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 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ 

 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਐੁੱਸ.ਏ.ਐੁੱਸ. ਨਗਰ ਲਈ 2006 ਤੋਂ 2031 ਤੁੱਿ ਦ ੇਮਾਸਿਰ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਦੇ ਹਦੁੱਤੀ ਸੀ। 

ਐਸ.ਏ.ਐੁੱਸ. ਨਗਰ ਮਾਸਿਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮ ੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2031 ਲਈ ਅਨ ਮਾਹਨਤ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੋzਗਾਰ ਅਤ ੇ

ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨਾ ਿੈ। ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨੰੂ ਹਤਆਰ ਿਰਨ ਦਾ ਹਵਚਾਰਧਾਰਿ ਅਧਾਰ ਨਗਰ ਮਾਸਿਰ 

ਪਲਾਨ ਗਰੇਿਰ ਮੋਿਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ 2008-2058 ਦੇ ਹਦਰਸ਼ਿੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਹਤਆਰ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤ ੇਹਵਸ਼ਵ ਪੁੱਧਰੀ ਬ ਹਨਆਦੀ ਪਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਧਆਨ ਿੇਂਦਹਰਤ ਿਰਹਦਆਂ, ਆਰਹਿਿ 

ਅਧਾਰ ਨੰੂ ਉਤੇਹਜਤ ਿਰਿੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਿਾਸ ਨੰੂ ਿ ਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀਆਂ ਿਨ। ਐਸ.ਏ. 

ਐਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹਵਚ ਇਿ ਿੋਹਸ਼ਸ਼ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਹਿ ਨਗਰ ਇਿ ਸ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਿਰਨ ਹਿ ਸਾਲ 2056 ਲਈ 

ਸਾ 4.5 ਿਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਾਨਿ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ 

ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਿ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿ।ੈ (ਹਸੰਘ ਅਤ ੇਚਾਿਲ, 2018) 

ਚੰਡੀਗੜਹ ਦ ੇਆਸ-ਪਾਸ ਸਹਿਤ ਐਸ.ਏ.ਐੁੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਿਾਲੀ) ਹਵੁੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹਵੁੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ 

ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਹਮਲ ਹਰਿਾ ਿੈ, (ਹਸੰਘ ਅਤੇ ਚਾਿਲ, 2018) । ਹਜ਼ਲਹ ਾ ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਹਵਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ 

ਵਾਧੇ ਦਰ 2001 ਹਵਚ 38.3% ਿੀਸਦੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੁੱਧਿੇ 2011 ਹਵਚ 54.8% ਿੀਸਦੀ ਿੋ ਗਈ । ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਚੰਡੀਗੜਹ ਦੇ ਹਨਰੰਤਰ ਰਪੂ ਹਵੁੱਚ ਮੋਿਾਲੀ ਦਾ ਹਵਿਾਸ ਿਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਅਤ ੇਆਸਪਾਸ ਦ ੇਇਲਾਹਿਆਂ, ਲਾਂਡਰਾਂ, 

ਖਰੜ ਤੁੱਿ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਸਿਲੂਤਾਂ ਦੇ ਹਲਿਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਵਿਾਸ ਿਰ ਰਿੀ ਿੈ। 

 ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਪਛੋਕੜ 
ਐਸ.ਏ.ਐੁੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿ ਸਿਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਿਸਾਸ ਸੀਮਾ ਇਸ ਨੰੂ 

ਹਵਿਾਸ ਦ ੇਲਈ ਵਧੇਰ ੇਸੰਭਾਹਵਤ ਬਣਾਉਦਂੀ ਿੈ। ਭੌਹਤਿ, ਸਮਾਹਜਿ ਅਤੇ ਆਰਹਿਿ ਹਦਰਸ਼ਿੀਿੋਣ ਹਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 

ਸ ਚਾਰ ੂਢੰਗ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਨ ਅਤੇ ਅਹਜਿੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਤਆਰ ਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਗਈ 

ਹਦਰਸ਼ਿੀ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਦ ੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦ ੇਆਲੇ-ਦ ਆਲੇ ਦ ੇ ਭਹਵੁੱਖ ਦੀ ਨੀਿਂ ਦੀ 

ਹਨਸ਼ਾਨਦੇਿੀ ਿਰਦੀ ਿੈ। (ਹਸੰਘ ਅਤੇ ਚਾਿਲ, 2018) 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਐਲ.ਪੀ.ਏ., 2031 ਦੀ ਮਾਸਿਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਦਰਸ਼ਿੀਿੋਣ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਹਵਚ ਰੁੱਖਹਦਆਂ, 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਸਬੰਧਤ ਹਵਿਾਸ ਅਿਾਰਿੀ, ਗਰੇਿਰ ਮੋਿਾਲੀ ਖੇਤਰ ਹਵਿਾਸ ਅਿਾਰਿੀ (ਗਮਾਡਾ) ਰਾਿੀ,ਂ ਸੈਿਿਰ 
96-97, 106-107 ਅਤੇ 109-110 ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ 200 ਿ ੁੱਿ ਚੌੜੀ ਮਾਸਿਰ ਪਲਾਨ ਸੜਿ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਾਪਤ 

ਿਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੁੱਖਦੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵੁੱਚ ਤਿੁੱਹਸਲ ਮੋਿਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ  ਮਾਣਿ 

ਮਾਜਰਾ ਲਈ ਨੋਿੀਹਿਿੇਸ਼ਨ ਨ. 06/05/2021-6HGI/454, ਹਮਤੀ 08.03.2021, ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਸਿਰ ਪਲਾਨ 

ਅਧੀਨ ਆਉਹਂਦਆਂ ਨੰੂ ਹਨਰਹਵਘਨ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀਤਾ ਹਗਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਹਵੁੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ 

ਤੇ ਮਾਣਿ ਮਾਜਰਾ ਹਵੁੱਚ ਮਾਸਿਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਿਵਾਇਰ ਿਰਨ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਹਦੁੱਤਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ 

ਮ ਿਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਹਪੰਡਾਂ ਦੀ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 26.6563 ਏਿੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਐਿ ਆਇਰ ਿਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ। 

 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵਪਛੋਕੜ 
ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ ਦਾ ਹਪਛੋਿੜ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ ਹਵਚ ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ 

ਦ ਆਰਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹਿਸ ੇਵੀ ਸਮਾਹਜਿ ਤਬਦੀਲੀ ਪਰਹਿਹਰਆ ਦੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਅਤੇ ਨਿਾਰਾਤਮਿ, ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ 

ਅਨਜਾਣੇ ਸਮਾਹਜਿ ਨਤੀਹਜਆਂ ਦੇ ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਹਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਪਰਹਿਹਰਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। 
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ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੁੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਹਵਅਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੁੱਡੇ ਪੁੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਹਵਤ 

ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਿਰਨ ਲਈ ਘਿਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਿਾਸ ਿਰਨਾ ਿੈ। 

ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਿ ਣ ਪਰੋਜੈਿਿ ਹਤਆਰ ਿਰਨ ਦੀ ਪਰਹਿਹਰਆ ਦਾ ਇਿ ਅਿ ੁੱਿ ਅੰਗ ਬਣ ਹਗਆ ਿੈ। 

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

Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) ਹਵਚ ਸਿੀ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਹਧਿਾਰ, ਹਜਸਨੰੂ “ਲੈਂਡ ਐਿ ਹਵਜ਼ਨ ਐਿਿ, ਐੁੱਲ.ਏ.ਏ., 1894” (Land Acquisition Act, 

1894) ਦੀ ਿਾਂ ਹਦੁੱਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਹਜਸਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਰੋਜੈਿਿਾਂ ਦੀ  ਭੂਹਮਿਾ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੈ। ਭੋਂ 

ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਿ ਦ ਆਰਾ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਅਹਧਐਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮ ਲਾਂਿਣ ਲਈ ਇੁੱਿ 

ਹਵਸਹਤਰਤ ਪਰਹਿਹਰਆ ਨੰੂ ਵੀ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਿਰਦਾ ਿੈ। ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਿ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ- ਹਜਵੇਂ ਹਿ 

ਜ਼ਮੀਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਮਿਾਨ, ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੰਦਗੀ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਹਿੁੱਤੇ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿੀ, ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਹਿਿ 

ਸਹਿਤੀਆਂ, ਭੌਹਤਿ ਬ ਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਨਾਲੀਆਂ, ਸੜਿਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੁੱਬਧਤਾ, ਸੈਨੀਿੇਸ਼ਨ ਆਹਦ) ਦੇ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦ ੇ

ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮ ਲਾਂਿਣ ਿਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਿੋਰ ਬਿ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਪਰਹਿਹਰਆ ਦਾ 

ਮ ੁੱਖ ਮ ੁੱਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਤ ੇਬਿ ਪੁੱਖੀ ਪਰਭਾਵ ਪਾ ਸਿਦੀ ਿੈ। 

 ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਅਤ ੇਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ. ਯੋਜਨਾ ਵਤਆਰੀ ਪਰਵਕਵਰਆ 
ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਉਸ ਵਿਤ ਿ ੰਦੀ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਪਰੋਜੈਿਿ 

ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਭੌਹਤਿ ਜਾਂ ਆਰਹਿਿ ਸਿਾਨਿ ਬਦਲਾਵ ਿ ੰਦਾ ਿੈ। ਯੋਜਨਾ ਹਵੁੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ 

ਸ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਿਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਹਿ ਪਰੋਜੈਿਿ ਤੋਂ ਪਰਭਾiਵਤ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਿੀ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੀ ਸ਼ ਰਆੂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਪਰਚੁੱਲਤ ਪੁੱਧਰ' ਤੇ ਬਿਾਲ ਿੋ ਗਈ ਿੋਵੇ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਹਤਆਰ ਿਰਨ ਲਈ ਹਧਆਨ ਹਵੁੱਚ ਰੁੱਖ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿ ਝ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਿੁੱਸੇ ਅਤੇ ਿਦਮ ਜੋ ਹਿ, ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਸਮਾਹਜਿ-

ਆਰਹਿਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜਨਤਿ/ ਿਹਮਉਨਿੀ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰ,ੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਿ ਆਇਰ ਅਤੇ ਮ ਆਵਜ਼ ੇਲਈ 

ਿਾਨੰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ, ਇੰਿਾਈਿਲਮੈਂਿ ਪਾਹਲਸੀ, ਮ ੜ ਜਗਹਾ ਅਤੇ ਪ ਨਰਵਾਸ, ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਬਿਾਲੀ ਅਤੇ ‘ਮ ੜ ਸਿਾਪਨਾ 

ਅਤੇ ਮ ੜ ਵਸੇਬਾ’ (Rehabilitation & Resettlement) ਬਜਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ । 

 ਅਵਧਐਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 
ਅਹਧਐਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ, 2013’ ਦੇ ਅਹਧਿਾਰਾਂ ਦ ੇਸਿੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਹਧਿਾਰ 

ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ ਅਹਧਐਨ ਿਰਨਾ ਿੈ। 

 ਅਵਧਐਨ ਦੇ ਉਦੇ਼ਿ 
ਅਹਧਐਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ, 2013’ ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨ ਦੇ 

ਅਨ ਸਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਮ ਲ ਅਤੇ ਸੈਿੰਡਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਿੁੱਤਰ ਿੀਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਪਰਾਪਤੀ ਦ ੇਸਮਾਹਜਿ-ਆਰਹਿਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮ ਲਾਂਿਣ ਿੀਤਾ ਿੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਅਹਧਐਨ ਿੇਠ ਹਦੁੱਤ ੇ

ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਿੇਂਹਦਰਤ ਿੈ: 

 ਪਰੋਜੈਿਿ ਦਾ ਤਰਿ ਇਸ ਹਵੁੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਹਿ ਹਿਵੇਂ ਪਰੋਜੈਿਿ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ (L.A.R.R. Act), 

2013’ ਹਵੁੱਚ ਸੂਚੀਬੁੱਧ ਜਨਤਿ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਿੈ। 

 ਪਰਭਾਹਵਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੁੱਿ ਸਮਾਹਜਿ-ਆਰਹਿਿ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰਿ ਪਰੋਿਾਈਲ ਉਪਲਬਧ ਅੰਿਹੜਆਂ ਅਤ ੇ

ਅੰਿਹੜਆਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਹਤਆਰ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਪਛਾਣੀਆਂ ਮ ੜ 
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ਵਸੇਬਾ ਸਾਈਿਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਨੀਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੁੱਿ ਸੰਖੇਪ 

ਸਮਾਹਜਿ-ਆਰਹਿਿ ਰਪੂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਪਰਭਾਹਵਤ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਅਤ ੇਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਜਸ ਦ ੇਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ। 

 ਇਸ ਪਰੋਜੈਿਿ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੋਂ ਦੀ ਿੁੱਦ ਘੁੱਿੋ ਘੁੱਿ ਲੋੜੀਦਂੀ ਿੈ। 

 ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵਾਂ, ਿ ਦਰਤ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਸਮਬੋਧਣ ਿੁੱਲ ਿਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਹਧਐਨ ਿਰਨਾ ਅਤ ੇਪਰੋਜੈਿਿ 

ਦੇ ਲਾਭ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੀ ਸਮ ੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਇਨਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। 

 ਜ਼ਮੀਨ (ਸਰਿਾਰੀ ਅਤ ੇ ਹਨੁੱ ਜੀ) ਦੀ ਿੁੱਦ, ਮਿਾਨ, ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ 

ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਪਰਾਪਤੀ ਦ ਆਰਾ ਪਰਭਾਹਵਤ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। 

 ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਪਰੋਜੈਿਿ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦ ੇਮਾੜੇ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸਮਾਹਜਿ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤ ੇਲਾਭਾਂ ਦ ੇ

ਸੰਤ ਲਨ ਅਤ ੇਵੰਡ ਦਾ ਅੰਤਮ ਮ ਲਾਂਿਣ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਿ ਮ ਲਾਂਿਣ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨਾ ਹਿ ਪਰਸਤਾਹਵਤ 

ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਹਜਿ ਤੋਂ ਹਿਤ ੇਵੁੱਧ ਿਨ ਜਾਂ ਨਿੀ ਂਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਜੋ ਪਰਭਾਹਵਤ 

ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਅਨ ਭਵ ਿੀਤ ੇਜਾ ਸਿਦ ੇਿਨ ਜਾਂ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਉਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਿਵਾਇਰ ਅਤੇ ਮ ੜ ਵਸੇਬੇ 

ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਿਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਰਭਾਹਵਤ ਪਹਰਵਾਰ ਆਰਹਿਿ ਜਾਂ ਸਮਾਹਜਿ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜ ੇ

ਿੋਣ ਦਾ ਜਖਮ ਬਹਣਆ ਰਿ।ੇ 

 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁਚੰ ਅਤ ੇਢੰਗ੍ 

ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ ਿਰਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ. ਹਤਆਰ ਿਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪਿ ੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, 

ਅਤੇ ਿੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਵੁੱਚ ਢਾਂਚਾ ਿ,ੈ ਉਿ ਿੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਿੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਨੰੂ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ 

(L.A.R.R. Act), 2013' ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਹਤਆਰ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਿੇਠ ਹਦੁੱਤੀ ਹਚੁੱਤਰ ਵਿਾਅ ਦ ੇਰਪੂ ਹਵੁੱਚ ਹਚੁੱਤਰ 

ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਅਹਧਐਨ ਦੀ ਪਿ ੰਚ ਅਤ ੇਹਵਧੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਿੈ। 
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ਵਚਿੱਤਰ 1.1 ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਧੀ 

 
ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਢਾਂਹਚਆਂ, ਪਰਭਾiਵਤ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਅਿਤੀਆਂ ਦੀ ਇੁੱਿ ਪੂਰੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਹਤਆਰ 

ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨਾ ਿੈ। ਡਾਿਾ ਿੈਪਚਰ ਿਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹਭਆਸ ਲਈ, ਬਿ ਤ 

ਸਾਰ ੇਮ ਲ ਅਤੇ ਸੈਿੰਡਰੀ ਡਾਿਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਹਵਚਾਰ-ਵਿਾਂਦਰਾ ਿੀਤਾ ਹਗਆ। ਅੁੱਗ,ੇ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਦ ੇਉੁੱਪਰ ਦੁੱਸੇ 

ਪੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਹਧਐਨ ਿਰਨ ਲਈ ਸੰਿੇਤਿ ਢੰਗ ਸੰਖੇਪ ਹਵੁੱਚ ਸਾਰਣੀ 1.1 ਹਵੁੱਚ ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ – 

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

1 
ਮ ਲਾਂਿਣ ਿਰੋ ਹਿ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਭੋਂ ਪਰਾਪਤੀ 

ਜਨਤਿ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਰਦੀ ਿੈ। 

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

ਹਵਚ ਸਿੀ ਅਹਧਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ 

ਸੈਿਸ਼ਨ 2 (1) ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਅਨ ਸਾਰ ਜਨਤਿ 

ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਿਵਾਲਾ। 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.

ਆਰ. ਐਿਿ 

(L.A.R.R. 

Act), 2013’ 

2 

ਪਰਭਾਹਵਤ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 

ਹਗਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ 

ਹਗਣਤੀ ਜੋ ਹਿ ਉਜੜੇ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਿੈ। 

ਹਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਹਰਿਾਰਡਾਂ ਪਰਾਪਤ 

ਿੀਤਾ. ਇੰਿਰਹਵਓ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਤਹਿ ਰਾਿੀ ਂਪਰਸਤਾਹਵਤ ਖੇਤਰ 

ਹਵੁੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਿੀਤਾ ਹਗਆ। 
1. ਗਮਾਡਾ 

ਹਰਿਾਰਡ 

2. ਸਰਵੇਖਣ / 

ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ 

 3 

ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਪਰਾਪਤੀ ਦ ਆਰਾ ਪਰਭਾਹਵਤ 

ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (ਜਨਤਿ ਅਤ ੇ

ਹਨੁੱ ਜੀ) ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਆਮ ਸੰਪੁੱਤੀਆਂ 

ਦੀ ਿੁੱਦ ਨੰੂ ਸਮਝਨਾ ਤੇ ਉਸਦਾ 

ਬੰਦੋਬਸਤ। 

ਐਿ ਆਇਰ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 

ਹਿਸਮ, ਪਰਭਾਹਵਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਰ ੁੱਖਾਂ ਆਹਦ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਦਾ 

ਵੇਰਵਾ ਅਹਧਆਇ 2 ਹਵਚ ਹਦੁੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 
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ਕ. ਐਸ. ਆਈ. ਏ ਦੇ ਗੁ੍ਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਵਲੰਕ 

4 

ਇਸ ਪਰੋਜੈਿਿ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਿੰਨੀ ਿੁੱਦ 

ਿੈ  ਤੇ ਘੁੱਿੋ ਘੁੱਿ ਿੀਨੀ ਲੋੜੀਦਂੀ ਜਰਰੂਤ 

ਿੈ। ਉਸਨੂ ਸਮਝਨਾ। 

ਐਿ ਆਇਰ ਿੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਸਤਾਹਵਤ 

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ ਅਹਧਐਨ ਿਰਨਾ। 

(ਹਜਵੇਂ ਹਿ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਸਬੰiਧਤ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਿ 

ਿੀਤੀ ਗਈ, ਇਿ ਸਪੁੱਸ਼ਿ ਿੈ ਹਿ ਐਿ ਆਇਰ ਿੀਤੀ ਜਾ 

ਰਿੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੁੱਿੋ ਘੁੱਿ ਲੋੜ ਿੈ।) 1. ਸੈਿੰਡਰੀ 

