡਾ. 

ਕਰਰਜੀਿ 

ਤਿੰਘ ਚਾਿਲ 

ਪਿੋਿੈਿਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤਿਭਾਗ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਿੇ ਪਿਬੰਧਨ 
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ਡਾ. ਗੋਪਾਲ 

ਕੁਰਾਰ 

ਜੌਿਰੀ 

ਪਿੋਿੈਿਰ, ਯੋਜਨਾ ਤਿਭਾਗ 
ਿਰਾਜ ਸ਼ਾਿਿਰ,, ਭੂਗੋਲ ਅਿੇ ਿਿਾਤਨਕ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

ਡਾ. ਰਾਿਲ 

ਤਿੰਘ ਔਲਖ 
ਿਿਾਇਕ ਪਿਿੋੈਿਰ, ਯੋਜਨਾ ਤਿਭਾਗ 

ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਔਟੋਕੈਡ ਰਾਤਿਰ, ਖੋਜ ਅਿੇ 

ਤਿਖਲਾਈ 

ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ 

ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਡਾ. ਰਿੀ 

ਇੰਦਰ ਤਿੰਘ 
ਿਿਾਇਕ ਪਿਿੋੈਿਰ, ਯੋਜਨਾ ਤਿਭਾਗ 

ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਿੇ ਭੌਤਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, 

ਔਟੋਕੈਡ ਰਾਤਿਰ, ਖੋਜ ਅਿੇ ਤਿਖਲਾਈ 

ਸ਼ਿੀ ਰੋਤਿਿ 

ਿੋਨੀ 

ਸ਼ਤਿਰੀ ਅਿੇ ਖੇਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, , 

ਭੌਤਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਿੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 

ਤਿਭਾਗ 

ArcGIS ਰਾਤਿਰ,  ਸ਼ਤਿਰੀ ਅਿੇ ਖੇਿਰੀ 

ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਡਾਟਾ ਤਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਿੇ  ਰਪਟ 

ਤਲਖਣ 

ਸ਼ਿੀ ਰੋਿਨ 

ਿੋਨੀ 

ਤਰਿਰਚ ਐਿੋਿੀਏਟ, ਭੌਤਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

ਅਿੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤਿਭਾਗ 

ਪੇਂਡੂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਖੋਜ ਅਿੇ ਿਰੁਦਾਯ 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਡਾਟਾ ਤਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਿੇ ਤਨਰੀਖਣ 
 

2.5 ਼ਿੈਡਯੂਲ ਆਫ਼ ਕੰਸਲਟ਼ੇਿਨ 

ਰਸ਼ਿਰ ੇਦੀ ਿਤਿ ਿਰੁੁੱਚੀ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ ਪਿਤਕਤਰਆ ਤਿਚ ਿਲਾਿ-ਰਸ਼ਿਰ ੇਦੀ ਪਿਤਕਤਰਆ ਇਕ ਨਾਜੁਕ 

ਪਰ ਰਿੁੱਿਿਪੂਰਣ ਪੜਾਅ ਰਿੀ ਿੈ। ਿਰਾਜਕ ਪਿਭਾਿ ਪਿਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਿ.ਆਈ.ਐਰ.ਪੀ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਿੁੱਕ 

ਿਲਾਿ-ਰਸ਼ਿਰ ੇ ਦੀ ਪਿਤਕਤਰਆ ਜਾਰੀ ਰਿੀ। ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦ ੇ ਰੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਿੇ 

ਢਾਂਚਾਗਿ ਿਲਾਿ-ਰਸ਼ਿਰ ੇਰਾਿੀ ਂਿਿਾਨਕ ਭਾਈਚਾਤਰਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੂਲੀਅਿ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ 

ਰਿੁੱਿਿਪੂਰਨ ਢੰਗਾਂ ਅਿੇ ਨੀਿੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਪੰਡ ਪੁੱਧਰ ਿੇ ਜਨਿਕ ਿੁਣਿਾਈ ਕੀਿੀ ਗਈ। ਆਿ 

ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਕ ਇਿ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਿਬੰਧਿ ਤਿਕਿਿ ਪਿੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਿਚ ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੂਲੀਅਿ 

ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

2.5.1 ਮ਼ਿਿਰ ੇਦਾ ਉਦੇ਼ਿ/ਤਵਹ 
ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ ਤਿੁੱਚ ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਿਲਾਿ-ਰਸ਼ਿਰ ੇਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਸ਼ਾਰਲ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਇਿ ਤਿਚ 

ਿਿਾਨਕ ਰਿਤਲਆਂ ਤਜਿੇਂ ਤਕ, ਭਾਿਨਾਿਾਂ, ਿਤਭਆਚਾਰ ਤਿਸ਼ਿਾਸ਼ਾਂ ਅਿੇ ਤਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਲਾਿ-

ਰਸ਼ਿਰਾ ਰਦਦਗਾਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈਂ। ਿਿਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਿਾਰ ਿਲਾਿ-ਰਸ਼ਿਰਾ, ਰਣਨੀਿੀਆਂ ਅਿੇ ਤਿਿਾਰਸ਼ਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਿਰਕਾਰ ਅਿੇ ਪਿੋਜੈਕਟ ਪਿਭਾਿਿ ਪਤਰਿਾਰਾਂ ਤਿਚਕਾਰ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨੰੂ ਰਜਬੂਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਿੀ 

ਜਾਏਗੀ। ਕੁਲ ਤਰਲਾ ਕੇ, ਇਿ ਿਲਾਿ ਰਸ਼ਿਰ ੇਨਾਲ ਪਿਭਾਤਿਿ ਖੇਿਰ ਨੰੂ ਤਿਕਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਿਿਾਿ ਨੰੂ 

ਰੁੱਤਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈਂ। 

2.5.2 ਸਲਾਹ ਦੀਆ ਂਵਕਸਮਾ ਂ

ਿੇਠ ਤਦੁੱਿ ੇਭਾਗ ਤਿੁੱਚ ਤਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਤਕਿਰਾਂ – 

I. ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਸਾਰ: ਤਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿਾਂਝੀ ਕੀਿੀ ਪਿਿਾਰ ਪਿਤਕਤਰਆ ਅਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੀ ਤਕਿਰ ਿੇਠਾਂ ਦਰਿਾਈ ਗਈ ਿੈ: - 

 ਿੈਕਟਰ-82 ਤਿੁੱਖੇ ਪੈਂਦੇ ਚੋਂ ਨੰੂ ਤਰਅਲਾਇੰਰੈਂਟ ਕਰਣ ਲਈ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦ ੇਤਿਕਾਿ ਲਈ ਪਿੋਜੈਕਟ 

ਦੀਆਂ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ਿਾਿਾਂ ਅਿੇ ਜਰੀਨ ਦੀ ਜਰਰੂਿ ਿੇ ਕੇਂਦਤਰਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਿਿਾਰ। 

 ਇਨਹਾਂ ਿਲਾਿ-ਰਸ਼ਿਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਗਰਾਡਾ ਦਆੁਰਾ ਤਦੁੱਿੇ ਨਕਤਸ਼ਆਂ ਰਾਿੀ ਂਪਿਿਿਾਤਿਿ ਜਰੀਨੀ ਪਿਾਪਿੀ ਿੇ 

ਿਰਿੋਂ ਦੀ ਿਤਿਿੀ ਬਾਰੇ ਦੁੱਿਣ ਲਈ ਿੈਟੇਲਾਈਟ ਤਚੁੱਿਰ ਅਿੇ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਿੇ ਇਿ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾਉਣ 

ਲਈ ਕੀਿੀ ਗਈ ਿੀ। ਇਿ ਗਿੀਤਿਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਿੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਿ ਨੰੂ 

ਿਰਝਣ ਤਿਚ ਿਿਾਇਿਾ ਕੀਿੀ। 
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 ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਅਿੇ ਿਿਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਤਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਪਾਿਰ 

ਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਬੈਨਰ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਿਾਂਝਾ ਕੀਿਾ ਤਗਆ। ਇਿ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਪੰਜਾਬ 

ਿਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਿ ੇ ਗਏ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੋਟੀਤਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਜਾਗਰਕੂਿਾ ਲਈ 

ਧਰਰਸ਼ਾਲਾ/ਗੁਰਘੂਰ ਤਿਖ ੇਪਿਦਰਸ਼ਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ। 

II. ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸਰਿੇਖਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਹ: ਐਿ.ਆਈ.ਏ ਨੇ ਇਿ ਪੜਾਅ ਿੇ ਤਿਅਕਿੀਗਿ ਪੁੱਧਰ ਿ ੇ

ਤਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ, ਿਿਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਰੂਿਾਂ ਅਿ ੇਰਣਨੀਿਕ ਿਿਾਨਾਂ ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਗੁਰਦਆੁਰਾ, ਧਰਰਸ਼ਾਲਾ, 

ਿਕੂਲ, ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਆਤਦ ਿੇ ਕੇਂਦਤਰਿ ਿਰੂਿ ਨਾਲ ਤਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ਾਰਲ ਕੀਿੇ ਿਨ, ਿਾਂ ਜ ੋਜਰੀਨ 

ਪਿਾਪਿੀ ਨਾਲ ਿਬੰਧਿ ਪਿੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦੀ ਿਿੀਤਕਿਿੀ ਨੰੂ ਿਰਤਝਆ ਜਾ ਿਕੇ। ਇਨਹਾਂ ਿਲਾਿ-ਰਸ਼ਿਰ ੇਦਾ 

ਿਰੁੁੱਚਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਿ ਿੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਨਾ ਿੀ, ਤਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਰਜੀ ਨਾਲ ਤਿੁੱਿਾ ਲੈਣ; ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਤਚੰਿਾਿਾਂ ਅਿ ੇਤਿਚਾਰ ਪਿਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਤਗਆ ਿੈ; ਅਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦ ੇਿੁਝਾਅ / ਿਰਜੀਿਾਂ ਿੇ ਿਰਝੌਿ ੇਿੋਏ ਿਨ, 

ਜੋ ਆਤਿਰਕਾਰ ਐਿ.ਆਈ.ਏ ਤਰਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਂਝ ੇਕੀਿ ੇਜਾਣਗੇ। 

III. ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ: ਪਿੋਜੈਕਟ ਦ ੇਪਿਭਾਤਿਿ ਖੇਿਰ ਤਿਚ ਆਉਦਂੀ ਇੁੱਕ ਗਿਾਰ ਪੰਚਾਇਿ ਰੰਨੋਲੀ (ਿਤਿਿੀਲ 

ਰੋਿਾਲੀ) ਦੀ ਜਨਿਕ ਿੁਣਿਾਈ ਗੁਰਦੂਿਾਰਾ ਤਿਖ ੇ18.01.2022 ਨੰੂ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ (L.A.R.R. 

Act), 2013’ ਦੀ ਧਾਰਾ -5 ਦ ੇਿਤਿਿ ਕੀਿੀ ਗਈ, ਤਜਿ ੇਭੋਂ ਪਿਾਪਿੀ ਕੁੱਲੈਕਟਰ-ਗਰਾਡਾ ਦਫ਼ਿਰ ਦੇ ਨੁਰਾਇੰਦੇ, 

ਿਰਾਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ (ਐਿ.ਆਈ.ਏ.) ਟੀਰ, ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਤਿਟੀ, ਅੰਤਰਿਿਿਰ ਿਾਤਜਰ ਿਨ। 

ਜਨਿਕ ਿੁਣਿਾਈ ਦੀ ਿਾਜਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਅੰਤਿਕਾ-6 ਤਿਖੇ ਿੈ। 

********** 
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 ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਥਤੀ 

3.1 ਭੂਮੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 

3.1.1 ਭੋਂ ਿਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਿੱਢਲੀਆਂ ਸਰੋਤਾ ਂਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਭੋਂ ਪਿਾਪਿੀ ਲਈ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਕੁੁੱਲ ਜਰੀਨ ਦੀ ਜਰਰੂਿ 10.9583 ਏਕੜ ਿੈ। ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਭੋਂ ਅਿੇ ਜਾਇਦਾਦ 

ਐਿ.ਏ.ਐਿ. ਨਗਰ ਦੇ ਦੁੱਖਣ-ਪੁੱਛਰੀ ਖੇਿਰ ਤਿੁੱਚ ਿੈ। ਇਿ ਿਰਹਾਂ ਪਿੀਰੀਅਰ ਤਰਿਾਇਸ਼ੀ ਿੈਕਟਰਾਂ ਤਿੁੱਚ ਇਿ ਇਕ ੋ

ਿਰਿੋਂ ਰਤਿਿ ਜਰੀਨ ਿ,ੈ ਜੋ ਐੁੱਿ.ਏ.ਐੁੱਿ. ਨਗਰ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ, 2031 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਿਾਰਣੀ 

3.1 ਤਿਚ ਉਪਲੁੱਬਧ ਖਿਰਾ ਨੰ. ਦੀ ਜਰੀਨ ਦੀ ਤਕਿਰ ਬਾਰ ੇਤਿਿਿਾਰਪੂਰਿਕ ਿੇਰਿ ੇਿੇਠਾਂ ਤਦੁੱਿੇ ਗਏ ਿਨ, ਜ ੋਤਕ 

ਨਿੇਂ ਜਰੀਨੀ ਤਰਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਉਪਲਬਧ ਿਨ। 

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

S. 

N. 
Name of Owner(s) 

Khasra 

No. 

Area to 

be 

acquired 

Fard 

Area 
Remar

k 
Assets 

B-B B-B 

1 Dera Udasiyan Murti Baba shri chand ji 
935 

Min 
4 - 19 4-0 

Bagh-

braani 

1-Fruit Tree; 70-

Non fruit; 

Pipeline 

2 
Through Thakar-Raghbar das chela Ratan das 

chela Hari Das 
940 8 - 11 26-5 Aambi  

3 Kuldeep, Gurnam s/o Ajaib singh, Jaswant, 

Bhupinder, Preetpal, Jagtar s/o Jeet singh & 

others 

951 0 - 2 4-18 Aambi 
1-Jamun, 20-Non 

Fruit, Pipeline 4 954 1 - 0 9-11 Aambi 

5 

Harbhajan, Swarn singh s/o Kernail singh R/o 

Saini Majra-Premgarh, Baljinder s/o Swarn 

singh, Jaswinder s/o Harbhajan singh and M/s 

Janta Ltd. 

955 2 - 0 4-1 Aambi  

6 Detail Missing 956 1 - 11      

7 
Zora s/o Paramjit Singh, Kartar, Ranjeet, Piyara, 

Jaswinder s/o Bakhtor singh and others 
957 4 - 5 12-17 Aambi  

8 

M/s Janta Land Promotors Ltd. 

966 3 - 6 7-14 

Aambi 

 

9 988 1 - 15 5-4  

10 991 1 - 16 5-3  

11 Gurnam Singh s/o Ajaib Singh 967 0 - 15   Aambi  

12 

Gram Panchayat Deh 

968 0 - 5 1-7 Rasta  

13 987 0 - 4 0-12 Rasta  

14 992 0 - 2 0-9 Rasta  

15 
Gurdev Singh s/o Harcharan Singh 

969 1 - 8     
  

16 970 1 - 4     

17 Jaswant singh s/o Chet Ram, Bhagwant kaur w/o 

Shamsher singh, Dildeep singh s/o Shamsher 

singh 

979 2 - 9 6-0 Aambi 2-Non Fruit; 

Tubewell & Shed; 

Pipeline 18 980 2 - 15 6-5 Aambi 

19 
Jang singh s/o Sampuran singh, Didar, atinder 

singh s/o Jang singh and others 
981 2 - 4 6-15 Aambi 

2-Mango, 1-

Jamun, 50-Non 

Fruit; Pipeline 
20 

Gurdev, Surinderpal singh s/o Harcharan singh, 

Dev kumar, Pirthi chand s/o Ram Gopal & others 
1001 0 - 14 0-14 

Banjar 

Kadee

m 

21 
Gurdev, Surinderpal singh s/o Harcharan singh, 

M/s Janta land Ltd. 
1002 3 - 4 5-12 Aambi 

22 
Avtar, Narinder singh s/o Suchha singh, 

Kulwinder kaur w/o Amarjeet singh and others 
986 2 - 15 8-6 Aambi 

Borewell (100'); 3 

Mango, 2-

nonfruit 
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23 

M/s Janta Land Promotors Ltd. 

993 0 - 13 1-0 Aambi  

24 994 2 - 0 2-15 Aambi  

25 996 0 - 15 1-3 Aambi  

26 
Suman lata,w/o Dina nath, Sunita rani, Parveen 

d/o Dina nath and many others 
995 0 - 8 0-8 Sati 

1-Building (Sati) 

& Boundary Wall 

27 Detail Missing 999 1 - 0      

28 Detail Missing 1004 0 - 12      

 Total 52 - 12      

ਿਰੋਿ: ਭੋਂ ਪਿਾਪਿੀ ਕੁੁੱਲੇਕਟਰ-ਗਰਾਡਾ 

3.1.2 ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਿਰਪੂ 
ਪਿਭਾਤਿਿ ਤਪੰਡ ਦੀ ਆਰ ਜਰੀਨ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ ਿੰਕੇਿ ਤਦੁੱਿਾ ਤਕ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖੇਿਰ ਤਿਚ ਬਿਿੁ ਿਾਰੀਆਂ 

ਜਰੀਨਾਂ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਤਰਲਾ ਕੇ ਖੇਿੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਿੈ। ਪਿੋਜੈਕਟ ਦਾ ਖੇਿਰ ਰੁੁੱਖ ਿੌਰ ਿੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁੱਬੀ ਦੀ 

ਖੇਿੀ ਿੇ ਅਧਾਰਿ ਿੈ, ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਿਾਉਣੀ ਦੇ ਰੌਿਰ ਤਿਚ ਿਾੜੀ ਦੀ ਿੁੱਡੀ ਫ਼ਿਲ ਅਿੇ ਿੋਰ ਫ਼ਿਲਾਂ ਿਨ। ਪਿਭਾਤਿਿ 

ਖੇਿਰ ਤਿਚ ਖੇਿੀਬਾੜੀ ਜਰੀਨਾਂ ਦਾ ਿਧੇਰ ੇਉਿਪਾਦਨ ਕਣਕ (ਪਤਿਲਾ), ਚੌਲ (ਦਜੂਾ) ਅਿੇ ਰੁੱਕੀ (ਿੀਜਾ) ਿੈ 

3.1.3 ਪਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਰੁਿੱਖ / ਪੌਵਦਆ ਂਦੀ ਿੰਡ 

ਿਰਿੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਅਤਧਐਨ ਖੇਿਰ ਅਧੀਨ ਪਿਭਾਤਿਿ ਜਰੀਨਾਂ ਿੇ ਦਰਖਿਾਂ ਦੀ ਤਗਣਿੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਠੀ 

ਕਰਨ ਦਾ ਯਿਨ ਕੀਿਾ ਤਗਆ। ਡੇਰਾ ਉਦਾਿੀਆਂ ਰੂਰਿੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਤਿਆ ਤਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਿਾਈਡ 

ਏਰੀਏ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 1 ਿਲਦਾਰ ਅਿੇ 70 ਗੈਰ ਿਲਦਾਰ ਦਰੁੱਖਿ ਆ ਰਿ ੇਿਨ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਾ ਲੁੱ ਤਗਆ 

ਤਕ ਇੁੱਿੇ ਕੁੁੱਲ 153 ਦਰੁੱਖਿ [8-ਿਲਦਾਰ ਦਰੁੱਖਿ (3-ਬਲੈਕਬੇਰੀ ਅਿੇ 5-ਅੰਰ)] ਅਿੇ 145-ਗੈਰ-ਿਲਦਾਰ 

ਦਰੁੱਖਿ] ਿਨ, ਤਜਨਹਾਂ ਤਿੁੱਚੋਂ ਤਜਆਦਾਿਰ ਦਰੁੱਖਿ ਰਿਿੇ ਤਿੁੱਚ ਿਤਿਿ ਿਨ। ਖੇਿਾਂ ਅਿੇ ਤਟਊਬਿੈੁੱਲਾਂ ਦ ੇਆਲੇ-

ਦਆੁਲੇ ਅਿੇ ਪੰਚਾਇਿੀ ਰਾਿਿਾ। ਅਨੁਕੂਲਿਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਬੰਧਿ ਰਾਲਕਾਂ ਦੀ ਿਤਿਰਿੀ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, 

ਦਰਖਿਾਂ ਨੰੂ ਐਨ-ਚੋ ਦ ੇਿਰੇ ਬਿਰ ਿਜੋਂ ਤਿੁੱਚ ਿਬਦੀਲ ਕੀਿਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ। 

 

3.1.4 ਪਰਭਾਵਿਤ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਵਗ੍ਣਤੀ 

A. ਪਰਭਾਵਿਤ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ: ਤਪੰਡ ਤਿੁੱਚ, 15 ਪਿਤਿਤਕਿਆਕਰਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਿੇਖਣ ਕੀਿਾ ਤਗਆ। ਕੁਝ ਰਕਾਨ-ਰਾਲਕ ਗੈਰ-ਿਾਜਰ ਿਨ ਜ ੋਿੋਰਾਂ ਤਪੰਡ ਅਿੇ ਦੇਸ਼ 

ਦੇ ਤਜਲਹ ਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਤਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤਿੁੱਚ ਪਰਿਾਿ ਕਰ ਗਏ ਿਨ, ਓਿਨਾਂ ਦੇ ਖੇਿਰ / ਪਤਰਿਾਰ ਨੰੂ ਬਾਰ ਬਾਰ 

ਤਰਲਣ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਪਿਭਾਤਿਿ ਪਤਰਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਨਿੀ ਂਿੋ ਿਤਕਆ। 

B. ਅਵਸਿੱਧ ੇਤੌਰ ਤੇ ਪਰਭਾਵਿਤ: ਿੈਕੰਡਰੀ ਪਦਰ ਦੇ ਿਰਿੇਖਣ ਿੋਂ ਇਿ ਿਪੁੱਸ਼ਟ ਿੈ, ਤਕ ਇਿ ਭੋਂ ਪਿਾਪਿੀ ਨਾਲ 

ਕੁਝ ਪਤਰਿਾਰ / ਤਿਅਕਿੀ ਨਕਾਰਾਿਰਕ ਿੌਰ ਿੇ ਪਿਭਾਤਿਿ ਿੋਣਗੇ, ਤਕਉਤਂਕ ਉਨਹਾਂ ਤਿੁੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ 

ਜਾਇਦਾਦ ਿੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਿਾਲਾਂਤਕ, ਿਰਿੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਿ ਿੀ 

ਿੁਝਾਅ ਤਦੰਦੇ ਿਨ ਤਕ ਿੁੱਡੇ ਪੁੱਧਰ ਿੇ ਿਰਾਜ ਲਈ ਇਿ ਪਿਾਪਿੀ ਦਾ ਿਕਾਰਾਿਰਕ ਪਿਭਾਿ ਪਏਗਾ। ਿੁੱਖ 

ਿੁੱਖ ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਿ ੇਗਏ ਿਰਿੇਖਣ ਿੋਂ ਪਿਾ ਲੁੱਗਦਾ ਿੈ, ਤਕ ਇਿ ਤਪੰਡ ਰਨੌਲੀ ਿੈਕਟਰ-82 ਤਿੁੱਚ 

'ਆਈ.ਟੀ-ਤਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਨ-ਚੋ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਰੈਂਟ' ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਿਿੁ ਲਾਿੇਿੰਦ ਿੋਿੇਗਾ। 
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ਨਕ਼ਿਾ 3.1 ਗ੍ਰਵਹਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਸਵਤਰਤ ਤਸਿੀਰਾਂ 
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ਿਰੋਿ: ਫ਼ੀਲਡ ਿਰਿੇਖਣ , ਜਨਿਰੀ 2022  
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3.1.5 ਭੂਮੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਜੀਿੀਕਾ 

ਰੌਜੂਦਾ ਿਰੇਂ, ਕੋਈ ਿੀ ਤਿਅਕਿੀ/ਪਤਰਿਾਰ ਨਿੀ ਂਤਰਤਲਆ ਜ ੋਇਿਨਾਂ ਜਰੀਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਿਲਾਂ ਿੇ ਰਤਿ ਤਰਿਾ 

ਿੈ। ਉਪਰੋਕਿ ਨਕਸ਼ੇ 3.1 ਤਿੁੱਚ ਜਰੀਨ ਦੀ ਤਕਿਰ ਦੇ ਖਿਰਾ ਿੇਰਿੇ ਦੀ ਤਿਆਤਖਆ ਕੀਿੀ ਗਈ ਿੈ। 

ਿਾਲਾਂਤਕ, ਇੁੱਕ ਇਰਾਰਿ- 8-ਤਬਿਿਾ ਦੀ 'ਿਿੀ' (ਿੀਰਾ ਦੀਿਾਰ ਿਰੇਿ) ਅਿੇ 11-ਤਬਿਿਾ ਦੀ 'ਪੰਚਾਇਿੀ 

ਰਾਿਿਾ' ਨੰੂ ਛੁੱਡ ਕੇ, ਰੁੁੱਖ ਿੌਰ ਿੇ ਜਰੀਨ ਖੇਿੀਬਾੜੀ ਗਿੀਤਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤਿੁੱਧੀ ਿਰਿੋਂ ਅਧੀਨ ਿੈ। ਇਿ ਿਰਹਾਂ, 

ਪਤਰਿਾਰ ਤਿਰਫ਼ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਕਿਦ ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਜਰੀਨਾਂ ਿੇ ਤਿੁੱਧੇ ਅਿੇ ਅਤਿੁੱਧੇ ਿੌਰ ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਿਨ। 

ਇਨਹਾਂ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ ਰੈਿਰਜ ਜਨਿਾ ਲੈਂਡ ਪਿਰੋਟਰਜ ਤਲਰਤਟਡ ਕੋਲ 2-ਬੀਘ ੇਅਿੇ 28-ਤਬਿਿਾ ਅੰਬੀ-ਖੇਿੀ 

ਿਾਲੀ ਜਰੀਨ ਿੈ। 

3.2 ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਨਸੰਵਖਆ ਪਰੋਫਾਈਲ 
ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 3.6 ਫ਼ੀਿਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਿ.ਏ.ਐਿ. ਨਗਰ ਤਜਲਹ ਾ ਖੇਿਰ ਤਿਚ 20 ਿਾਂ ਅਿ ੇ

ਆਬਾਦੀ ਤਿਚ 12 ਿਾਂ ਿਿਾਨ ਿੈ। ਡੇਰਾਬੁੱਿੀ ਿਭ ਿੋਂ ਿੁੱਧ ਆਬਾਦੀ ਿਾਲਾ ਅਿੇ ਐਿ.ਏ.ਐੁੱਿ. ਨਗਰ ਤਜਲਹੇ  ਦੀ ਿਭ 

ਿੋਂ ਘੁੱਟ ਆਬਾਦੀ ਿਾਲੀ ਿਤਿਿੀਲ ਿ।ੈ ਤਜਲਹੇ  ਦ ੇਇੁੱਕ ਤਪੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਰ (1,117) ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ  (1,425) 

ਘੁੱਟ ਿੈ। ਬਾਰ ਰਾਜਰਾ (7,031) ਤਜਲਹੇ  ਦਾ ਿਭ ਿੋਂ ਿੁੱਡਾ ਤਪੰਡ ਿੈ, ਅਿੇ ਇਿ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜਲਹੇ  ਤਿੁੱਚ ਜਗਿਪੁਰ (6673) 

ਿੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ, ਰੰਨੋਲੀ ਤਪੰਡ ਰੋਿਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਤਜਲਹੇ  ਤਿੁੱਚ ਇੁੱਕ ਿੁੱਧ ਆਬਾਦੀ ਿਾਲਾਂ ਤਪੰਡ ਿੈ। ਭਾਰਿ ਦੀ 

ਰਰਦਰਸੁ਼ਰਾਰੀ 2011 ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਿੀ ਗਈ ਤਰਪੋਰਟ ਅਨੁਿਾਰ ਰੰਨੋਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3919 ਿੈ, ਤਜਿ ਤਿੁੱਚ 

2087 ਪੁਰਸ਼ ਿਨ ਜਦਤਕ 1832 ਔਰਿਾਂ ਿਨ ਅਿੇ ਤਪੰਡ ਤਿੁੱਚ 755 ਪਤਰਿਾਰ ਿਿਦੇ ਿਨ।  

ਤਜਲੇ ਤਿਚ ਡੈਿਡਲ ਆਬਾਦੀ ਤਿਕਾਿ ਦਰ 33.2 ਫ਼ੀਿਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਤਕ ਰਾਜ (13.9%) ਨਾਲੋਂ  ਿੁੱਧ ਿੈ। ਐਿ.ਏ.ਐਿ. 

ਨਗਰ ਤਜਲਹ ਾ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ  ਿੁਲਨਾਿਰਕ ਿੌਰ ਿੇ ਿਧੇਰ ੇਸ਼ਤਿਰੀ ਿੈ, ਇਿਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 54.8 ਫ਼ੀਿਦੀ ਸ਼ਤਿਰੀ ਖੇਿਰਾਂ 

ਤਿੁੱਚ ਿਿਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਾਜ ਦਾ ਤਿਰਫ਼ 37.5 ਫ਼ੀਿਦੀ ਤਿੁੱਿਾ ਸ਼ਤਿਰੀ ਖੇਿਰਾਂ ਤਿੁੱਚ ਿਿਦਾ ਿੈ। ਤਜਲਹੇ  ਤਿਚ ਤਲੰਗ 

ਅਨੁਪਾਿ (879) ਜ ੋਤਕ ਰਾਜ (895) ਨਾਲੋਂ  ਘੁੱਟ ਿੈ। ਇਿ ਪੈਰਾਰੀਟਰ ਿੇ ਰਾਜ ਦ ੇਤਜਤਲਹ ਆਂ ਤਿਚੋਂ ਇਿ 16 ਿਾਂ ਿਿਾਨ 

ਿੈ। ਤਜਲਹੇ  ਤਿੁੱਚ ਬਾਲ ਤਲੰਗ ਅਨੁਪਾਿ (841) ਿੀ ਰਾਜ (846) ਨਾਲੋਂ  ਘੁੱਟ ਿੈ। ਇਿ ਰਾਜ ਦੇ ਤਜਤਲਹ ਆਂ ਤਿਚੋਂ 13 ਿੇਂ 

ਨੰਬਰ ਿ ੇਿੈ। ਤਜਲਹੇ  ਤਿੁੱਚ ਕੁੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਿਰਿਾਰ 31.8 ਅਿੇ 4.0 ਫ਼ੀਿਦੀ ਰੁੁੱਖ ਕਰਰਚਾਰੀ ਅਿੇ ਿੀਰਾਂਿ ਿਾਸ਼ੀਏ 

ਕਾਰ ੇਿਨ। (ਿਾਰਣੀ 3.2 ਿੇਖੋ)। 

ਸਾਰਣੀ 3.2 ਸਟਿੱਡੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਵਫਕ ਪਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਵਧਐਨ 

ਸੰਕੇਤਕ 
ਪੰਜਾਬ 

ਸਟੈਟ 
ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਐਸ.ਏ.ਐਿੱਸ. ਨਗ੍ਰ ਮੰਨੋਲੀ 

ਆਬਾਦੀ 

2011 

27,743,338 994,628 3919 

ਘਰੇਲੂ 5,486,851 203,886 755 

ਔਿਿ HH ਆਕਾਰ 5.1 4.9 5.2 

ਤਲੰਗ ਅਨੁਪਾਿ 895 879 878 

ਬਾਲ ਤਲੰਗ ਅਨੁਪਾਿ 846 841 819 

ਿਾਖਰਿਾ ਦਰ 75.84 % 83.80 % 80.35% 

ਿਰਕਿੋਰਿ 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (%) 
9,897,362 355,995 1,824 

35.70% 35.80% 52.03% 

ਰੁੁੱਖ ਕਰਰਚਾਰੀ 
8,450,936 316,236 1,610 

85.39% 88.83% 88.27% 

ਿਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਰਜਦਰੂ 
1,446,426 39,759 214 

14.61% 11.17% 11.73% 

ਕਾਸ਼ਿਕਾਰ 
1,934,511 40,867 157 

19.55% 11.48% 8.61% 
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ਸੰਕੇਤਕ 
ਪੰਜਾਬ 

ਸਟੈਟ 
ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਐਸ.ਏ.ਐਿੱਸ. ਨਗ੍ਰ ਮੰਨੋਲੀ 

ਖੇਿੀਬਾੜੀ ਰਜਦਰੂ 
1,588,455 21,791 63 

16.05% 6.12% 3.45% 

ਘਰੇਲੂ 

ਉਦਯੋਗ 

385,960 13,501 69 

3.90% 3.79% 3.78% 

ਿੋਰ ਕਰਗਾਰ 
5,988,436 279,836 1,535 

60.51% 78.61% 84.16% 

ਿਰੋਿ: ਭਾਰਿ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ, 2011 

ਉਪਰੋਕਿ ਿਾਰਣੀ ਿੋਂ, ਇਿ ਿਪੁੱਸ਼ਟ ਿੈ ਤਕ 0-6 ਿਾਲ ਦੀ ਉਰਰ ਦੇ ਬੁੱਤਚਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 413 ਿੈ, ਜੋ ਰੰਨੋਲੀ ਦੀ 

ਕੁੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 10.54% ਿੈ। ਰੰਨੋਲੀ ਤਿੁੱਚ, ਔਿਿ ਤਲੰਗ ਅਨੁਪਾਿ ਰਾਜ ਦ ੇ878 ਦੀ ਔਿਿ ਦੇ ਰੁਕਾਬਲੇ 895 

ਿੈ। 

2011 ਦੀ ਰਰਦਰਸੁ਼ਰਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਰੰਨੋਲੀ ਦੀ ਿਾਖਰਿਾ ਦਰ ਰਾਜ ਦੀ ਔਿਿ 75.84% ਨਾਲੋਂ  80.35% ਿੁੱਧ 

ਿੈ, ਰੰਨੋਲੀ ਤਿੁੱਚ, ਰਰਦ ਿਾਖਰਿਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 86.34% ਿੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਔਰਿਾਂ ਦੀ ਿਾਖਰਿਾ ਦਰ 73.57% ਿੈ। 

3.3 ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਵਥਕ ਪਰੋਫਾਈਲ 
ਇਿ ਪਿੋਜੈਕਟ ਖੇਿਰ ਦੇ ਿਰਾਤਜਕ-ਆਰਤਿਕ ਅਿੇ ਭੂਰੀ ਗਿਤਿਣ ਦਆੁਰਾ ਪਿਭਾਤਿਿ ਤਿਅਕਿੀਆਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ 

ਿੈ। ਪਿੋਜੈਕਟ ਪਿਭਾਤਿਿ ਤਿਅਕਿੀਆਂ ਅਿੇ ਪਤਰਿਾਰਾਂ ਦ ੇਿਰਿੇਖਣਾਂ ਰਾਿੀ ਂਡਾਟਾ ਇਕੁੱਠਾ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਿੈ, ਅਿੇ 

ਪਿੋਜੈਕਟ ਖੇਿਰ ਦੀ ਿਰਾਤਜਕ-ਆਰਤਿਕ ਅਿੇ ਿੁੱਤਭਆਚਾਰਕ ਪਿੋਿਾਈਲ ਿਿਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿਦਾ ਤਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਿੈ। ਪਿੋਜੈਕਟ ਖੇਿਰ ਤਿੁੱਚ ਤਜਆਦਾਿਰ ਲੋਕ ਿਿੈ-ਰਜੁਗਾਰ/ਤਨੁੱ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਿੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤਿੁੱਚ 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਿੇ ਅਰਿਾਿ ਿੈਕਡੰਰੀ ਅਿੇ ਿੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖੇਿਰਾਂ ਤਿੁੱਚ ਤਨਰਭਰ ਿਨ। ਰੰਨੋਲੀ ਤਿੁੱਚ ਕੁੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 