ਸਰੋਤ 

2. ਸਰਵੇਖਣ / 

ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ 

5 
ਿੀ ਹਿਸੇ ਿੋਰ ਜਗਹਾ 'ਤ ੇਗਰਹਿਣ ਿਰਨਾ 

ਸੰਭਵ ਨਿੀ ਂਿ।ੈ 
ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਸਿਾਨ ਦਾ ਹਵਿਲਹਪਿ ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। 

6 

ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵਾਂ, ਿ ਦਰਤ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ 

ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਿਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤ ੇ

ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੀ ਸਮ ੁੱਚੀ 

ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਸਮਾਹਜਿ ਿੀਮਤਾਂ ਦੇ 

ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਧਐਨ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਹਧਆਇ 3 ਅਤੇ 4 ਹਵਚ ਦੁੱਹਸਆ ਹਗਆ ਿੈ। 

 

ਪਰੋਜੈਿਿ ਦਾ ਸਮਾਹਜਿ ਮ ਲਾਂਿਣ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਅਨ ਸਾਰ ਿੀਤਾ 

ਹਗਆ ਿੈ, ਹਵਧੀਆਂ ਦ ੇਵੇਰਹਵਆਂ ਹਵੁੱਚ ਿੇਠ ਹਲੁੱ ਹਖਆ ਪੰਿਹਤਆ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: 

 ਸਮਾਵਜਕ-ਆਰਵਥਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ: ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਗਰਹਿਣ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹਧਐਨ ਲਈ, ਜੂਨ 2021 

ਦੇ ਮਿੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇੁੱਿ ਸਮਾਹਜਿ-ਆਰਹਿਿ ਸਰਵੇਖਣ ਿੀਤਾ ਹਗਆ। ਹਨੁੱ ਜੀ ਇੰਿਰਹਵਊਆਂ ਰਾਿੀ ਂਜਵਾਬਦੇਿ 

ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਿਹੜਆਂ ਰਾਿੀ ਂਇਿ ਅੰਿੜੇ ਇਿੁੱਤਰ ਿੀਤ ੇਗਏ। 

 ਵਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ: ਸਾਰੇ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਵਅਿਤੀਗਤ ਅਤੇ ਹਪੰਡ ਪੁੱਧਰ ਤੇ 

ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਗਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਹਵਤ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਵੁੱਚ ਸਲਾਿ-

ਮਸ਼ਵਰ ੇਿੀਤ ੇਗਏ ਸਨ। 

 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿ 

ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਪਰਸਤਾਹਵਤ 200 ਿ ੁੱਿ ਚੌੜੀ ਸੜਿ 

ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਨੰੂ 

ਸ਼ਰੇਣੀਬੁੱਧ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ - 

o ਪੂਰਵ ਹਨਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਰਭਾਵ 

o ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਰਭਾਵ 

o ਿਾਰਵਾਈ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਰਭਾਵ 

ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮ ੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਿ 

ਸ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਿਰਨਾ ਿੈ ਹਿ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਘਿਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਪਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ 

ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਿੀਤ ੇ

ਜਾਣਗੇ, 'ਪੂਰਵ-ਹਨਰਮਾਣ ਪੜਾਅ, ਹਨਰਮਾਣ ਪੜਾਅ 

ਅਤੇ ਿਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ' ਵੁੱਖੋ ਵੁੱਖਰ ੇਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ 

ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਿ ਦਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਡੈਸਿ ਸਮੀਹਖਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਹਲਆਂ 

ਦ ਆਰਾ ਹਦੁੱਤੀ ਗਈ ਬਿ ਤੀ ਪਰਤੀਹਿਹਰਆ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦ ਆਰਾ ਿੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਨਰਮਾਣ ਦ ੇਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 

ਦੌਰਾਨ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜੋ ਅਹਧਆਇ-4 ਹਵਚ ਪੇਸ਼ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।  

ਵਚਿੱਤਰ 1.2 ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
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 ਵਿਕਲਪਾ ਂਲਈ ਵਿਚਾਰ 

ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ ਅਹਧਐਨ ਿਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਬiੰਧਤ ਪਰੋਜੈਿਿ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਵਿਲਪ ਨੰੂ ਅੰਤਮ ਰਪੂ 

ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਿਲਪਾਂ ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਲੋੜੀਦਂ ੇਮਿੁੱਿਮ ੇਦ ਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤ ੇਵੇਰਹਵਆਂ 

ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਿਰਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚ ਣਵੇਂ ਹਵਿਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 ਮੁਆਿਜ ੇਦਾ ਵਨਰਣਾ 

ਭੋਂ ਪਰਾਪਤੀ ਿ ਲੈਿਿਰ ਮ ਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਮ ਦਾ ਮ ਲਾਂਿਣ ਿਰਨ ਅਤੇ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. 