1824 ਤਿੁੱਚੋਂ,ਕੰਰ ਦੇ ਕੰਰਾਂ ਤਿੁੱਚ ਲੁੱਗੇ ਿੋਏ ਿਨ। 88.27% ਕਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਰ ਨੰੂ ਰੁੁੱਖ ਕੰਰ (ਰਜੁਗਾਰ ਜਾਂ 6 

ਰਿੀਤਨਆਂ ਿੋਂ ਿੁੱਧ ਦੀ ਕਰਾਈ) ਦੇ ਰਪੂ ਤਿੁੱਚ ਿਰਣਨ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ 11.73% 6 ਰਿੀਤਨਆਂ ਿੋਂ ਘੁੱਟ ਿਰੇਂ 

ਲਈ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਰਾਰੂਲੀ ਗਿੀਤਿਧੀ ਤਿੁੱਚ ਸ਼ਾਰਲ ਿਨ। ਰੁੁੱਖ ਕਰੰ ਤਿੁੱਚ ਲੁੱਗੇ 1824 ਰਜਦਰੂਾਂ 

ਤਿੁੱਚੋਂ, 149 ਕਾਸ਼ਿਕਾਰ (ਰਾਲਕ ਜਾਂ ਿਤਿ-ਰਾਲਕ) ਿਨ ਜਦੋਂ ਤਕ 41 ਖੇਿੀਬਾੜੀ ਰਜਦਰੂ ਿਨ। 

ਭਾਰਿ ਦੀ 2011 ਦੀ ਰਰਦਰਸੁ਼ਰਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਤਪੰਡ ਤਿੁੱਚ ਅਨੁਿੂਤਚਿ ਜਾਿੀ ਦੇ ਲੋਕ ਿਨ ਜ ੋਕੁੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 

ਦਾ 5.1% ਿਨ। ਇਿ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ ਤਪੰਡ ਤਿੁੱਚ ਅਨੁਿੂਤਚਿ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਣਿੋਂਦ ਿੈ। 

ਇਿ ਿਰੇਂ ਰੰਨੋਲੀ ਤਿੁੱਚ ਸ਼ਤਿਰੀਕਰਨ ਬਿਿੁ ਿੇਜੀ ਨਾਲ ਿੋ ਤਰਿਾ ਿੈ। ਅਬਾਦੀ ਖੇਿਰ ਨੰੂ ਛੁੱਡ ਕੇ, ਤਪੰਡ ਦਾ ਰਾਲੀਆ 

ਖੇਿਰ ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਿੈਕਟਰਾਂ ਿਜੋਂ ਿਧ ਤਰਿਾ ਿੈ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਤਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਇਰਾਰਿਾਂ ਅਿੇ ਅਪਾਰਟਰੈਂਟਾਂ ਦਾ 

ਿੇਜੀ ਨਾਲ ਤਨਰਰਾਣ ਕੀਿਾ ਜਾ ਤਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਰਹਾਂ, ਰੰਨੋਲੀ ਤਪੰਡ ਦਾ ਚਤਰੁੱਿਰ ਪੇਂਡੂ ਿੋਂ ਸ਼ਤਿਰੀ ਤਿੁੱਚ ਬਦਲ ਤਰਿਾ 

ਿੈ। ਇਿ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਿੈਕਟਰ 82 ਤਿੁੱਖੇ ਨਗਰ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਦ ੇਲਾਗੂ ਿੋਣ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਿੈਕਟਰ ਦ ੇਯੋਜਨਾਬੁੱਧ 

ਤਿਕਾਿ ਲਈ ਚੋਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਰੈਂਟ ਰਿੁੱਿਿਪੂਰਨ ਿੈ।  

ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਭੋਂ ਰਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਿੀ ਗਈ ਿੈ, ਬਿਿੁ ਿਾਰੇ ਰਾਲਕ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਦਾਅ ਿੇ ਆਪਣੀ ਜਰੀਨ ਦੇਣ 

ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਿੀ ਂਿਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਕੁਦਰਿੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਿਾਿਾਿਰਣ ਿੇ ਿਰੇਸ਼ਾਂ ਰਾੜਾ 

ਪਿਭਾਿ ਪੈਂਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਉਿ ਪਤਿਲਾਂ ਿੀ ਝੁੱਲ ਚੁੁੱਕੇ ਿਨ। ਐੁੱਨ-ਚ,ੋ ਿੈਕਟਰ-82, ਤਪੰਡ ਰਨੌਲੀ ਦੀ ਰੁੜ-ਅਗਿਾਈ ਲਈ 

ਜਰੀਨ ਗਿਤਿਣ ਕਰਨ ਿ ੇਜਰੀਨ ਦੇ ਰਾਲਕ ਜੋ ਤਕਿਾਨ ਿਨ, ਨੰੂ ਿੀ ਿੇਠ ਤਲਖੇ ਇਿਰਾਜ ਿਨ- 

1. ਤਕਿਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁੁੱਖ ਇਿਰਾਜ ਇਿ ਿੈ ਤਕ ਕੁਦਰਿੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਿਾਿਾਿਰਨ 'ਿੇ ਿਰੇਸ਼ਾ ਰਾੜਾ ਪਿਭਾਿ ਪੈਂਦਾ 

ਰਿੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਕੁਦਰਿੀ ਿਿਾਅ ਜਰੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਿੀ ਨੰੂ ਤਿਗਾੜ ਦੇਿੇਗਾ। ਿਾਿੀਯੋਗ 
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ਤਰੁੱਟੀ ਦੀ ਿਾਕਿ ਘਟ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਿ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਐਨ-ਚ ੋਨੰੂ ਜਲਦੀ ਪੁੱਕਾ ਨਿੀ ਂਕੀਿਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਿ 

ਿਰਹਾਂ ਕੁਦਰਿੀ ਤਨਕਾਿੀ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਨੰੂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਿਾ ਬਣਾ ਲਿੇਗੀ। ਦਿਰੇਸ਼ ਨਤਿਰ ਨੇੜੇ 

ਉਕਿ ਚੋ ਦੀ ਤਪਛਲੀ ਐਕਿਾਇਰ ਦੀ ਉਦਾਿਰਨ ਤਦੰਤਦਆਂ ਗੁਰਦੇਿ ਤਿੰਘ ਪੁੁੱਿਰ ਿਰਚਰਨ ਤਿੰਘ ਨਾਂ ਦ ੇ

ਤਕਿਾਨ ਨੇ ਦੁੱਤਿਆ ਤਕ, ਪਤਿਲਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਿੋਣ ਨਾਲ ਿਾਿੀਯੋਗ ਜਰੀਨ ਿੇ ਰਾੜਾ ਅਿਰ ਤਪਆ ਿੀ। 

ਿੋਧੇ ਿੋਏ ਚੋਂ ਨੇ ਜਰੀਨ ਦੀ ਤਜਆਦਾ ਤਰੁੱਟੀ ਖਾ ਲਈ ਅਿੇ ਤਰੁੱਟੀ ਦੀ ਿਾਕਿ ਬਿਿੁ ਘਟ ਗਈ। ਇੁੱਕ ਏਕੜ 

ਿੋਂ ਿੁੱਧ ਖੇਿ ਿਾਲੀ ਜਰੀਨ ਿੇ ਖੇਿੀ ਕਰਨਾ ਬਿਿੁ ਜੋਖਰ ਭਤਰਆ ਿੋ ਤਗਆ ਿੈ। ਉਿਨੇ ਪਾਇਆ ਤਕ ਐਨ-

ਚੋ ਆਈ.ਟੀ-ਤਿਟੀ ਅਿੇ ਰੈਿਰਜ ਜਨਿਾ ਲੈਂਡ ਨੰੂ ਰੁਨਾਿਾ ਦਣੇ ਲਈ ਐਡਜਿਟ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਤਕਉਤਂਕ 

ਉਿ ਜਗਹਾ ਿ ੇਕਈ ਸ਼ੋਅਰਰੂ ਅਿੇ ਿੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਇਰਾਰਿਾਂ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਿਨ। ਇਿ ਿਿਿੀਰਾਂ ਤਿੁੱਚ 

ਦੇਤਖਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ (ਤਚੁੱਿਰ 3.1 ਅਿੇ 3.2 ਿੇਖੋ) 

ਵਚਿੱਤਰ 3.3 ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਕੰਸਲਟੇ਼ਿਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸੈਕਟ ਿਾਕ 

 

2. ਚੋਂ ਦ ੇਿਰ ੇਬਿਰ ਦੇ ਿੇਠਾਂ ਿਾਰਰ ਦੇ ਦੋਿੇਂ ਪਾਿੇ ਬੁੱਚੇ ਿੋਏ ਪੈਚਾਂ ਦੀ ਤਗਣਿੀ ਿੋਿੇਗੀ। ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, 

ਜੇਕਰ ਐਕਿਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜਰਰੂੀ ਿੈ, ਿਾਂ ਚੋਂ ਦੇ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਬਿਰ ਜੋਨ ਿੁੱਕ 

ਐਕਿਾਇਰ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਤਕਿਾਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦੋ ਿੁੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਿੇ ਗਏ ਿਨ-  

a) ਤਕਿਾਨ 'ਐਨ-ਚ'ੋ ਦੇ ਦੋਿੇਂ ਪਾਿੇ ਿੰਦਾਂ ਨਾਲ ਤਕਿੇਂ ਚਲੇਗਾ ਅਿੇ ਖੇਿੀ ਕਰੇਗਾ, 

b) ਇਿ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਤਕਿਾਨ ਜਰੀਨ ਨੰੂ ਿੇਚਣ ਿੋਂ ਅਿਰਰੁੱਿ ਿਨ, ਤਕਉਤਂਕ ਜਰੀਨ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕੀਿੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਤਿਰਿ ਬਿਰ ਖੇਿਰ ਤਿੁੱਚ. ਇਿ ਿਰਹਾਂ, ਐਨ-ਚ ੋ(ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਬਿਰ ਖੇਿਰ 

ਅਧੀਨ) ਦੀ ਜਰੀਨ ਦੀ ਕੀਰਿ ਘਟੇਗੀ। 

3. ਐਨ-ਚੋ ਦਾ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਰਨੌਲੀ ਤਪੰਡ ਦੇ ਬਿਿੁ ਨੇੜੇ ਿੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤਿਰ ਿੋਂ ਇਲਾਕੇ 

ਤਿੁੱਚ ਤਰੁੱਟੀ ਦੀ ਕਟੌਿੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਿਾਂ ਕੌਣ ਤਜੰਰੇਿਾਰ ਿੋਿੇਗਾ? ਤਕਿਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਿਣਾ ਿੈ ਤਕ ਜਾਂ ਿਾਂ ਪੁਨਰ-

ਤਨਰਰਾਣ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਤਪੰਡ ਿੋਂ ਦਰੂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਤਿਰ ਅਤਧਕਾਰੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਪੁਨਰ-ਤਨਰਰਾਣ ਦਾ 

ਪਿੋਜੈਕਟ ਛੁੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ । 
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ਵਚਿੱਤਰ 3.2 ਸਟਕੇਹੋਲਡਰ ਕੰਸਲਟੇ਼ਿਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸੈਕਟ ਿਾਕ 

 

ਕੁੁੱਲ ਤਰਲਾ ਕ,ੇ ਤਕਿਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਚੋ ਲਈ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਭੋਂ ਦਾ ਤਪੰਡ ਦ ੇਿਰਾਤਜਕ-ਆਰਤਿਕ ਰਪੂ ਿੇ 

ਬਿਿੁ ਪਿਭਾਿ ਪਿੇਗਾ। ਇਿ ਲਈ, ਪਿਭਾਿ ਨੰੂ ਘੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਚੰਗਾ ਤਿਕਲਪ ਚਤੁਣਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ । 
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3.4 ਵਸਿੱਟਾ 
ਅਤਧਐਨ ਦ ੇਅਧਾਰ ਿੇ, ਟੀਰ ਿੇਠਾਂ ਤਦੁੱਿੇ ਤਿੁੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਿਰਣੇ ਆਈ ਿੈ - 

o ਪਿਭਾਤਿਿ ਖੇਿਰ ਨੰੂ ਤਕਿੇ ਿੀ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿੀ ਂਿਰਤਿਆ ਜਾ ਤਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਰਹਾਂ 

ਤਿਅਕਿੀ/ਿਰੂਿ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਿ ੇਕੋਈ ਤਿੁੱਧਾ ਜਾਂ ਅਤਿੁੱਧਾ ਰਾੜਾ ਪਿਭਾਿ ਨਿੀ ਂਪੈਂਦਾ। 

o ਜਰੀਨ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਖੇਿੀ ਜਾਂ ਉਿਪਾਦਨ ਲਈ ਨਿੀ ਂਕੀਿੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਿਰਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਿੁਰੁੱਤਖਆ ਿੇ 

ਤਬਲਕੁਲ ਿੀ ਰਾੜਾ ਪਿਭਾਿ ਨਿੀ ਂਪੈਂਦਾ। 

o ਿਰੁੁੱਚੇ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿਾਂ (ਲਾਗਿ ਅਿੇ ਲਾਭ ਦੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਰਾਪਦੰਡਾਂ (ਿਕਾਰਾਿਰਕ 

ਅਿੇ ਨਕਾਰਾਿਰਕ ਪਿਭਾਿਾਂ) ਦੀ ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ) ਦੇ ਬੇਅੰਿ ਲਾਭ ਿਨ। 

o ਪਤਿਲਾਂ ਿੋਈਆਂ ਚਰਚਾਿਾਂ ਅਨੁਿਾਰ, ਿੁਿਾਇਟੀ ਨੰੂ ਜਰੀਨ ਦੇ ਤਕਿੇ ਤਿੁੱਿੇ ਜਾਂ ਪਾਰਿਲ ਿੇ ਜਰੀਨ ਗਿਤਿਣ 

ਕਰਨ ਿੇ ਕੋਈ ਇਿਰਾਜ ਨਿੀ ਂਿੈ। 

o ਿੂਤਚਿ ਖੇਿਰ ਨੰੂ ਤਕਿੇ ਿੀ 'ਪੁਨਰਿਾਿ ਅਿੇ ਪੁਨਰਿਾਿ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀ ਂਿੈ। 

o ਪਿੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਿੋਰ ਿਧੀਆ ਤਿਕਲਤਪਕ ਿੁੱਲ ਨਿੀ ਂਿੈ ਤਕਉਤਂਕ ਉਦੇਸ਼ ਿੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਚੀ ਿੋਈ ਜਰੀਨ 

ਨੰੂ ਪਿਾਪਿ ਕਰਨਾ ਿੈ । 

 

**********  
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 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿ 

4.1 ਪਰਭਾਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਅਤ ੇਪਹੁੰਚ 
ਐਿ.ਆਈ.ਏ. ਤਿਕਾਿ ਦਰ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਤਿਿ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਿੋਜੈਕਟ, ਤਜਿੇਂ ਡੈਰ, ਖਾਣਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਰਾਜਰਾਰਗਾਂ, 

ਬੰਦਰਗਾਿਾਂ, ਿਿਾਈ ਅੁੱਤਡਆਂ, ਸ਼ਤਿਰੀ ਤਿਕਾਿ ਅਿੇ ਤਬਜਲੀ ਪਿੋਜੈਕਟਾਂ ਿੋਂ ਪਤਿਲਾਂ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿੰਭਾਿਨਾਿਾਂ 

ਦਾ ਰੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਇਕ ਅਤਜਿਾ ਿਾਧਨ ਿ,ੈ ਜੋ ਿੈਿਲਾ ਲੈਣ ਿਾਤਲਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਤਕਿਆਿਾਂ ਦੇ ਿੰਭਾਤਿਿ ਨਕਾਰਾਿਰਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣ ਤਿਚ ਿਿਾਇਿਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਜੋ ਇਨਹਾਂ 

ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਕਦਰ ਿਰੇਂ ਤਿਰ ਚੁੁੱਕੇ ਜਾ ਿਕਣ। ਿੈਿਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਿਤਕਤਰਆ ਲਈ 

ਿਿਾਇਿਾ ਿਜੋਂ, ਐਿ.ਆਈ.ਏ ਿਰਾਤਜਕ ਅਿੇ ਿਤਭਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਜਨਹਾਂ ਨੰੂ 

ਤਕਿੇ ਿੀ ਿੈਿਲੇ ਤਿਚ ਤਧਆਨ ਤਿਚ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਜਰਰੂਿ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਤਿੁੱਧੇ ਜਾਂ ਅਤਿੁੱਧੇ ਿੌਰ ਿੇ ਪਿੋਜੈਕਟ ਖੇਿਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ 

ਦੇ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਪਿਭਾਿਿ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

ਅੰਿਰ-ਿੰਗਠਨ ਕਰੇਟੀ ਦੇ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤਿਧਾਂਿਾਂ ਅਿੇ ਤਦਸ਼ਾ ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 

(ਆਈ.ਓ.ਿੀ.ਪੀ.ਜੀ.ਐਿ.ਆਈ.ਏ. 2003) ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਿਰਾਜਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੁੱਕ ਰਿਾਇਿੀ 

ਿਰੀਕਾ ਿੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਤਿੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਜਾਂ ਿਧੇਰ ੇਤਿੁੱਚ ਿਬਦੀਲੀਆਂ ਿਜੋਂ ਿੈ: 

 "ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦਾ ਢੰਗ - ਉਿ ਇਿ ਿੈ ਤਕ ਉਿ ਤਕਿੇਂ ਰਤਿੰਦੇ ਿਨ, ਕੰਰ ਕਰਦ ੇਿਨ, ਖੇਡਦੇ ਿਨ ਅਿ ੇਤਦਨ 

ਪਿਿੀ ਤਦਨ ਇੁੱਕ ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਿ ਕਰਦੇ ਿਨ; 

 ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਿਤਭਆਚਾਰ - ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿਾਂਝਾ ਤਿਸ਼ਿਾਿ, ਭਾਿ, ਤਰਿਾਜ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਰਿਾਂ ਅਿੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ; 

 ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਿਰੂਿ – ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਏਕਿਾ, ਿਤਿਰਿਾ, ਚਤਰੁੱਿਰ, ਿੇਿਾਿਾਂ ਅਿੇ ਿਿਲੂਿਾਂ; 

 ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਣਾਲੀ – ਇਿ ਇਿ ਿੁੱਦ ਿੁੱਕ ਿੈਂ ਤਕ ਲੋਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਪਿਭਾਿਿ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਿੈਿਤਲਆਂ ਤਿੁੱਚ ਤਿੁੱਿਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੁੰਦੇ ਿਨ, ਲੋਕਿੰਿਰਕਰਨ ਦਾ ਪੁੱਧਰ ਜੋ ਿੋ ਤਰਿਾ ਿੈ, ਅਿੇ ਇਿ ਉਦੇਸ਼ 

ਲਈ ਪਿਦਾਨ ਕੀਿ ੇਿਰੋਿਾਂ ਦਾ ਿੈਂ। 

 ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਿਾਿਾਿਰਨ - ਿਿਾ ਅਿੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਿਿਾ ਲੋਕ ਜੋ ਿਰਿਦੇ ਿਨ; ਉਪਲਬਧਿਾ ਅਿ ੇਖਾਣੇ ਦੀ 

ਗੁਣਿਿਾ; ਜੋਖਰ ਦਾ ਪੁੱਧਰ, ਧੂੜ ਅਿੇ ਆਿਾਜ ਦ ੇਪੁੱਧਰ ਦਾ ਉਿ ਿਾਿਰਣਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਿਿੁੱਛਿਾ ਦੀ 

ਕਾਫ਼ੀਿਾ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਿੁਰੁੱਤਖਆ ਅਿੇ ਿਰੋਿਾਂ ਿੁੱਕ ਪਿੁੰਚ ਅਿੇ ਤਨਯੰਿਰਣ। 

 ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਿਿ ਅਿੇ ਿੰਦਰਿੁਿੀ - ਤਿਿਿ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰੀਰੀਕ, ਰਾਨਤਿਕ, ਿਰਾਤਜਕ ਅਿੇ ਅਤਧਆਿਤਰਕ 

ਿੰਦਰਿੁਿੀ ਦੀ ਅਿਿਿਾ ਿੈ ਨਾ ਤਕ ਤਿਰਫ਼ ਤਬਰਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜੋਰੀ ਦੀ ਅਣਿੋਂਦ। 

 ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਤਨੁੱ ਜੀ ਅਿ ੇਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰ - ਿਾਿਕਰ ਭਾਿੇਂ ਲੋਕ ਆਰਤਿਕ ਿੌਰ ਿੇ ਪਿਭਾਿਿ ਿਨ, ਜਾਂ ਤਨੁੱ ਜੀ 

ਨੁਕਿਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦ ੇਿਨ ਤਜਿ ਤਿੁੱਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਿਲ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਰਲ ਿੋ ਿਕਦੀ 

ਿੈ। 

 ਉਨਹਾਂ ਦ ੇਡਰ ਅਿ ੇਅਤਭਲਾਸ਼ਾ - ਆਪਣੀ ਿੁਰੁੱਤਖਆ ਬਾਰੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਿਾਂ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿਰਾਜ ਦ ੇਭਤਿੁੱਖ 

ਬਾਰ ੇਉਨਹਾਂ ਦੇ ਡਰ, ਅਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਭਤਿੁੱਖ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਚਆਂ ਦੇ ਭਤਿੁੱਖ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤਭਲਾਸ਼ਾ। 

 ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਭਾਿ ਦੇ ਖੇਿਰ, ਤਜਿ ਤਿੁੱਚ ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਜਰੀਨ ਪਿਾਪਿ ਕੀਿੀ ਜਾਏਗੀ ਅਿ ੇ

ਿਾਿਾਿਰਣ, ਿਰਾਤਜਕ ਜਾਂ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿੋਰ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਿਭਾਤਿਿ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਖੇਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਐਿ.ਆਈ.ਏ. ਟੀਰ ਦਆੁਰਾ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਖੇਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੁਲਾਕਾਿਾਂ ਦੀ ਿਿਾਇਿਾ ਨਾਲ ਕੀਿੀ ਗਈ ਿੈ। 
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 ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਿਰਾ ਅਿੇ ਿਿਾਨ - ਪਿੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜਿੀਜ ਕੀਿੀ ਗਈ ਜਰੀਨ ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਪਿੋਜੈਕਟ ਖੇਿਰ ਦੇ ਖੇਿਰੀ ਤਿਤਜਟ ਅਿੇ ਐਕਿਾਇਰ ਬਾਡੀ ਦਆੁਰਾ ਰੁਿੁੱਈਆ ਕੀਿੇ ਗਏ ਰਾਲ ਤਰਕਾਰਡਾਂ 

ਦੇ ਤਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੀਿੀ ਗਈ ਿੀ। 

 ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ - ਇਿ ਿੁੱਿ ਿਜੋਂ ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਗਿਤਿਣ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਿਿੰਿਾ ਦਆੁਰਾ ਦਾਅਿਾ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਿੀ, ਤਕ ਭੋਂ 

ਪਿਾਪਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੀਨ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਿੈ, ਜੋ ਭੋਂ ਪਿਾਪਿੀ ਤਿਭਾਗ ਦੀ ਿਿਾਇਿਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਿੀ ਗਈ ਿੀ। 

 ਿੰਭਾਿਿ ਤਿਕਲਪ - ਪਿੋਜੈਕਟ ਲਈ ਿਾਈਟ ਅਿੇ ਇਿ ਦੀ ਿੰਭਾਿਨਾ ਦਾ ਤਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦ ੇਖੇਿਰ ਤਿਚ 

ਜਾ ਕੇ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਿੀ, ਐਿ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਟੀਰ ਦਆੁਰਾ ਪਿਿਿੁਿ ਕੀਿੀ ਗਈ ਜਰੀਨ ਿਭ ਿੋਂ ਉੁੱਿਰ ਤਿਕਲਪ 

ਿੈ, ਇਿ ਬਾਰ ੇਤਿਭਾਗ ਦੇ ਦਾਅਿੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਿੀ ਗਈ । 

 ਜਰੀਨ – ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਜਰੀਨ ਦਾ ਰਾਪਣ 10.9583 ਏਕੜ ਤਦੁੱਿਾ ਤਗਆ ਿੈ, ਇਿ ਜਰੀਨ ਤਪੰਡ ਰੰਨੋਲੀ, 

ਆਈ.ਟੀ. ਤਿਟੀ ਿੈਕਟਰ-82 ਤਿੁੱਖ ੇ ਪੈਂਦੇ ਚੋਂ ਨੰੂ ਤਰਅਲਾਇੰਰੈਂਟ ਕਰਣ ਲਈ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ 

(L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਪਿਾਿਧਾਨਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਿੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਿ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਟੀਰ ਨੇ ਰੌਕ ੇ

ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਿਾ ਅਿ ੇਉਪਰੋਕਿ ਿਿਾਨ ਿੇ ਜਾਕ ੇਅਤਧਅਨ ਕੀਿਾ। 

 ਪਿੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤਕਿੇ ਿੀ ਜਨਿਕ, ਅਣਿਰਿੀ ਜਰੀਨ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਦੀ ਿੰਭਾਿਨਾ - ਇਿ ਿੇਖਣ ਲਈ ਤਕ ਕੀ ਗਿਾਰ 

ਪੰਚਾਇਿ ਜਾਂ ਿਰਕਾਰੀ ਜਰੀਨ ਪਿੋਜੈਕਟ ਤਿਚ ਿਰਿੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ।  

ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਤਕਤਰਆ ਨੰੂ ਇਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਿੀ, ਤਜਿ ਤਿਚ 

ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਗਿਤਿਣ ਦੇ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦਾ ਰੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਰੇ ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਲ 

ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਿੈਂ। ਪਿਭਾਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 'ਢਾਂਚਾ ਅਿੇ ਪਿੁੰਚ' ਿੇਠ ਤਦੁੱਿੇ ਕਦਰਾਂ ਤਿੁੱਚ ਦਰਿਾਈ ਗਈ ਿੈ – 

ਕਦਮ 1: ਐਿ.ਆਈ.ਏ ਟੀਰ ਦਾ ਗਠਨ 

ਕਦਮ 2: ਿਾਤਿਿ ਿਰੀਤਖਆ 

ਕਦਮ 3: ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੀਤਟੰਗ 

ਕਦਮ 4: ਡੇਟਾ ਿੰਗਿਤਿ (ਟਲੂ: ਪਿਸ਼ਨਨਾਰੇ, ਐਿ.ਜੀ.ਡੀ. ਅਨੁਿੂਚੀ) 

ਕਦਮ 5: ਡਾਟਾ ਪਿੋਿੈਤਿੰਗ 

ਕਦਮ 6: ਤਰਪੋਰਤਟੰਗ 

ਭੂਰੀ ਪਿਾਪਿੀ ਿੋਂ ਪਿਭਾਿਿ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਰੁੁੱਖ ਤਿੁੱਿੇਦਾਰ ਿੋਣਗੇ, ਤਕਉਤਂਕ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਜਰੀਨ ਿੇ ਕੋਈ ਖੇਿੀਬਾੜੀ 

ਗਿੀਤਿਧੀ ਨਿੀ ਂਿੈ, ਇਿ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਿੁਰੁੱਤਖਆ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨੁਕਿਾਨ ਨਿੀ ਂਿੋਇਆ ਿੈ। 

4.2 ਪਰੋਜੈਕਟ ਚਿੱਕਰ ਦੇ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਪੜਾਿਾ ਂਤ ੇਪਰਭਾਿਾ ਂਦਾ ਿੇਰਿਾ 

ਤਪੰਡ ਰੰਨੋਲੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਤਿਟੀ ਿੈਕਟਰ-82 ਤਿੁੱਖੇ ਪੈਂਦੇ ਚੋਂ ਨੰੂ ਤਰਅਲਾਇੰਰੈਂਟ ਕਰਣ ਲਈ ਗਿਾਰ ਪੰਚਾਇਿ ਤਿਖ ੇ

ਪਿਭਾਤਿਿ ਜਰੀਨ ਗਿਤਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਨੰੂ ਸ਼ਿੇਣੀਬੁੱਧ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਿੈ – 

I. ਤਨਰਰਾਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਿਭਾਿ 

II. ਉਿਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਿਭਾਿ 

III. ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਿਿਿਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਭਾਿ 
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ਸਾਰਣੀ 4.1 ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਪੜਾਿਾ ਂਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਪੂਰਿ-ਵਨਰਮਾਣ ਵਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ਼ਿੀਲ ਪੜਾਅ 

ਕੀਰਿੀ ਖੇਿੀਬਾੜੀ  ਜਰੀਨ ਦੀ ਪਿਾਪਿੀ 
ਖੇਿੀਬਾੜੀ ਜਰੀਨ ਦੀ ਛੋਟੇ ਪਾਰਿਲਾਂ/ਪੈਚਾਂ 
ਤਿੁੱਚ ਿੰਡ, ਤਜਿ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਿਜੋਂ ਖੇਿੀ 
ਉਿਪਾਦਨ ਤਿੁੱਚ ਕਰੀ ਆਉਦਂੀ ਿੈ। 

ਤਰੁੱਟੀ ਦੀ ਕਟੌਿੀ ਜਦੋਂ ਿੁੱਕ ਤਕ 
ਅਬਤਟੰਗ ਦਰੁੱਖਿ ਪੁੱਕੇ ਨਾ ਿੋ ਜਾਣ। 
ਚੋ ਦੇ ਦੋਿੇਂ ਪਾਿੇ ਖੇਿੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਤਕਿਾਨਾਂ 'ਿੇ ਭਾਰੀ ਪਿਭਾਿ 

2-ਤਟਊਬਿੈੁੱਲ, ਤਟਊਬਿੈੁੱਲ-ਸੈ਼ੁੱਡ ਅਿੇ 
153 ਰੁੁੱਖਾਂ (3-ਬਲੈਕਬੇਰੀ, 5-ਅੰਬਾਂ ਅਿ ੇ
145-ਗੈਰ-ਿਲਦਾਰ ਰੁੁੱਖ) ਦੀ ਪਿਾਪਿੀ 

ਿੈਕਟਰ ਤਿੁੱਚ ਿਰੂਤਿਕ ਰਪੂ ਤਿੁੱਚ ਿੁਧਾਰ। 
ਇਿ ਿਰਹਾਂ, 'ਗਤਰੁੱਡ-ਆਇਰਨ' ਤਿਧਾਂਿ 'ਿੇ 
ਿਾਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਰਪੁੱਖ ਆਿਾਜਾਈ 

ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਿਰੀ ਪੁੱਟੀ (ਗੈਰ-
ਐਕਿਾਇਰ) ਜਰੀਨ ਤਿੁੱਚ ਿਤਿਿ 
ਤਕਿਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਕਣਯੋਗ ਜਰੀਨ 'ਿ ੇ
ਪਿਭਾਿ। 

ਉਿਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਿਿਾਈ ਰਜੁਗਾਰ 
ਿਾਊਤਿੰਗ ਅਿੇ ਿਪਾਰਕ ਿਟਾਕ ਦੀ 
ਤਿਰਜਣਾ 

ਿਿੀ (ਤਿੰਦ ੂਧਾਰਤਰਕ ਿਿਾਨ) ਦੀ ਪਿਾਪਿੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪਿਭਾਿਿ 
ਕਰ ਿਕਦੀ ਿੈ। 

ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਤਿਕਾਿ, ਜੀਿਨ ਦੀ 
ਗੁਣਿੁੱਿਾ ਤਿੁੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ 
ਇਰਾਦਾ 

ਿਰੋਿ: ਖੇਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਿੇ ਰੁਲਾਂਕਣ, ਜਨਿਰੀ 2022 

ਪਿੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤਿਿਤਿਿਿ ਪਿੋਜੈਕਟ ਪਿਿਿਾਿ/ਿੰਭਾਿਨਾ ਅਤਧਐਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਿਾ ਦ ੇ ਕਾਰਨ ਇੁੱਕ ਤਿਿਿਾਰ 

ਰੁਲਾਂਕਣ ਨਿੀ ਂਕੀਿਾ ਜਾ ਿਤਕਆ, ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਪਿਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰੁੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਿ ਿੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਨਾ ਿ ੈ

ਤਕ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਰਾੜ ੇਪਿਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਿੇ ਅਿੇ ਿਕਾਰਾਿਰਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ 

ਪਿਬੰਧਨ ਉਪਾਅ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਪੜਾਿਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਿ ੇਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਿ-ਤਨਰਰਾਣ ਪੜਾਅ, ਤਨਰਰਾਣ 

ਪੜਾਅ ਅਿੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ। ਤਨਰਰਾਣ ਦੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਪੜਾਿਾਂ ਦੌਰਾਨ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦੇ ਿੇਰਿ ੇਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਜ ੋਿਾਰਨੀ 4.1 ਤਿਚ ਤਦੁੱਿੀ ਗਈ ਿੈ। 

ਿਰਿਰਾਨ ਤਿੁੱਚ, ਤਪੰਡ ਰੰਨੋਲੀ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਖਿਰਾ ਨੰਬਰ ਿੇ ਕੋਈ ਿੀ ਤਿਅਕਿੀ ਨਿੀ ਂਰਤਿੰਦਾ ਿੈ, ਅਿੇ ਬਿਿੁੇ ਰਾਲਕ 

ਤਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜਰੀਨ ਿੋਂ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਿੁੱਧੀ/ਅਤਿੁੱਧੀ ਤਨਰਭਰਿਾ ਪਿਾਪਿ ਕਰਦੇ ਿਨ । ਪਰ, ਦਜੂੇ ਪਾਿੇ, ਚੋਂ ਦਾ 

ਤਿੁੱਧਾ ਰਿਿਾ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਚੋਂ ਦੇ ਦੋਿੇਂ ਪਾਿੇ ਤਕਿਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਿੀਬਾੜੀ ਜਰੀਨਾਂ ਨੰੂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟਕੁਤੜਆਂ ਤਿੁੱਚ ਿੰਡ 

ਦੇਿੇਗਾ। ਇਨਹਾਂ ਪਾਰਿਲਾਂ ਨੰੂ ਦੋਿੀ ਂਪਾਿੀ ਂਿੰਦਾਂ ਰਾਿੀ ਂਖੇਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਰੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਿੇਗੀ। ਚੋ ਦੇ 

ਦੋਿੇਂ ਪਾਿੇ ਪਿੁੰਚਣ ਲਈ ਯਾਿਰਾ ਦੀ ਲਾਗਿ ਅਿੇ ਿਰਾਂ ਤਕਿਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਣ ਿੇ ਨਕਾਰਾਿਰਕ ਪਿਭਾਿ ਪਾ ਿਕਦੇ ਿਨ। 

ਇਿ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਇਿਨਾਂ ਿੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਿਕਾਿ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਕਿਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚ ੋਦ ੇਬਿਰ ਦ ੇਿੇਠਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਖੇਿ-ਜਰੀਨਾਂ ਿੁੱਕ ਪਿੁੰਚਣ ਲਈ ਜਗਹਾ ਨਿੀ ਂਬਚੀ ਿੈ। ਤਕਉਤਂਕ, ਤਡਿੈਲਪਰ ਜਾਂ ਤਿਕਾਿ ਅਿਾਰਟੀ ਐਨ-ਚੋ ਦੇ ਬਿਰ 

ਦੇ ਿੇਠਾਂ ਿਤਿਿ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਰੀਨ ਨੰੂ ਨਿੀ ਂਲੈਣਗੇ। ਿਿੀ ਦੀ ਧਾਰਤਰਕ ਇਰਾਰਿ ਦਾ ਿਿਾਨਕ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਿੇ 

ਇਕ ਿੋਰ ਿੁੱਡਾ ਪਿਭਾਿ ਿੈ। ਿਰੁੁੱਚੇ ਿੌਰ ਿੇ, ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿਿਾਨਕ ਤਨਿਾਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਰਾਤਜਕ-ਆਰਤਿਕ ਜੇਬਾਂ ਿ ੇ

ਬਿਿੁ ਿਾਰ ੇਨਕਾਰਾਿਰਕ ਪਿਭਾਿ ਿਨ ਜੋ ਿੈਕੰਡਰੀ ਅਿੇ ਿੰਿਿਾਗਿ ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਦ ੇਿੰਬੰਧ ਤਿੁੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਿਨ । 

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

ਆਰਦਨੀ ਦਾ ਪੁੱਧਰ - ਿਾਂ - 

ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੁੱਧਰ - ਿਾਂ - 

ਿਿਾਨਕ ਆਰਤਿਕ ਗਿੀਤਿਧੀਆਂ ਤਿੁੱਚ ਤਿਘਨ - - - 

ਪਤਰਿਾਰ ਦੇ ਿਤਿਯੋਗ ਤਿੁੱਚ ਰਕੁਾਿਟ - ਿਾਂ - 

ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਜੋਖਰ - - ਿਾਂ 

ਔਰਿਾਂ ਦੇ ਰਤਿਣ ਦਾ ਤਰਆਰ - - ਿਾਂ 

ਕੁਦਰਿੀ ਿਰੋਿ (ਤਰੁੱਟੀ, ਿਿਾ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ) - - ਿਾਂ 

ਆਰ ਜਾਇਦਾਦ - ਿਾਂ - 

ਤਿਿਿ - ਿਾਂ ਿਾਂ 

ਤਿੁੱਤਖਆ - - ਿਾਂ 

ਿਿਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਤਚਆਂ ਦੀ ਿਬਦੀਲੀ - - ਿਾਂ 
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ਪਰਭਾਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂ
ਜਨਿੰਤਖਆ ਿਬਦੀਲੀ - - ਿਾਂ 

ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਿਣਾਅ - - ਿਾਂ 

ਔਰਿਾਂ ਤਿਰੁੁੱਧ ਤਿੰਿਾ - - ਿਾਂ 

ਰੋਜੂਦਾ ਪਸੂ਼ਆਂ ਿੇ ਪਿਭਾਿ - - ਿਾਂ 

ਿਰਾਜ ਦਾ ਪੀਤੜਿ ਿਰੂਿ - - ਿਾਂ 
ਿਰੋਿ: ਖੇਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਿੇ ਰੁਲਾਂਕਣ, ਜਨਿਰੀ 2022 

ਇਿ ਗਣਨਾ ਿਰਿੇਖਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉੁੱਿਰਦਾਿਾਿਾਂ ਦਆੁਰਾ ਤਦੁੱਿੀ ਗਈ ਬਿਤੁਗਣਿੀ ਪਿਤਿਤਕਿਆ ਦੀ ਗਣਨਾ 

ਕਰਕ ੇਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਕੁਝ ਭੋਂ ਰਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਤਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਿੇ ਰਾੜਾ ਅਿਰ ਪਿੇਗਾ ਇਿ ਿਰਹਾਂ 

ਉਨਹਾਂ ਦ ੇਅਨੁਿਾਰ, ਬਿਰ ਖੇਿਰਾਂ ਿੁੱਕ ਜਰੀਨਾਂ ਨੰੂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਜਾਂ ਅਿਲ ਤਧਰਾਂ ਨੰੂ ਬਣਦਾ 

ਰੁਆਿਜਾ ਤਦੁੱਿਾ ਜਾਿੇ। ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਉਪਰੋਕਿ ਿਾਰਣੀ ਤਿੁੱਚ ਦੁੱਤਿਆ ਤਗਆ ਿੈ, ਤਜਆਦਾਿਰ ਉੁੱਿਰਦਾਿਾ ਰਤਿਿੂਿ 

ਕਰਦੇ ਿਨ ਤਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਆਰਦਨੀ ਅਿੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੁੱਧਰ ਿੇ ਨਕਾਰਾਿਰਕ ਪਿਭਾਿ ਪਿੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਜਰੀਨ ਦੀ 

ਪਿਾਪਿੀ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਤਪੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਿੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਿਣਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਰ ਨਿੀ ਂਿੋਿੇਗਾ। ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਿਲਾਿ-ਰਸ਼ਿਰ,ੇ ਿੀਲਡ ਤਿਤਜਟ ਅਿੇ ਡੈਿਕ ਿਰੀਤਖਆ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਰਾਪਦੰਡਾਂ 'ਿੇ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦੀ ਪਿਤਕਰਿੀ 

ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਿੀ ਗਈ ਿੈ। (ਿਾਰਣੀ 4.3 ਿੇਖੋ) 

ਸਾਰਣੀ 4.3 ਸਮਾਜਕ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਸੂਚੀ 
ਕਰਮ ਪਰਭਾਿ ਪਰਭਾਿ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਾਰਣ 

1 ਜਰੀਨ ਨਕਾਰਾਿਰਕ 

o ਉਪਜਾਊ ਖੇਿੀ ਿਾਲੀ ਜਰੀਨ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ। 

o ਛੋਟੇ ਪੈਚਾਂ ਤਿੁੱਚ ਜਰੀਨ ਦੀ ਿੰਡ 

o ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਚੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਰੁੱਟੀ ਦਾ ਕਟੌਿੀ 

o ਤਰੁੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਿੀ ਅਿ ੇਿਿਲਾਂ ਦੇ ਉਿਪਾਦਨ 

ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ 

2 
ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਅਿੇ 

ਆਰਦਨੀ 

ਿਕਾਰਾਿਰਕ ਰਜੁਗਾਰ ਦੇ ਰੌਤਕਆਂ ਅਿੇ ਰਾਰਕੀਟ ਗਿੀਤਿਧੀਆਂ ਤਿੁੱਚ ਿਾਧਾ. 

ਨਕਾਰਾਿਰਕ 
ਿਿਾਨਕ ਆਰਤਿਕ ਗਿੀਤਿਧੀਆਂ ਅਿੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਤਿੁੱਚ 

ਤਗਰਾਿਟ 

3 ਭੌਤਿਕ ਿਰੋਿ --- --- 

4 ਤਨਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਕਾਰਾਿਰਕ 

o ਤਟਊਬਿੈੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ 

o ਤਿੰਚਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ 

o 8-ਿਲ ਅਿ ੇ145-ਗੈਰ-ਿਲ-ਰੁੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ 

5 
ਜਨਿਕ ਿੇਿਾਿਾਂ ਅਿੇ 

ਿਿਲੂਿਾਂ 

ਨਕਾਰਾਿਰਕ o ਜਰੀਨ ਗਿਤਿਣ ਦੌਰਾਨ ਿਿੀ ਭਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 

ਧਾਰਤਰਕ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਠੇਿ ਪਿੁਚੰ ਿਕਦੀ ਿੈ 

6 ਤਿਿਿ --- --- 

7 
ਿਤਭਆਚਾਰਕ ਅਿੇ 

ਿਰਾਤਜਕ ਏਕਿਾ 

--- --- 

8 
ਤਲੰਗ ਅਧਾਰਿ 

ਪਿਭਾਿ 
--- --- 

ਿਰੋਿ: ਖੇਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਿੇ ਰੁਲਾਂਕਣ, ਜਨਿਰੀ 2022 

4.3 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿਾ ਂਅਤ ੇਨਯੂਵਨਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਿਾ ਂਦੀ ਖੋਜ 
ਿਪੁੱਸ਼ਟ ਪਿੋਜੈਕਟ ਪਿਿਿਾਿ/ਤਿਿਿਾਰਕਿਾ ਅਤਧਐਨ, ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਲਾਗਿਾਂ ਅਿੇ ਪੜਾਿਾਂ, ਕੋਰ ਤਡਜਾਈਨ 

ਤਿਸ਼ੇਸ਼ਿਾਿਾਂ, ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਬੁਤਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਕਰਰਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰਰੂਿਾਂ (ਅਿਿਾਈ ਅਿੇ ਿਿਾਈ), ਨਿੀਤਜਆਂ, 

ਜੋਖਰਾਂ, ਉਿਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਤਚਆਂ ਆਤਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਿਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਿਿਿਾਰਿ ਿਰਾਜਕ ਲਾਗਿ ਅਿ ੇਲਾਭਾਂ ਦਾ 

ਤਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਿੀ ਂਿੋ ਿਕਦਾ ਿੈ, ਿਾਲਾਂਤਕ, ਜਰੀਨ ਗਿਤਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਿੀਬਰਿਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਿੇ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦੀ 
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ਅਿਲ ਕੀਰਿ ਨੰੂ ਰਾਪਣਾ ਬਿਿੁ ਰੁਸ਼ਕਲ ਿੈ, ਿਾਲਾਂਤਕ, ਤਪੰਡ ਰੰਨੋਲੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਤਿਟੀ ਿੈਕਟਰ-82 ਤਿੁੱਖ ੇਪੈਂਦੇ ਚੋਂ 

ਨੰੂ ਤਰਅਲਾਇੰਰੈਂਟ ਕਰਣ ਲਈ ਤਿਕਾਿ ਦੇ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭ ਅਿੇ ਨਕਾਰਾਿਰਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦੀ ਿੁਲਨਾ ਿਿਾਨਕ ਲੋਕਾਂ 

ਦੀ ਿਲਾਿ ਨਾਲ ਿਰਾਜਕ ਖਰਤਚਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਇਿ ਿਰਹਾਂ, ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਪਿੋਜੈਕਟ ਆਿ-ਪਾਿ ਦ ੇ

ਖੇਿਰਾਂ ਦੇ ਿਿਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਿਿੁ ਿਾਰੇ ਲਾਭ ਪਿਦਾਨ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿ,ੈ ਪਰ ਿਿਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਰਾਤਜਕ-ਆਰਤਿਕ 

ਪਿੋਿਾਈਲ ਿੇ ਿੇਠਾਂ ਤਦੁੱਿੇ ਨਕਾਰਾਿਰਕ ਪਿਭਾਿ ਪਾਿੇਗਾ: 

 ਿੁੱਧ ਿੋਂ ਿੁੱਧ ਜੀਿਿ ਿੰਭਾਿਨਾ 

 ਿਾਰੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਇਕੋ ਛੁੱਿ ਿੇਠ 

 ਿਤਿਰ ਰਤਿਣ. 

 ਿੁਰੁੱਤਖਆ ਚ ਿਾਧਾ 

 ਤਨਿੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਿਿਰ ਿਾਪਿੀ 

 ਤਜੰਦਗੀ ਚ ਿੰਪਿੀ ਦਾ ਿਾਧਾ 

ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿੁੱਖਰ ੇਿੌਰ ਿੇ ਅਿੇ ਤਪੰਡ ਪੁੱਧਰਾ ਿੇ ਤਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿੁੱਿਿਪੂਰਨ ਰੁੁੱਤਦਆਂ ਿੇ ਤਿਚਾਰ 

ਿਟਾਂਦਰੇ ਕੀਿ ੇ ਗਏ। ਇਿ ਰੁੁੱਦੇ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਨਾਲ ਿਬੰਧਿ ਿਨ ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਅਜੀਿੀਕਾ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ, 

ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਿੀ ਜਰੀਨ ਅਿੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰੁਆਿਜਾ, ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ, ਿੀਲਡ ਰੁਲਾਕਾਿਾਂ 

ਅਿੇ ਡੈਿਕ ਿਰੀਤਖਆ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਰਾਪਦੰਡਾਂ ਿੇ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦੀ ਪਿਤਕਰਿੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਿੀ ਗਈ ਿੈ। (ਿਾਰਣੀ 

4.4) 
ਸਾਰਣੀ 4.4 ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਵਿ਼ਿਲੇ਼ਿਣ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਟਿੱਪਣੀਆ ਂ

ਚੋਂ ਨੰੂ ਤਰਅਲਾਇੰਰੈਂਟ ਦਆੁਰਾ ਿਪਾਰਕ 

ਅਿ ੇ ਿਾਊਤਿੰਗ ਿਟਾਕਾਂ ਤਿੁੱਚ ਿਾਧਾ। 

ਖੇਿਰ ਦਾ ਤਿਕਾਿ ਅਿ ੇ ਰਜੁਗਾਰ ਅਿ ੇ

ਆਰਤਿਕਿਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣਾ। 

ਤਰੁੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਿੀ, ਤਰੁੱਟੀ ਦੇ 

ਕਟੌਿੀ, ਉਿਪਾਦਨ ਦੀ ਰਾਿਰਾ ਅਿ ੇ

ਇਿ ਿਰਹਾਂ, ਿਿਾਨਕ ਆਰਤਿਕਿਾ ਿੇ 

ਿਰੁੁੱਚਾ ਨਕਾਰਾਿਰਕ ਪਿਭਾਿ। 
ਦੁੱਿੇ ਗਏ ਿਾਰੇ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦਾ ਿਰਿਖੇਣ 

ਦਆੁਰਾ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ 

ਿੁਝਾਅ ਤਦੁੱਿਾ ਤਗਆ ਿੈ, ਜੇ ਪਿੋਜੈਕਟ 

ਦੇ ਨਕਾਰਾਿਰਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਨੰੂ 

ਿਿਲਿਾਪੂਰਿਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ 

ਿਕਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦਾ 

ਿੁੱਡੇ ਪੁੱਧਰ ਿੇ ਜਨਿਾ ਅਿੇ ਰਾਜ ਨੰੂ 

ਿਾਇਦਾ ਿਿੋੇਗਾ। 

ਚੋ ਕਰਾਤਿੰਗਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ ਿੈਕਟਰਾਂ ਦੇ 

ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਤਿਕਾਿ ਦੀ ਲਾਗਿ ਤਿੁੱਚ 

ਕਰੀ ਅਿ ੇਇਿ ਿਰਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਅਿੇ ਜਰੀਨ 

ਦੀ ਉਪਲਬਧਿਾ ਿਧਾਉਣਾ ਆਤਦ। 

ਚੋ ਦੇ ਬਿਰ ਖੇਿਰ ਤਿੁੱਚ ਿੰਪੁੱਿੀ ਰੁੁੱਲਾਂ 

ਤਿੁੱਚ ਕਰੀ। 

ਿਿੀ ਭਿਨ ਨਾਲ ਿਬੰਧਿ ਧਾਰਤਰਕ 

ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਠੇਿ ਪਿੁੰਚੇਗੀ। 

ਿੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਿੜਕਾਂ ਤਿਚਕਾਰ 

ਆਪਿੀ ਿੰਪਰਕ ਿਧਾਉਣਾ 

ਤਟਊਬਿੈੁੱਲ (200’ ਡੰੂਘੀ) ਅਿ ੇ

ਤਿੰਚਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 

ਜੀਿਨ ਦੀ ਗੁਣਿੁੱਿਾ ਿਾਲਾ ਪਿੀਰੀਅਰ 

ਤਰਿਾਇਸ਼ੀ ਖੇਿਰ 
153 ਰੁੁੱਖਾਂ ਿੇ ਅਿਰ 

ਿਰੋਿ: ਖੇਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾ ਅਿੇ ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਿਲਾਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਿੇ ਰੁਲਾਂਕਣ, ਜਨਿਰੀ 2022 

ਇਿ ਗਣਨਾਿਾਂ ਿਰਿੇਖਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉੁੱਿਰਦਾਿਾਿਾਂ ਦਆੁਰਾ ਤਦੁੱਿੇ ਗਏ ਤਜਆਦਾਿਰ ਜਿਾਬਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ 

ਕਰਕੇ ਕੁੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਜਿਾਬਦੇਿ ਨਾਲ ਜੁਬਾਨੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਉਨਹਾਂ ਤਿੁੱਚੋਂ ਤਜਆਦਾਿਰ ਰਤਿਿੂਿ 

ਕਰਦੇ ਿਨ ਤਕ, ਜਰੀਨ ਦੀ ਪਿਾਪਿੀ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿੁਰੁੱਤਖਆ ਿੇ ਿਕਾਰਾਿਰਕ ਪਿਭਾਿ ਪਿੇਗਾ। ਜਰੀਨ ਪਿਾਪਿੀ 

ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿਿਾਨਕ ਆਰਤਿਕ ਗਿੀਤਿਧੀਆਂ, ਪਤਰਿਾਰਕ ਉਜਾੜੇ, ਪਤਰਿਾਰਕ ਿਤਿਯੋਗ, ਗਰੀਬੀ, ਿਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ 

ਤਿੰਿਾ ਿ ੇਪਿਭਾਿ ਪਿੇਗਾ। ਇਿ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਇਿਨਾਂ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਿੇ, ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਘਟਾਉਣ ਿਾਲੇ 

ਉਪਾਿਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਿੇਠਾਂ ਤਦੁੱਿੀ ਿਾਰਣੀ 4.5 ਤਿੁੱਚ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਿੈ। 
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ਸਾਰਣੀ 4.5 ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਨਯੂਵਨਕਰਨ ਉਪਾਅ 

ਕਰਮ ਪਰਭਾਿ ਦੀ ਵਕਸਮ ਸਵਥਤੀ 
ਨਯੂਨਤਮ ਪਰਸਤਾਵਿਤ 

ਉਪਾਅ 

1 ਜਰੀਨ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ 

o ਕੀਰਿੀ ਖੇਿੀ ਿਾਲੀ ਜਰੀਨ 

ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ 

o ਤਰੁੱਟੀ ਿੇ ਪਿਭਾਿ 

o ਖੇਿੀ ਭੂਰੀ ਦੇ ਤਿਕਾਿ ਿੋਂ 

ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਿਭਾਿ 

o ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਐਨ-ਚੋ 

ਦੇ ਬਿਰ ਖੇਿਰ ਿੁੱਕ 

ਜਰੀਨ ਦੀ ਪਿਾਪਿੀ। 

o ਿਰੁੁੱਚੇ ਉਿਪਾਦਨ ਨੰੂ 

ਿਧਾਉਣ ਲਈ 

ਯਾਿਰਾ ਅਿ ੇ ਕਾਸ਼ਿ 

ਦੇ ਿਰੇਂ ਅਿ ੇ ਲਾਗਿ 

ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 

ਬਚੇ ਿੋਏ ਛੋਟੇ ਪੈਚਾਂ 

ਲਈ ਜਰੀਨ ਦੀ ਰੁੜ 

ਤਿਿਿਿਾ। 

o ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. 