ਐਿਿ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਸੈਿਸ਼ਨ 26, 27 ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਿਾਰਜ-ਿਰਮ ਅਨ ਸਾਰ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 

ਨੰੂ ਅਪਣਾਏਗਾ। 

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

2.1 ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਥਾਨ 
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਸਿਰ ਪਲਾਨ (ਐਲ.ਪੀ.ਏ, 2031) ਸੈਿਿਰ 96-97, 106-107 ਅਤੇ 109-110 ਦੀ 

ਵੰਡ ਵਾਲੀ 200' ਚੌੜੀ ਸੜਿ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਦੋ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਰਿਾਤ ਮਾਣਿ 

ਮਾਜਰਾ (39) ਅਤੇ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ (40) ਦਾ ਖੇਤਰ ਪਰਭਾਹਵਤ ਿੈਂ, ਜੋ ਹਜ਼ਲਹ ਾ ਐਸ.ਏ.ਐੁੱਸ. ਨਗਰ ਹਵੁੱਖੇ ਸਹਿਤ ਿੈ। 

ਨਕ਼ਿਾ 2.1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗ੍ਰ ਦ ੇਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਏਲ.ਪੀ.ਏ, 2031 
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ਨਕ਼ਿਾ 2.2 ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਚਿੱਤਰ ਚ ਸਥਾਨ 
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2.2 ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰ 
ਚ ਣੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 26.6563 ਏਿੜ ਿੈਂ, 

200' ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਸੜਿ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, 

ਹਜਸ ਲਈ ਭੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 
ਿੈ, ਹਸਰਿ 1.7 ਹਿ.ਮੀ. ਿੈਂ, ਪਰਸਤਾਹਵਤ 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਹਿਣ ਦੋ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 
ਅਹਧਿਾਰ ਖੇਤਰ ਹਵੁੱਚ ਆਉਦਂਾ ਿੈ। 
ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਹਿੁੱਸਾ, ਅਰਿਾਤ 15.7313 ਏਿੜ, ਗਰਾਮ 
ਪੰਚਾਇਤ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ (40) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਹਰਿਾ ਿੈ। 

2.3 ਜਨਤਕ ਉਦੇ਼ਿਾਂ ਦਾ ਸਪ਼ਿਟੀਕਰਨ 
ਐਸ.ਏ.ਐੁੱਸ. ਨਗਰ ਐਲਪੀਏ, 2031 ਦੇ ਮਨਜੂ਼ਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਸਿਰ ਪਲਾਨ, ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਸੈਿਿਰ 96/97 ਦੀ 200' 

ਚੌੜੀ ਸੜਿ ਲਈ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਭੂਮੀ ਗਰਹਿਣ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਜਨਤਿ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂਾ ਿੈ: 

ਐਸ.ਏ.ਐੁੱਸ. ਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਿ ਹਵਚਾਰ ਇਿ ਿੈ, ਹਿ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਗਰੇਿਰ ਮ ਿਾਲੀ ਖੇਤਰ ਹਵਚ “ਪਰੀਮੀਅਰ 

ਿਾਊਨਹਸ਼ਪ” ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿੋਰ ਿਸਹਬਆਂ ਲਈ ਇਿ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਰਨਾ ਿੈਂ 

। ਪਰੀਮੀਅਰ ਿਾਊਨਹਸ਼ਪ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਹਰਿਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ, ਿਮੰ ਿਰਨ, ਖੇਡਣ, ਹਸੁੱਖਣ ਅਤੇ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦ ੇਸੌਹਦਆਂ 

ਨੰੂ ਪਰਦਰਹਸ਼ਤ ਿਰਨ ਲਈ ਇੁੱਿ ਪਰਦਰਹਸ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਦਰਸ਼ਿੀ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 

ਿੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਿਨ। 

 ਮ ਿਾਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਵਿਾਸ ਨੰੂ ਚੰਡੀਗੜਹ ਅਤ ੇਆਸ ਪਾਸ ਦ ੇਿਸਹਬਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ । 

 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਹਵੁੱਚ ਪਰੀਮੀਅਰਨਹਸ਼ਪ ਹਵਿਾਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਿਰਨਾ ਹਵਸ਼ਵ ਪੁੱਧਰੀ ਬ ਹਨਆਦੀ 

ਅਤੇ ਸਿਲੂਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿ ਹਵਆਪਿ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਲੂਤ ਜੋ ਸਿਾਨਿ ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ 

ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਹਨਵੇਸ਼ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰੇਗੀ । 

 ਵਧ ਰਿੇ ਸ਼ਹਿਰੀਿਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੀੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਗਮਾਡਾ ਦ ਆਰਾ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਪਰਾਪਤੀ, 

ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਹਨਰਹਵਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਹਵੁੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰੇਗੀ । 

 ਚੰਡੀਗੜਹ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਿਸਹਬਆਂ ਅਤੇ ਖਰੜ, ਜ਼ੀਰਿਪ ਰ ਆਹਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੰੂ ਿ ਸ਼ਲ ਸੜਿ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਵਧੀਆ ਪਿ ੰਚ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ । 

 ਿੰਮ ਿਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਿਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਹਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਪਰਦਾਨ 

ਿਰਨਾ । 

 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਹਵੁੱਚ ਪਰੀਮੀਅਰਨਹਸ਼ਪ ਹਵਿਾਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਿਰਨਾ । 

 ਇਸ ਨਾਲ ਇਿ ਸੂਹਚਤ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਹਿ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਪਰੋਜੈਿਿ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗਰਹਿਣ ਿਰਨਾ 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਆਈ)-(ਈ) ਦ ੇਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਵਿਾਸ 

ਲਈ ਪਰੋਜੈਿਿ ਅਧੀਨ ਆਉਦਂਾ ਿੈ। 

2.4 ਟੀਮ ਰਚਨਾ 
ਭੌਹਤਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਰਿੀਿੈਿਚਰ ਹਵਭਾਗ, ਗ ਰ ੂਨਾਨਿ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ਨੰੂ ਸਮਾਹਜਿ 

ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ.) ਿਰਨ ਅਤ ੇਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.) ਦੀ ਹਤਆਰੀ 

ਸਾਰਣੀ 2.1 ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ (ਏਿਰ) 

ਗ੍ਰਾਮ 

ਪੰਚਾਅਤ 

ਖੇਤਰ 

ਿਰਗ੍ ਮੀਟਰ ਵਿਿੱਚ  ਏਕਰ ਕ ਮ 

ਮਾਣਿ 

ਮਾਜਰਾ 

(39) 

95,733.65 10.9250 87 9 

ਭਾਗੋ 

ਮਾਜਰਾ 

(40) 

41,045,524.54 15.7313 125 17 

ਕੁਿੱਲ 

ਲੋੜੀਦਂੀ 

ਜਮੀਨ 

 26.6563   

ਸਿੋਤ-ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕੱਲੈਕਟਿ ਦਫ਼ਤਿ-ਗਮਾਡਾ 
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ਲਈ ਹਨਯ ਿਤ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਹਜਸ ਹਵੁੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਮ ਿਾਲੀ, ਹਜ਼ਲਹ ਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਦੋ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 

ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਾਣਿ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਸੈਿਿਰ 96-97, 106-107 ਅਤੇ 109-110 ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ 200' ਚੌੜੀ 

ਸੜਿ ਲਈ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹਵੁੱਚ ਲਗਭਗ 26.6563 ਏਿੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਹਵੁੱਚ 

ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਮਾਸਿਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਿਾਲੀ) ਹਵੁੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ 

ਿੀਤੀ ਿ।ੈ 

ਗ ਰ ੂਰਾਮਦਾਸ ਸਿੂਲ ਆਫ਼ ਪਲਾਹਨੰਗ ਅਤ ੇਆਰਿੀਿੈਿਚਰ ਹਵਭਾਗ ਦ ਆਰਾ ਸਾਂਝ ੇਤੌਰ ਤੇ ਭੌਹਤਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

ਅਤੇ ਆਰਿੀਿੈਿਚਰ ਹਵਭਾਗ, ਮੇਨ ਿੈਂਪਸ ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ. ਦੀ ਿੈਿਲਿੀ ਅਧੀਨ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਿਰਨ ਅਤ ੇ

ਉਪਰੋਿਤ ਭੂਮੀ ਪਰਾਪਤ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ. ਹਤਆਰ ਿਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੁੱਿ ਿੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿੈ। 

(ਸਾਰਣੀ 2.1 ਵੇਖੋ) 

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

ਅਹਦੁਾ 
ਨਾਮ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਵਿਚ ਅਹਦੁਾ ਮੁਹਾਰਤ 

ਪਰੋਜੈਕਟ 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਡਾ. 

ਸਰਬਜੋਤ 

ਹਸੰਘ ਬਹਿਲ 

ਉੁੱਪ-ਿ ਲਪਤੀ, ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ. ਦੇ 

ਔ.ਏਸ.ਡੀ.,  
ਆਰਿੀਿੈਿਚਰ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ 

ਖੋਜ 

ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ 

ਡਾ. 

ਿਰਮਜੀਤ 

ਹਸੰਘ ਚਾਿਲ 

ਪਰੋਿੈਸਰ, ਆਰਿੀਿੈਿਚਰ ਹਵਭਾਗ ਆਰਿੀਿੈਿਚਰ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ 

ਡਾ. ਗੋਪਾਲ 

ਿ ਮਾਰ 

ਜੌਿਰੀ 

ਪਰੋਿੈਸਰ, ਯੋਜਨਾ ਹਵਭਾਗ 
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ,, ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸਿਾਹਨਿ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