ਐਕਟ, 2013’ ਦੇ 

ਅਨੁਿਾਰ ਰੁਆਿਜਾ 

2 ਤਬਲਟ-ਅਪ ਿੰਪਿੀ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ ਤਟਊਬਿੈੁੱਲ ਸੇ਼ਡ 
‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ, 

2013’ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਰੁਆਿਜਾ 

3 ਉਿਪਾਦਕ ਿੰਪਿੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ 
ਤਟਊਬਿੈੁੱਲ ਅਿੇ ਤਿੰਚਾਈ 

ਪਾਇਪਲਾਈਨ 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ, 

2013’ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਰੁਆਿਜਾ 

4 ਰੁੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ 
ਿਾਂ (20 ਫ਼ਲਦਾਰ ਅਿੇ 10 ਗੈਰ-

ਫ਼ਲਦਾਰ) 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ, 

2013’ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਰੁਆਿਜਾ 

ਅਿੇ ਿੜਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ 

ਰੁੁੱਖ ਲੁੱਗਾਓਨੇ 

5 ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ ਖੇਿੀਬਾੜੀ ਜਰੀਨ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ 
‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ, 

2013’ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਰੁਆਿਜਾ 

6 
ਜਨਿਕ ਿਿਲੂਿਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 

ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ 
ਨਿੀ ਂ --- 

7 
ਿਾਂਝੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਿਰੋਿਾਂ ਦਾ 

ਨੁਕਿਾਨ 
ਨਿੀ ਂ --- 

8 

ਨਾਗਤਰਕ ਿੇਿਾਿਾਂ ਅਿੇ ਆਰ 

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਿਰੋਿਾਂ ਿੁੱਕ ਪਿੁੰਚ ਦਾ 

ਨੁਕਿਾਨ 

ਨਿੀ ਂ --- 

9 
ਿਤਭਆਚਾਰਕ ਤਿਸੇ਼ਸ਼ਿਾਿਾਂ ਦਾ 

ਨੁਕਿਾਨ 

ਿਾਂ, ਧਾਰਤਰਕ ਇਰਾਰਿ -ਿਿੀ) 

ਬਿਿੁ ਿਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਤਰਕ 

ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਠੇਿ ਪਿੁੰਚੇਗੀ 

o ਪਿਭਾਿ ਨੰੂ ਘੁੱਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਲਾਜਰੀ 

ਿਤਿਰਿੀ ਅਿ ੇ

ਗੁੱਲਬਾਿ ਨਾਲ ਿਿੀ 

ਦੇ ਨਿੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ 

ਤਨਰਰਾਣ ਲਈ 

ਰੁਆਿਜਾ 

ਤਨਰਧਾਰਿ ਕਰਨਾ 

o ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. 

ਐਕਟ, 2013’ ਦੇ 

ਅਨੁਿਾਰ ਰੁਆਿਜਾ 

10 ਕਰਜੋਰ ਿਰੂਿਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਿੀ ਂ --- 
ਿਰੋਿ: ਖੇਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਿੇ ਰੁਲਾਂਕਣ, ਜਨਿਰੀ 2022 
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4.4 ਵਿਚਾਰ ੇਗ੍ਏ ਵਿਕਲਪ 

ਲੋੜੀਦਂੀ ਿੰਿਿਾ ਦਆੁਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਿ ੇਗਏ ਿੇਰਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਤਿਕਾਿ ਦੀ ਤਨਰੰਿਰਿਾ ਤਿੁੱਚ, ਿਭ ਿੋਂ ਢਕੁਿਾਂ 

ਤਿਕਲਪ ਚਤੁਣਆ ਤਗਆ ਿੀ। ਿਾਲਾਂਤਕ, ਰੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਅਤਧਐਨ ਕੀਿ ੇਗਏ ਨਕਾਰਾਿਰਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦੇ ਰੁਕਾਬਲੇ 

ਚੋਣ ਲਈ ਇਨਪੁੁੱਟ ਲੋੜੀਦਂੀ ਿੰਿਿਾ ਦਆੁਰਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਿ ੇਗਏ ਿਨ, ਜ ੋਤਕ ਿਿੁੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਿੀ ਂਿਨ। ਐਿ.ਆਈ.ਏ 

ਦੀ ਟੀਰ ਨੇ ਖੇਿਰੀ ਦੌਰੇ ਅਿੇ ਟਿਾਂਿਏਕਿ ਿਾਕ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਿੈ, ਤਕ ਇਿ ਪਿੋਜੈਕਟ ਿਿਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਰਨੌਲੀ ਤਪੰਡ ਦੇ ਿਰਾਤਜਕ-ਆਰਤਿਕ ਪਿੋਿਾਈਲ ਿੇ ਬਿਿੁ ਪਿਭਾਿ ਪਾਿੇਗਾ। ਅਤਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਭਾਿਿ ਪਤਰਿਾਰਾਂ 

ਅਿੇ ਿੋਰ ਿਿਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਤਿਰਿੀ ਨਾਲ, ਤਿਕਲਪ ਲੁੱ ਤਭਆ ਅਿੇ ਿੇਠਾਂ ਤਦੁੱਿੇ ਅਨੁਿਾਰ ਿੁਝਾਇਆ ਤਗਆ ਿੈ । 

ਨਕ਼ਿਾ 4.1 ਮਨੌਲੀ ਵਿਿੱਚ ਚੋ ਦੇ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਪੁਨਰਗ੍ਠਨ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 

 
ਿਰੋਿ: ਖੇਿਰੀ ਦੌਰਾ-ਜਨਿਰੀ 2022 

ਏਿ.ਏ.ਏਿ ਨਗਰ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਿਾਰ ਚੋਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਰੈਂਟ 200 ਿੁੁੱਟ ਚੌੜੀ ਿੈਕਟਰ ਰੋਡ 

ਜੋ ਿੈਕਟਰ-82 ਅਿੇ 82-ਅਲਿਾ ਨੂ ਿੰਡਦੀ ਿੈ, ਿੇ ਿੋ ਿਕਦੀ ਿੈ। (ਨਕਸ਼ਾ, 4.2 ਿੇਖੋ)। ਤਿਕਲਪ ਦੇ ਿੇਠ ਤਲਖੇ 

ਿਾਇਦੇ ਿੋ ਿਕਦੇ ਿਨ - 

1. ਗਰਾਡਾ ਨੇ 200 ਿੁੁੱਟ ਚੌੜੀ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਿੜਕ ਪਤਿਲਾਂ ਿੀ ਐਕਿਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਿੈ। ਜੇਕਰ, 

ਤਿਕਲਪ ਚਤੁਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਿਾਂ ਅਿਾਰਟੀ ਿੜਕ ਨੰੂ ਇੁੱਕ ਪਾਿੇ ਦ ੇਬਿਰ ਿਜੋਂ ਤਿਚਾਰ ਿਕਦੀ ਿੈ, ਜੋ 

ਲਾਗਿ ਨੰੂ ਬਚਾਏਗੀ ਅਿੇ ਤਕਿਾਨਾਂ ਿੇ ਤਰੁੱਟੀ ਦੇ ਕਟੌਿੀ ਦੇ ਪਿਭਾਿ ਨੰੂ ਪਛਾਣੇਗੀ। 
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2. ਤਿਕਲਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿੁੱਚ ਚੋਂ ਦੇ ਦੋਿੇਂ ਪਾਿੇ ਛੁੱਡੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪੈਚਾਂ ਦੀ ਤਗਣਿੀ ਬਿਿੁ ਘੁੱਟ ਿੋਿੇਗੀ। ਤਜਿ 

ਦਾ ਰਿਲਬ ਿੈ ਤਕ ਖੇਿੀ ਿਾਲੀ ਜਰੀਨ ਦੀ ਉਿਪਾਦਕਿਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਨਰਭਰ ਪਤਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-

ਰੋਟੀ ਿ ੇਿੀ ਘੁੱਟ ਅਿਰ ਪਿੇਗਾ। 

3. ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਐਕਿਾਇਰ ਦੇ ਰੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲ ਅਧੀਨ ਜਰੀਨ ਐਕਿਾਇਰ ਛੋਟੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਿੋਿੇਗੀ। 

4. ਤਿਕਲਪ ਖੇਿੀਬਾੜੀ ਖੇਿਰਾਂ ਿੁੱਕ ਪਿੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭ ਦੇਿੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਤਿੁੱਚ, ਬਿਰ ਜੋਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਜਰੀਨ ਦੇ ਪਾਰਿਲਾਂ ਨੰੂ ਪਾਰਕਾਂ ਅਿੇ ਖੁੁੱਲਹ ੀਆਂ ਿਾਿਾਂ, ਤਪਕਤਨਕ ਿਿਾਨਾਂ ਆਤਦ ਿਰਗੇ ਰਨੋਰੰਜਨ ਖੇਿਰਾਂ 

ਤਿੁੱਚ ਿਰਤਿਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ। 

5. ਿੈਕਟਰ-82-ਅਲਫ਼ਾ ਦੀ ਅੰਿਰਰੁਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਿਰੇ ਬਿਰ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ। 

6. ਿਭ ਿੋਂ ਰਿੁੱਿਿਪੂਰਨ, ਬਿਤੁਗਣਿੀ ਿਿਾਨਕ ਲੋਕ ਤਿਕਲਪਕ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਿਾਰ ਭੋਂ ਪਿਾਪਿੀ ਲਈ 

ਿਤਿਰਿ ਿਨ। ਤਜਿਦਾ ਰਿਲਬ ਿੈ, ਇਿ ਨਾਲ ਿਿਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਿੇ ਪਤਰਿਾਰਾਂ ਦ ੇਿਰਾਤਜਕ-ਆਰਤਿਕ 

ਰੁੁੱਤਦਆਂ ਨੰੂ ਘੁੱਟ ਕੀਿਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈਂ । 

ਨਕ਼ਿਾ 4.2 ਮਨੌਲੀ ਵਿਿੱਚ ਐਨ-ਚੋ ਨੰੂ ਵਰਅਲਾਇੰਮੈਂਟ ਕਰਣ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਲਪ 

 
ਿਰੋਿ: ਖੇਿਰੀ ਦੌਰਾ-ਜਨਿਰੀ 2022 
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ਪਤਿਲਾ ਤਿਕਲਪ ਤਪੰਡ ਤਿੁੱਚ ਤਿਅਕਿੀਗਿ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਿੁਝਾਇਆ ਤਗਆ। ਬਿਿੁ ਿਾਰੇ ਪਿਭਾਤਿਿ ਤਕਿਾਨਾਂ ਨੇ 

ਚੋਂ ਿੋਂ 200’ ਚੌੜੀ ਿੈਕਟਰ ਿੜਕ, ਜੋ ਤਕ ਤਿਰਫ਼ 160 ਿੋਂ 180 ਰੀਟਰ ਚੌੜੀ ਿੈ, ਦੀ ਿਜਿੀਜਿ ਪੁਨਰ-ਅਲਾਈਨਰੈਂਟ 

ਿੋਂ ਜਰੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ। (ਤਿਕਲਪਕ-1 ਿੇਖੋ) 

ਰਨੌਲੀ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਿਾਤਿਬ ਤਿੁੱਚ ਜਨਿਕ ਿੁਣਿਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੁਰਾਇੰਤਦਆਂ ਨੇ 200 ਿੁੁੱਟ ਚੌੜੀ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ 

ਿੜਕ ਦੇ ਿੁੱਜੇ ਪਾਿੇ ਐਨ-ਚੋ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ। ਪਿਿੀਤਨਧੀਆਂ ਦ ੇਅਨੁਿਾਰ, ਇਿ ਤਿਕਲਪ 

ਤਿਅਕਿੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਪੰਡ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਖੇਿਰ ਿੇ ਪਿਭਾਿ ਨੰੂ ਘੁੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਿੀ, ਉਿ ਦੀ ਰੀਅਲਾਈਨ 

ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 935 ਰੀਟਰ ਿੋਂ ਘਟ ਕੇ 760 ਰੀਟਰ ਿੋ ਜਾਿੇਗੀ, ਤਜਿ ਨਾਲ ਪਿਾਪਿੀ ਦੀ ਲਾਗਿ ਘੁੱਟ ਿਕਦੀ 

ਿੈ। (ਤਿਕਲਪਕ-3 ਿੇਖੋ) 

ਉਪਰੋਕਿ ਿੁਝਾਿਾਂ ਅਿੇ ਖੇਿਰੀ ਅਤਧਅਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਿ,ੇ 200 ਿੁੁੱਟ ਚੌੜੀ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਿੜਕ ਦੇ ਖੁੱਬੇ ਪਾਿੇ ਐਨ-

ਚੋ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਿੁਝਾਅ ਤਦੁੱਿਾ ਤਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਤਿੁੱਚ, ਰੀਅਲਾਈਨਡ ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 935 

ਰੀਟਰ ਿੋਂ ਘਟ ਕੇ 770 ਰੀਟਰ ਿੋ ਜਾਿੇਗੀ। (ਤਿਕਲਪਕ-2 ਿੇਖੋ) 

ਤਕਿਾਨਾਂ ਅਿੇ ਗਿਾਰ ਪੰਚਾਇਿ ਰਨੌਲੀ ਦੀ ਿਤਿਰਿੀ ਨਾਲ ਅੰਤਿਰ ਤਿਕਲਪ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਿਕਦੇ ਿਨ। ਇੁੱਿੇ ਇਿ 

ਦੁੱਿਣਾ ਉਤਚਿ ਿੈ ਤਕ ਤਿਕਲਪਕ-2 ਜਾਂ ਤਿਕਲਪਕ-3 ਦੀ ਚੋਣ ਿਾਂ ਿੀ ਕੀਿੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ ਜੇਕਰ ਇਿ ਿਕਨੀਕੀ 

ਿੌਰ ਿੇ ਿੰਭਿ ਿੋਿੇ। 

4.5 ਗ੍ਰਵਹਣ ਬਾਰ ੇਵਸਫਾਰ਼ਿਾਂ 

ਰੁੁੱਖ ਿੋਰ ਿੇ, ਪਿੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਤਿਕਾਿ ਦੀ ਸ਼ਿੇਣੀ ਦੇ ਿਤਿਿ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਕਰਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 

ਿੈ। ਇਿ ਿਰਹਾਂ ਇਿ ਪਿਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਰੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਅਟੁੱਲ ਿੈ। ਪਰ, ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਉੁੱਪਰ ਦੁੱਤਿਆ ਤਗਆ 

ਿੈ, ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਭੂਰੀ ਗਿਤਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਿ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਿਿੁ ਿਾਰੇ ਨਕਾਰਾਿਰਕ ਿਰਾਤਜਕ-ਆਰਤਿਕ ਪਿਭਾਿ 

ਿਨ, ਇਿ ਲਈ ਤਪੰਡ ਰਨੌਲੀ, ਿੈਕਟਰ 82 ਤਿੁੱਚ ਆਈ.ਟੀ.-ਤਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਨ-ਚੋ ਦੀ ਰੀਅਲਾਈਨਰੈਂਟ ਪਿੋਜੈਕਟ 

ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਤਿਕਲਪ ਿੇ ਤਿਚਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਭੂਰੀ ਗਿਤਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਤਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਖੇਿੀਬਾੜੀ ਜਰੀਨਾਂ ਅਿੇ ਿੰਬੰਤਧਿ ਿੰਪਿੀਆਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪੈ ਿਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਪਰ ਦਜੂੇ ਪਾਿੇ ਜਰੀਨ ਦਾ ਇੁੱਕ 

ਤਿਸ਼ਾਲ ਖੇਿਰ ਪਿੀਰੀਅਰ ਿਪਾਰਕ ਅਿੇ ਿਾਊਤਿੰਗ ਿਟਾਕ ਤਿੁੱਚ ਤਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਿੇ ਇਿ ਇੁੱਕ ਿੁੱਡਾ ਕਾਰਨ 

ਿੈ। 

ਐਿ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਅਤਧਐਨ ਪਿੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਰੀਨ ਐਕਿਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਭਾਿ ਦੀ ਡੰੂਘਾਈ ਅਿੇ ਿੇਰਤਿਆਂ ਨੰੂ 

ਿਰਝਣ ਲਈ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਿੈ, ਅਿੇ ਇਿਦੇ ਲਈ ਤਨਰਪੁੱਖ ਰੁਆਿਜੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਾ, ਪੁਨਰਿਾਿ ਅਿੇ ਪੁਨਰ-

ਿਿਾਪਨਾ ਲਈ ਤਿਅਕਿੀ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਿਦੇ ਲਈ ਨਯੂਤਨਕਰਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ 

ਲਈ, ਇਿ ਤਿੁੱਟਾ ਕੁੱਤਢਆ ਤਗਆ ਿੈ ਤਕ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿੰਭਾਿੀ ਲਾਭ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੀ ਿਰੁੁੱਚੀ ਲਾਗਿ ਿੋਂ ਘੁੱਟ ਿਨ ਅਿੇ 

ਇਿ ਜਰੀਨ ਗਿਤਿਣ ਿਿਾਨਕ ਿਰਾਤਜਕ-ਆਰਤਿਕ ਪਿੋਿਾਈਲ ਨੰੂ ਬੁਰੀ ਿਰਹਾਂ ਪਿਭਾਤਿਿ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਰਹਾਂ, 

ਐਿ.ਏ.ਐਿ. ਨਗਰ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਪਿਿਾਤਨਿ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਦ ੇ ਅਨੁਿਾਰ ਐਨ-ਚੋ ਦੀ ਰੀਅਲਾਇੰਰੈਂਟ ਦੇ 

ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਪਿੋਜੈਕਟ ਲਈ, ਨਿੀ ਂਲੰਘਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਇਿ ਨੰੂ ਕੁਝ ਿੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਬਨਾਂ ਤਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਤਨਸ਼ਤਚਿ ਿੌਰ ਿੇ ਇਿ ਿਲਾਿ ਤਦੁੱਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਕ, ਪਿਭਾਤਿਿ ਤਧਰਾਂ ਨੰੂ ਐਕਿਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਭਾਿ ਨੰੂ 

ਘਟਾਉਣ ਅਿੇ ਕੁਝ ਜਰਰੂੀ ਿੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰੀਨ ਐਕਿਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੁੱਗੇ ਿਧਣ ਲਈ ਿਭ ਿੋਂ ਿਧੀਆ 

ਅਿਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਿਲਾਿ ਤਦੁੱਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਚੋਂ ਬਿਰ ਖੇਿਰ ਿੁੱਕ ਜਰੀਨ ਦੀ ਪਿਾਪਿੀ ਜਾਂ ਿੁਝਾਏ ਗਏ ਜਰੀਨ 

ਦੀ ਪਿਾਪਿੀ ਤਿਕਲਪਕ ਿੈਂ । 

**********  
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 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ 

5.1 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਪਿਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਿ.ਆਈ.ਐਰ.ਪੀ.) ਭੂਰੀ ਗਿਤਿਣ ਦੇ ਰਾੜੇ ਪਿਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਰੂੀ 

ਿੈ। ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਪਿਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਿ.ਆਈ.ਐਰ.ਪੀ) ਤਿੁੱਚ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦ ੇ ਤਡਜਾਈਨ, ਤਨਰਰਾਣ ਅਿੇ 

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੀਿੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿੰਿਿਾਗਿ ਉਪਾਿਾਂ ਦਾ ਇੁੱਕ ਿਰੂਿ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਤਜਿ ਨਾਲ ਰਾੜੇ ਿਰਾਤਜਕ 

ਪਿਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਖਿਰ ਕੀਿਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ। ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਿਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿ,ੈ ਿਿੀਕਾਰਯੋਗ ਪੁੱਧਰਾਂ ਿੁੱਕ 

ਐਿ.ਆਈ.ਐਰ.ਪੀ ਦਾ ਰੁੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਿ ਿੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਤਕ ਤਿਤਭੰਨ ਰਾੜੇ ਪਿਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਿੇ ਅਿੇ 

ਿਕਾਰਾਿਰਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਇਆ ਜਾਿੇ।। 

5.2 ਨਯੂਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁਚੰ 
ਇਿ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਪਿਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਿ.ਆਈ.ਐਰ.ਪੀ.) ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 

2013’ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਐਿ.ਏ.ਐਿ. ਨਗਰ ਦੇ ਰਨਜੂਰਸੁ਼ਦਾ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਤਪੰਡ ਰਨੌਲੀ, ਿੈਕਟਰ 82 

ਤਿੁੱਚ ਆਈ.ਟੀ.-ਤਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਨ-ਚੋ ਦੀ ਰੀਅਲਾਈਨਰੈਂਟ ਲਈ ਭੂਰੀ ਗਿਤਿਣ ਦੇ ਨਕਾਰਾਿਰਕ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿਾਂ 

ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਿੀ ਗਈ ਿੈ। ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਪਿਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਿ.ਆਈ.ਐਰ.ਪੀ) ਤਿੁੱਚ ਪਿੋਜੈਕਟ 

ਦੇ ਤਡਜਾਈਨ, ਤਨਰਰਾਣ ਅਿੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੜਾਿਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਯੂਨੀਕਰਨ ਤਕਿੇ ਜਾ ਰਿੇ ਤਨਗਰਾਨੀ ਅਿ ੇ

ਿੰਿਿਾਗਿ ਉਪਾਿਾਂ ਦਾ ਇੁੱਕ ਿਰੂਿ ਸ਼ਾਤਰਲ ਿੈ, ਜੋ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਿਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਿਿੀਕਾਰਣ ਦ ੇ

ਪੁੱਧਰ ਿੁੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿੈ। ਐਿ.ਆਈ.ਐਰ.ਪੀ ਦਾ ਰੁੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਿ ਿੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਤਕ ਤਿਤਭੰਨ ਰਾੜੇ 

ਪਿਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਿੇ ਅਿੇ ਿਕਾਰਾਿਰਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਐਿ.ਆਈ.ਐਰ.ਪੀ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿੁੱਖ 

ਿੁੱਖ ਪੜਾਿਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜੋ ਤਕ, ਪੂਰਿ-ਤਨਰਰਾਣ ਪੜਾਅ, ਤਨਰਰਾਣ ਪੜਾਅ ਅਿੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 

(ਪੋਿਟ ਤਨਰਰਾਣ) ਪੜਾਅ । ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਪੜਾਿਾਂ ਦੌਰਾਨ ਿੁਝਾਏ ਗਏ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਪਿਬੰਧਨ ਉਪਾਿਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 

ਿੇਠ ਤਦੁੱਿੇ ਭਾਗ ਤਿੁੱਚ ਤਦੁੱਿਾ ਤਗਆ ਿੈ । 

5.3 ਨਯੂਨੀਕਰਨ, ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਅਤ ੇਪਰਭਾਿ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ 
 ਜੇ ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਤਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਤਿਿਾਦ ਿੈ, ਿਾਂ ਇਿ ਤਿਿਾਦ ਨੰੂ ਪਤਿਲਾਂ ਿੁੱਲ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਿੇ ਇਿ 

ਿੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ,ੈ ਤਕ ਰੁਆਿਜਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਰਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਤਦੁੱਿਾ ਤਗਆ ਿੈ। 

 ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਨਰਰਾਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਿਦਸੂ਼ਣ ਦ ੇਪੁੱਧਰ ਨੰੂ ਘੁੱਟ ਿੋਂ ਘੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਧਆਨ ਰੁੱਖਣਾ। 

 ਪਿੋਜੈਕਟ ਤਕਿੇ ਿੀ ਿਿਾਈ ਤਰਿਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਤਿਿਿਾਤਪਿ ਨਿੀ ਂਕਰੇਗਾ। 

 ਮੁੜ ਿਸੇਬ ੇਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਯੂਨੀਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ: ਤਕਉਤਂਕ, ਰੰਨੋਲੀ ਤਪੰਡ ਤਿੁੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 

ਖਿਤਰਆਂ ਿੇ ਕੋਈ ਿੀ ਨਿੀ ਂਰਤਿ ਤਰਿਾ ਿ ੈਅਿੇ ਕੋਈ ਿੀ ਉਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਿੋਂ ਉਪਜੀਿਕਾ ਲਈ ਤਿੁੱਧੇ ਜਾਂ ਅਤਿੁੱਧੇ 

ਿੌਰ ਿੇ ਤਨਰਭਰਿਾ ਪਿਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੀ ਂਪਾਇਆ ਤਗਆ ਿੈ, ਇਿ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਨਰਿਾਿ ਅਿੇ ਪੁਨਰਿਾਿ 

ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀ ਂਿੈ।। 

 ਿਾਤਾਿਰਨਿੱ ਕ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਉਪਾਅ: ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਿ ੇਜਾਣ ਦੀ ਿਜਿੀਜ ਕੀਿੀ ਗਈ ਜਰੀਨ ਤਿੁੱਚ 

ਬਿਿੁੇ ਰੁੁੱਖ ਿਨ। ਤਕਉਤਂਕ ਇਿਨਾਂ ਤਿੁੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਰੁੱਖਿ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਰਪੁੱਕ ਿਨ, ਇਿਲਈ ਇਿਨਾਂ ਰੁੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਿੈਕਟਰ 

ਦੀਆਂ ਿੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਜਾਂ ਪਤਰਭਾਤਸ਼ਿ ਲੈਂਡਿਕੇਪ ਖੇਿਰਾਂ ਤਿੁੱਚ ਦਬੁਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਿੁਝਾਅ ਤਦੁੱਿਾ 

ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਤਕ, ਇਿ ਿੁਝਾਅ ਤਦੁੱਿਾ ਤਗਆ ਿੈ ਤਕ ਿੈਕਟਰ-82 ਦੇ ਿਰੇ ਖੇਿਰਾਂ ਤਿੁੱਚ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਲੈਂਡਿਕੇਪ 
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ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਿਾਿਾਿਰਣ ਅਿੇ ਰੋਿਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜਹ ਦੇ ਿਰ ੇਭਰੇ ਿਾਿਾਿਰਣ ਨਾਲ ਰੇਲ ਖਾਂਦਾ 

ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

5.3.1 ਸਮਾਵਜਕ ਹਿੱਲ 

 ਜੇ ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਤਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਤਿਿਾਦ ਿੈ, ਿਾਂ ਇਿ ਤਿਿਾਦ ਨੰੂ ਪਤਿਲਾਂ ਿੁੱਲ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਿੇ ਇਿ 

ਿੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ੈਤਕ ਰੁਆਿਜਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਿੇ ਿਿੀ ਰਾਲਕ ਨੰੂ ਤਦੁੱਿਾ ਜਾਿੇ। 

 ਇਿ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਿੇ ਿੋਰ ਪੜਾਿਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਪੰਡ ਦੀ ਿਿਾਨਕ ਲੇਬਰ ਨੰੂ ਿਰਜੀਿ ਤਦੁੱਿੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 ਗਿਾਰ ਪੰਚਾਇਿ ਨੰੂ ਤਪੰਡ ਦ ੇਜੀਿਨ ਤਿੁੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਿਾਰਿਕ ਅਿ ੇਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਪਿੋਗਰਾਰ 

ਬਣਾਉਣ ਤਿੁੱਚ ਿਿਾਇਿਾ ਕੀਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਿਾਂ ਜ ੋਉਿ ਿਾਰੀ ਪਿਤਕਤਰਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 

ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਿੇ ਬੁਰਾ ਰਤਿਿੂਿ ਨਾ ਕਰਨ। 

 ਤਪੰਡ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜਗਾਰ ਅਿੇ ਯੋਗਿਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਿਕਨੀਕੀ ਤਿੁੱਤਖਆ ਅਿੇ ਲੋੜੀਦਂੀ 

ਤਿਖਲਾਈ ਤਦੁੱਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।ੈ 

 ਰਿਾਇਿ ਅਿੇ ਿਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਿਰਗਾਂ ਦੇ ਉੁੱਨਿੀ ਲਈ ਯਿਨ ਕੀਿ ੇਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਨ ਿਾਂ ਜ ੋਫ਼ੈਿਲੇ ਲੈਣ ਅਿ ੇ

ਉਨਹਾਂ ਦ ੇਰਿਾਇਿੀ ਿਨੁਰਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਅਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਿੇਂ ਿਨੁਰਾਂ ਦਾ ਤਿਕਾਿ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ। 

5.3.2 ਆਰਵਥਕ ਹਿੱਲ 

 ਪਿੋਜੈਕਟ ਿੋਂ ਪਿਭਾਤਿਿ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰੁਆਿਜਾ ਤਨਰਧਾਤਰਿ ਿਰੇਂ ਿੀਰਾ ਤਿੁੱਚ ਤਦੁੱਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 ਪਿੋਜੈਕਟ ਪਿਭਾਤਿਿ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਰਿੋਂ ਅਿੇ ਰੁਆਿਜੇ ਦ ੇਪੈਿੇ ਦੇ ਿੁਰੁੱਤਖਅਿ ਤਨਿੇਸ਼ ਲਈ ਿਕਨੀਕੀ 

ਅਿੇ ਤਿੁੱਿੀ ਿਲਾਿ ਤਦੁੱਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਿੋਏ ਨੁਕਿਾਨ ਦਾ ਰੁਆਿਜਾ ਿਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। (ਜ ੇਲਾਗੂ 

ਿੋਿ)ੇ 

 ਭੋਂ ਪਿਾਪਿ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਿੰਿਿਾ ਨੰੂ ਕੁੱਚੇ ਰਾਲ ਜ ੋਉਿਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਖੇਿਾਂ ਤਿੁੱਚ ਿਤਿ 

ਜਾਣਗੇ, ਕੁੱਢਣ ਦੇ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ । 

5.3.3 ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਉਪਾਅ 

 ਰੁੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੁਆਿਜ ੇਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਿੀ ਨੰੂ ਿਪੁੱਸ਼ਟ ਰਪੂ ਤਿੁੱਚ ਿਰਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਅਿੇ ਿੁੱਧ ਿੋਂ ਿੁੱਧ 

ਰੁਆਿਜਾ ਤਦੁੱਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 ਟਿੈਤਿਕ ਕਾਰਨ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਪਿਦਸੂ਼ਣ ਨੰੂ ਘੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁੱਧ ਿੋਂ ਿੁੱਧ ਰੁੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। 

 ਪਰਦੇਿੀ ਿਜਾਿਟੀ ਰੁੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਿਾਨਕ ਰੁੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਿਰਜੀਿ ਤਦੁੱਿੀ ਜਾਿੇ। 

 ਪਿਭਾਤਿਿ ਰੁੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਿਾਰਨ ਤਪੰਡ ਦ ੇਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਿਰ-ੇਭਰੇ ਖੇਿਰ ਤਿਚ ਕੀਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 
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5.4 ਸੰਸਥਾਗ੍ਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤ ੇਮੁਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ 
ਤਕਉਤਂਕ ਗਿਤਿਣ ਕਰਨ ਦ ੇਿੁੱਡੇ ਉਪਾਿਾਂ ਨੰੂ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਅਧੀਨ ਢਕੁਿੇਂ 

ਰੁਆਿਜ ੇਦ ੇਕੇ ਿੰਭਾਤਲਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ, ਇਿ ਲਈ ਰੁਆਿਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਜੰਰੇਿਾਰ ਰੁੁੱਖ ਤਿਅਕਿੀ ਕੁਲੈਕਟਰ 

ਿੋਿੇਗਾ। ਐਕਟ ਤਿੁੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੰੂ ਇੁੱਕ ਰਾਲੀਆ ਤਜਲਹੇ  ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਿਜੋਂ ਪਤਰਭਾਸ਼ਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਿ ੇਇਿ 

ਤਿੁੱਚ ਇੁੱਕ ਤਡਪਟੀ ਕਤਰਸ਼ਨਰ ਅਿੇ ਕੋਈ ਿੋਰ ਅਤਧਕਾਰੀ ਸ਼ਾਰਲ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਖਾਿ ਿੌਰ ਿੇ ਉਤਚਿ ਿਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ 

ਇੁੱਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਰ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਯੁਕਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਰਾਲ ਅਿ ੇਭੂਰੀ ਤਰਕਾਰਡ ਤਿਭਾਗ ਿੀ ਇਕ ਰਿੁੱਿਿਪੂਰਣ ਭੂਤਰਕਾ ਤਨਭਾਏਗਾ, ਅਿੇ ਜਰੀਨੀ ਰਾਲਕੀ ਤਨਰਧਾਤਰਿ 

ਕਰਨ, ਜਰੀਨੀ ਰਾਪਾਂ ਨੰੂ ਤਨਰਧਾਤਰਿ ਕਰਨ ਅਿੇ ਰਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਨਰਧਾਤਰਿ ਕਰਨ ਤਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ 

ਿਿਾਇਿਾ ਕਰਨ ਆਤਦ ਲਈ ਿਭ ਿੋਂ ਕਾਬਲ ਿੋਿੇਗਾ। 

ਤਕਉਤਂਕ ਇੁੱਿੇ ਕੋਈ 'ਰੁੜ ਿਿਬੇਾ ਅਿੇ ਰੁੜ ਿਿਾਪਨਾ' ਸ਼ਾਰਲ ਨਿੀ ਂਿੈ, ਇਿ ਲਈ ਅਤਜਿੇ ਤਕਿ ੇਅਿੋਤਰਟੀ ਦੀ 

ਜਰਰੂਿ ਨਿੀ ਂਿਿੋੇਗੀ। ਇਿ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਪਿਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਿ.ਆਈ.ਐਰ.ਪੀ.) ਪਿਭਾਤਿਿ ਤਪੰਡ ਦੀ ਜਰੀਨ ਦ ੇ

ਗਿਤਿਣ ਦ ੇਨਕਾਰਾਿਰਕ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਿੀ ਗਈ ਿੈ। ਐਿ.ਆਈ.ਐਰ.ਪੀ. ਨੇ 

ਜਰੀਨ ਪਿਾਪਿੀ, ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਿਿੀ ਅਤਧਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਆਿਜਾ ਅਿ ੇ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਐਕਟ ਦ ੇ ਤਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਿੇ ਿੰਖੇਪ ਝਾਿ ਿੋਂ ਪਿਗਟ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਤਕ 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਅਧੀਨ ਭੂਰੀ ਗਿਤਿਣ ਲਈ ਰੁਆਿਜੇ ਦੇ ਪਿਬੰਧ ਿਰਾਤਜਕ 

ਅਿੇ ਆਰਤਿਕ ਰੁੁੱਤਦਆਂ ਦੇ ਪਿਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿੋਣਗੇ, ਇਿ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਿਾਂ ਤਿਚ ਿਪੁੱਸ਼ਟਿਾ 

ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿੇਠ ਤਦੁੱਿੇ ਤਿਆਪਕ ਤਿਧਾਂਿ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ: 

 ਪੁੁੱਡਾ ਅਿੇ ਗਰਾਡਾ ਦੇ ਨੁਰਾਇੰਤਦਆਂ ਨਾਲ ਤਨਰੰਿਰ ਤਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਪਿੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁੁੱਖ 

ਤਿਸ਼ੇਸ਼ਿਾ ਿੋਣਗੇ। 

 ਰੁੜ ਿਿੇਬਾ ਅਿ ੇਰੁੜ ਿਿਾਪਨਾ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਿਕ ਅਿ ੇਕਤਰਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. 

ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਪਿਬੰਧਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਤਨਯੁਕਿ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 ਪਿੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਿਬੰਧਕ, R&R ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਿ ੇL.A.R.R. Act, 2013 ਦ ੇਪਿਬੰਧ ਅਨੁਿਾਰ ਚੀਜਾਂ 

ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

 ਐਿ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਤਰਪੋਰਟ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (5) ਦੇ 

ਅਨੁਿਾਰ ਪਿਗਟ ਕੀਿੀ ਜਾਏਗੀ। 

  R&R ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ, 2013 ਦੇ ਦਜੂ ੇਸ਼ੈਡਯੂਲ ਦੇ ਪਿਾਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਿੋਣਗੇ। 

(ਜੇ ਲਾਗੂ ਿਨ) 

********** 
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ਅਨੁਸਾਰੀ-3: ਵਮਤੀ 18/01/2022 ਨੰੂ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ 

 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦ ੇਉਪਬੰਧਾਂ ਦ ੇਅਨੁਿਾਰ, “ਜਦੋਂ ਿੀ ਧਾਰਾ 4 ਦ ੇਅਧੀਨ 

ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਿਾਂ ਿਰਕਾਰ ਇਿ ਿੁਤਨਸ਼ਤਚਿ ਕਰੇਗੀ ਤਕ, ਿਾਰੀਿ 

ਬਾਰ ੇਪਿਚਾਰ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਭਾਿਿ ਖੇਿਰ ਤਿੁੱਚ ਉਤਚਿ ਜਨਿਕ ਿੁਣਿਾਈ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇ, ਜਨਿਕ ਿੁਣਿਾਈ ਦਾ 

ਿਰਾਂ ਅਿੇ ਿਿਾਨ, ਪਿਭਾਿਿ ਪਤਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਿ ੇਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ ਤਰਪੋਰਟ ਤਿੁੱਚ 

ਸ਼ਾਰਲ ਕੀਿ ੇਜਾਣ ਬਾਰ ੇ ਤਕਿਾ ਿੈਂ।” ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ 

ਇਿ ਤਿਿਿਿਾ ਨੰੂ ਤਧਆਨ ਤਿਚ ਰੁੱਖਤਦਆਂ, ਜਨਿਕ ਿੁਣਿਾਈ 18 ਜਨਿਰੀ, 2022 ਨੰੂ ਤਪੰਡ ਰੰਨੋਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦਿਾਰਾ, 

ਐਿ.ਏ.ਐਿ. ਨਗਰ ਤਿਖ ੇਕੀਿੀ ਗਈ ਿੀ। ਇਿ ਅਤਭਆਿ ਉਿੇ ਤਪੰਡ ਤਿਖ ੇਗਰਾਡਾ ਿੁੱਲੋਂ  10.9583 ਏਕੜ ਦੇ 

ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਜਰੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਿੋਂ ਪਿਭਾਿਿ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਪਤਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਾ ਲਗਾਉਣ ਅਿੇ ਤਰਕਾਰਡ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਿੀ। 

ਜਨਿਕ ਿੁਣਿਾਈ ਤਿੁੱਚ ਪਿਭਾਿਿ ਪਤਰਿਾਰਾਂ, ਗਰਾਡਾ (ਪਿਾਪਿੀ ਿੰਿਿਾ) ਦ ੇਨੁਰਾਇੰਦੇ, ਰਾਲ ਤਿਭਾਗ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰੀ, 

ਅਿੇ ਐਿ.ਆਈ.ਏ ਅਤਧਐਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿੋਸ਼ਲ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ ਟੀਰ ਨੇ ਤਸ਼ਰਕਿ ਕੀਿੀ। ਐਿ.ਆਈ.ਏ ਦੀ 

ਟੀਰ ਨੇ ਿਾਰੀ ਪਿਤਕਤਰਆ ਿਰਝਾਉਣ ਤਿੁੱਚ ਿਿਾਇਿਾ ਕੀਿੀ ਅਿੇ ਿਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਖਾਿਕਰ ਗਿਾਰ ਪੰਚਾਇਿ ਦੇ 

ਰੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਜਨਿਕ ਿੁਣਿਾਈ ਦੀ ਰਿੁੱਿਿਾ ਅਿੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਿਿਿਾਰ ਤਿੁੱਚ ਦੁੱਤਿਆ। (ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਅਨੁਿਾਰੀ-

5 ਤਿਚ ਿੈ) 

ਜਨਿਕ ਿੁਣਿਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਭੋਂ ਪਿਾਪਿੀ ਿੰਬੰਧੀ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਪਤਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿਿਿਾਰ ਨਾਲ ਤਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ 

ਕੀਿ ੇਗਏ, ਅਿ ੇਪੰਚਾਇਿ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਤਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਗਈ, ਿਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਅੰਿਰ 

ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ ਤਰਪੋਰਟ ਤਿੁੱਚ ਸ਼ਾਰਲ ਕੀਿਾ ਜਾ ਿਕੇ। ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 

2013’ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਿਾਰੀ ਪਿਤਕਤਰਆ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਬਣਾਈਆਂ ਤਗਆ ਿੀ। ਜਿਾਬਦੇਿੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 

ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਨਿਕ ਿੁਣਿਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਤਿਆ ਿੈ: 

 ਗਿਾਰ ਪੰਚਾਇਿ ਰਨੌਲੀ ਦੇ ਨੁਰਾਇੰਤਦਆਂ ਨੇ ਤਕਿਾ ਤਕ ਉਿ ਗਰਾਡਾ ਿੁੱਲੋਂ  ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਜਰੀਨ ਐਕਿਾਇਰ ਦੇ 

ਿੁੱਕ ਤਿੁੱਚ ਨਿੀ ਂਿਨ। ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਿੈਕਟਰਾਂ (ਐਨ-ਚੋ ਦੇ ਖਾਿ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ) ਦੀ ਪੂਰੀ-

ਿਰੁੁੱਚੀ ਜਰੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਿੋਰ ਿਾਂ ਿੋਰ, ਲੋਕ ਜਰੀਨ ਦੀ ਅਤਧਿੂਤਚਿ ਪਾਰਿਲ 

ਐਕਿਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਿੀ ਂਿਨ। 

 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਰੀਨ ਦੀ ਗੂਣਿੁੱਿਾਂ ਚ ਤਗਰਾਿਟ, ਤਰੁੱਟੀ ਦੇ ਕਟੌਿੀ ਅਿੇ ਿੇਰ ਦਾ ਰੁੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨਹਾਂ 

ਅਨੁਿਾਰ ਐਿ.ਏ.ਐਿ. ਨਗਰ, ਬਰਿਾਿ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਰਾਰ ਿਧ ਗਈ ਿੈ। ਿਣੁ, ਰੀਿਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਝੀਲ ਅਿੇ 

ਿਟੇਟ ਿਾਈ ਕੋਰਟ ਿਾਲੇ ਪਾਿ ੇਿੋਂ ਐਨ-ਚੋ ਿੁੱਲ ਆਉਦਂਾ ਿੈ। ਿਾਰੇ ਿੈਕਟਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜਗੰਲ ਬਣ ਗਏ ਿਨ 
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ਅਿੇ ਇਿ ਿਰਹਾਂ ਧਰਿੀ ਿੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਤਜੰਗ ਬਿਿੁ ਘੁੱਟ ਿੈ। ਇਿ ਿਰਹਾਂ, ਐਨ-ਚੋ ਡਰੇਨ ਤਿੁੱਚ ਪਾਣੀ 

ਦੀ ਉੁੱਚ ਰਾਿਰਾ, ਜੇਕਰ ਰੁੜ-ਿਿਾਤਪਿ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਿਾਂ ਖੇਿਾਂ ਅਿੇ ਰਨੌਲੀ ਤਪੰਡ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਖੇਿਰ ਨੰੂ 

ਨੁਕਿਾਨ ਪਿੁੰਚਾਏਗੀ। 

 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਤਿਆ ਤਕ IT ਿੈਕਟਰ ਦੀ ਿੜਕ ਦੀ 200 ਿੁੁੱਟ ਚੌੜੀ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਿੜਕ ਨੰੂ ਚੋਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਰੈਂਟ 

ਲਈ ਿਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਤਕਉਤਂਕ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਿਾਲੀ ਿੜਕ ਪਤਿਲਾਂ ਿੀ ਐਕਿਾਇਰ ਿੋ ਚੁੁੱਕੀ 

ਿੈ ਅਿੇ ਚੋ ਿੜਕ ਦੇ ਿਰੇ ਬਿਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਿ ਨੁਰਾਇੰਤਦਆਂ ਨੇ ਤਕਿਾ ਤਕ ਇਿ ਨਾਲ 

ਜਰੀਨ ਐਕਿਾਇਰ ਦੇ ਿਾਧੂ ਬੋਝ ਿੋਂ ਬਤਚਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

 ਉਪਰੋਕਿ ਨੁਕਿੇ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਦੇ ਿੋਏ, ਪਿਭਾਤਿਿ ਤਧਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਤਿਆ ਤਕ ਅਤਧਿੂਤਚਿ ਅਲਾਈਨਰੈਂਟ 200 ਿੁੁੱਟ 

ਚੌੜੀ ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਿੜਕ ਿੁੱਕ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਤਕ ਲਗਭਗ 6 ਏਕੜ ਿੈ।  
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ਅਨੁਸਾਰੀ-4: ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਦੀਆ ਂਤਸਿੀਰਾ ਂਵਮਤੀ 18/01/2022  
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ਅਨੁਸਾਰੀ-5: ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਵਮਤੀ 18/01/2022  
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ਅਨੁਸਾਰੀ-6: ਮਾਵਹਰ ਸਮੂਹ ਿਿੱਲੋਂ  ਸਮੀਵਖਆ ਵਮਤੀ 24/05/2022 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, “ਜਦੋਂ ਿੀ ਤਕਿੇ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ 

ਨੰੂ ਿੈਕਸ਼ਨ -7 ਦੇ ਿਤਿਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰਰੂਿ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਓਿਦੋਂ, 'ਇੁੱਕ ਰਾਤਿਰ ਿਰੂਿ ਦਆੁਰਾ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ 

ਰੁਲਾਂਕਣ ਤਰਪੋਰਟ ਦਾ ਰੁਲਾਂਕਣ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈਂ”, ਉਤਚਿ ਿਰਕਾਰ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਤਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਏਗੀ ਅਿ ੇ ਉਿਦਾ ਰਲੁਾਂਕਣ ਇੁੱਕ ਿੁਿੰਿਰ ਬਿ-ੁਅਨੁਸ਼ਾਿਨੀ ਰਾਤਿਰ ਿਰੂਿ ਦਆੁਰਾ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਿ ਤਿਿਿਿਾ ਨੰੂ ਤਧਆਨ ਤਿੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਿੋਏ, 

ਇੁੱਕ ਰਾਤਿਰ ਿਰੂਿ ਿਰੀਤਖਆ ਰੀਤਟੰਗ ਸ਼ਿੀ ਕੇ.ਐਿ. ਤਿੁੱਧੂ (ਿੇਿਾਰੁਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਿ) ਦੀ ਪਿਧਾਨਗੀ ਿੇਠ 24 ਰਈ, 2022 

ਨੰੂ ਕਰੇਟੀ ਰਰੂ, ਿੀਜੀ ਰੰਤਜਲ, ਪੁੁੱਡਾ ਭਿਨ ਤਿਖੇ ਿੋਈ ਿੀ। 

ਰਾਤਿਰ ਿਰੂਿ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਰੀਤਟੰਗ ਤਿੁੱਚ ਗਰਾਡਾ (ਪਿਾਪਿੀ ਿੰਿਿਾ) ਦ ੇਨੁਰਾਇੰਦੇ, ਗਿਾਰ ਪੰਚਾਇਿ ਅਿੇ ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ 

ਰੁਲਾਂਕਣ ਟੀਰ ਦੇ ਨੁਰਾਇੰਦ ੇਸ਼ਾਰਲ ਿੋਏ, ਤਜਨਹਾਂ ਨੇ ਐਿ.ਆਈ.ਏ. ਅਤਧਐਨ ਕੀਿਾ। ਐਿ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਟੀਰ ਨੇ ਪੂਰੀ 

ਪਿਤਕਤਰਆ ਿਰਝਾਉਣ ਤਿੁੱਚ ਿਿਾਇਿਾ ਕੀਿੀ ਅਿੇ ਤਿਿਿਾਰ ਨਾਲ ਅਤਧਐਨ ਬਾਰੇ ਦੁੱਤਿਆ, ਜ ੋਇਿ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਿੀ। (ਤਿੁੱਿੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਿੂਚੀ ਅੰਤਿਕਾ-8 ਤਿੁੱਖੇ) 

ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਰੁਲਾਂਕਣ (ਐਿ.ਆਈ.ਏ.) ਦਾ ਅਤਧਐਨ ਭੌਤਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਿੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤਿਭਾਗ, ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਤਿਟੀ, ਅੰਤਰਿਿਿਰ ਦਆੁਰਾ ਕੀਿਾ ਤਗਆ, ਤਜਿ ਨੇ ਡਰਾਿਟ ਐਿ.ਆਈ.ਏ. ਿਟੁੱਡੀ ਤਰਪੋਰਟ ਿੌਂਪ ਤਦੁੱਿੀ, ਤਜਿਦਾ 

ਰੁਲਾਂਕਣ ਰਾਤਿਰ ਿਰੂਿ ਦਆੁਰਾ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਿੈ, ਤਜਿ ਤਿੁੱਚ ਅਤਧਕਾਰਿ ਿਰਾਤਜਕ ਤਿਤਗਆਨੀ (ਪਿੋ. ਰਰਨਜੀਿ ਕੌਰ 

ਜੌਿਲ), ਿਖ-ਿਖ ਤਪੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਿ ਦੇ ਨੁਰਾਇੰਦੇ ਿਨ (ਰਾਤਿਰ ਿਰੂਿ ਿਰੀਤਖਆ ਰੀਤਟੰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਦਗਾਰੀ ਅੰਤਿਕਾ-7 

ਤਿੁੱਖੇ ਿੈਂ) 

ਰਾਤਿਰ ਿਰਿੂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਿੰਿਾ ਕੀਿੀ ਅਿੇ ਰੀਤਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਿੇਠ ਤਲਖੇ ਿੁਝਾਅ ਤਦੁੱਿੇ ਗਏ – 

- ਤਜੰਨਾ ਿੰਭਿ ਿੋ ਿਕੇ, ਪੰਚਾਇਿ ਦੇ ਨੁਰਾਇੰਤਦਆਂ ਦਆੁਰਾ ਤਿਿਿ ਿੰਬੰਧੀ ਤਚੰਿਾਿਾਂ ਅਿੇ ਚੋਂ ਦੇ ਤਰਅਲਾਇੰਰੈਂਟ ਕਰਣ 

ਬਾਰ ੇਉਠਾਏ ਗਏ ਇਿਰਾਜਾਂ ਿ ੇਤਿਚਾਰ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

- ਐਿ.ਆਈ.ਏ. ਅਤਧਐਨ ਦੀ ਨੁਰਾਇੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ, ਚੇਅਰਰੈਨ ਨੇ ਗਰਾਡਾ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਿਿਾਤਿਿ 

ਤਰਅਲਾਇੰਰੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਾਿਾਿਰਣ ਦੇ ਪਿਭਾਿਾਂ ਦੇ ਤਬਿਿਰ ਅਤਧਐਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਕਰੇਟੀ ਜਾਂ ਿਕਨੀਕੀ ਿਰੂਿ 

ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਦਾਇਿ ਕੀਿੀ। 

- ਇਿ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਕਰੇਟੀ ਨੰੂ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਚੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਿੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਢਕੁਿੀ ਂਕੰਤਡਆਲੀ ਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਬੀਉਟੀਤਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

- ਇਿ ਿਬੰਧ ਤਿੁੱਚ, ਜੀ.ਪੀ. ਰਨੌਲੀ ਦੇ ਨੁਰਾਇੰਤਦਆਂ ਨੇ ਚੇਅਰਰੈਨ ਨੰੂ ਤਲਖਿੀ ਰਪੂ ਤਿੁੱਚ ਆਪਣੇ ਇਿਰਾਜ ਤਦੁੱਿੇ, 

ਅਿੇ ਇਿ ਨਾਲ ਅਰਜੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੁੱ ਿੀ ਿੈਂ (ਅੰਤਿਕਾ -9) 

ਰਾਤਿਰ ਿਰੂਿ ਇਿ ਰਾਏ ਨਾਲ ਿਤਿਰਿ ਿੋ ਤਗਆ ਿੀ ਤਕ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਸ਼ਤਿਰੀ ਤਿਕਾਿ ਨੰੂ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ 

(L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਭਾਗ-2(i)(e) ਤਿੁੱਚ ਦਰਿਾਇਆ ਤਗਆ ਿੈ, ਇਿ ਲਈ, ਇਿ ਜਨਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਿੀ ਕਰਦਾ 

ਿੈ. ਿਰਾਤਜਕ ਪਿਭਾਿ ਤਰਪੋਰਟ ਦਾ ਰੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਕਰਟੇੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਿੈ ਤਕ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਿੜਕ ਨੰੂ S.A.S. ਨਗਰ ਦੇ 

ਰਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਿਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਿਾ ਜਾ ਤਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਲਈ, ਇਿ ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਤਿਕਾਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਿੰਭਿ ਤਿਕਲਪ 

ਨਿੀ ਂਿਨ ਅਿੇ ਪਿਾਪਿੀ ਲਈ ਪਿਿਿਾਤਿਿ ਜਰੀਨ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਲੋੜੀਦਂੀ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਿਬੰਧਿ ਤਪੰਡ ਦੇ ਿਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਜਰੀਨ 

ਗਿਤਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਤਕਤਰਆ ਨੰੂ ਿੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਿੈ। 

ਮੀਵਟੰਗ੍ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਿੇਲੇ ਼ਿਾਵਮਲ ਭਾਗ੍ੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ । 
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ਅਨੁਸਾਰੀ-8: ਮਾਵਹਰ ਸਮੂਹ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ 
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ਅਨੁਸਾਰੀ-9: ਵਪੰਡਿਾਸੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 
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