ਡਾ. ਰਾਵਲ 

ਹਸੰਘ ਔਲਖ 
ਸਿਾਇਿ ਪਰਿੋੈਸਰ, ਯੋਜਨਾ ਹਵਭਾਗ 

ਆਰਿੀਿੈਿਚਰ, ਔਿੋਿੈਡ ਮਾਹਿਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ 

ਹਸਖਲਾਈ 

ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ 

ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਡਾ. ਰਵੀ 

ਇੰਦਰ ਹਸੰਘ 
ਸਿਾਇਿ ਪਰਿੋੈਸਰ, ਯੋਜਨਾ ਹਵਭਾਗ 

ਆਰਿੀਿੈਿਚਰ ਅਤੇ ਭੌਹਤਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, 

ਔਿੋਿੈਡ ਮਾਹਿਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਹਸਖਲਾਈ 

ਸ਼ਰੀ ਮੋਹਿਤ 

ਸੋਨੀ 

ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਿਾਰ, , 

ਭੌਹਤਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਰਿੀਿੈਿਚਰ 

ਹਵਭਾਗ 

ArcGIS ਮਾਹਿਰ,  ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ 

ਯੋਜਨਾਿਾਰ, ਡਾਿਾ ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ  ਰਪਿ 

ਹਲਖਣ 

ਸ਼ਰੀ ਰੋਿਨ 

ਸੋਨੀ 

ਹਰਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਿ, ਭੌਹਤਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

ਅਤੇ ਆਰਿੀਿੈਿਚਰ ਹਵਭਾਗ 

ਪੇਂਡੂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮ ਦਾਯ 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਡਾਿਾ ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਨਰੀਖਣ 

ਹਮਸ ਹਪਰਆ ਜੂਨੀਅਰ ਹਰਸਰਚ ਿੈਲੋ, ਭੌਹਤਿ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਰਿੀਿੈਿਚਰ 

ਹਵਭਾਗ 

ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਵਚਾਰ ਵਿਾਂਦਰਾ, ਡਾਿਾ 

ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਨਰੀਖਣ 

ਿਰਨ 

ਡਾਵਰਾਂ 
ਡਾਿਾ ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਨਰੀਖਣ 

 

2.5 ਼ਿੈਡਯੂਲ ਆਫ਼ ਕੰਸਲਟ਼ੇਿਨ 

ਮਸ਼ਵਰ ੇਦੀ ਤਹਿ ਸਮ ੁੱਚੀ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ ਪਰਹਿਹਰਆ ਹਵਚ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਦੀ ਪਰਹਿਹਰਆ ਇਿ ਨਾਜ਼ ਿ 

ਪਰ ਮਿੁੱਤਵਪੂਰਣ ਪੜਾਅ ਰਿੀ ਿੈ। ਸਮਾਜਿ ਪਰਭਾਵ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ) ਦੀ ਹਤਆਰੀ ਤੁੱਿ 

ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਦੀ ਪਰਹਿਹਰਆ ਜਾਰੀ ਰਿੀ। ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦ ੇਮ ਲਾਂਿਣ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 

ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਰਾਿੀ ਂਸਿਾਨਿ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ 

ਮਿੁੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ ਸ਼ਿੀ ਿਰਨ ਲਈ ਹਪੰਡ ਪੁੱਧਰ ਤੇ ਜਨਤਿ ਸ ਣਵਾਈ ਿੀਤੀ ਗਈ। ਆਸ 

ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਹਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਹਵਿਸਤ ਪਰੋਜੈਿਿ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਹਵਚ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 
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2.5.1 ਮ਼ਿਿਰ ੇਦਾ ਉਦੇ਼ਿ/ਤਵਹ 
ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ ਹਵੁੱਚ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨਾ ਿੈ, ਇਸ ਹਵਚ 

ਸਿਾਨਿ ਮਸਹਲਆਂ ਹਜਵੇਂ ਹਿ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਵਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਵਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਲਾਿ-

ਮਸ਼ਵਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਿ ੰਦਾ ਿੈਂ। ਸਿਾਨਿ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਿਾਰਸ਼ਾਂ 

ਦ ਆਰਾ ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਪਰੋਜੈਿਿ ਪਰਭਾਵਤ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਹਵਚਿਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿੀਤੀ 

ਜਾਏਗੀ। ਿ ਲ ਹਮਲਾ ਿੇ, ਇਿ ਸਲਾਿ ਮਸ਼ਵਰ ੇਨਾਲ ਪਰਭਾਹਵਤ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਹਵਿਸਤ ਿਰਨ ਲਈ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਸਤਾਵ ਨੰੂ 

ਰੁੱਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈਂ। 

2.5.2 ਸਲਾਹ ਦੀਆ ਂਵਕਸਮਾ ਂ

ਿੇਠ ਹਦੁੱਤ ੇਭਾਗ ਹਵੁੱਚ ਹਵਚਾਰ-ਵਿਾਂਦਰੇ ਦੀ ਹਿਸਮਾਂ – 

I. ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਸਾਰ: ਹਵਚਾਰ-ਵਿਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਿੀਤੀ ਪਰਸਾਰ ਪਰਹਿਹਰਆ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ 

ਦੀ ਹਿਸਮ ਿੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਿੈ: - 

 ਸੈਿਿਰ 96-97, 106-107 ਅਤੇ 109-110 ਦੀ 200' ਚੌੜੀ ਸੜਿ ਦੇ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਹਵਿਾਸ 

ਲਈ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੀਆਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਤੇ ਿੇਂਦਹਰਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਪਰਸਾਰ। 

 ਇਨਹਾਂ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਗਮਾਡਾ ਦ ਆਰਾ ਹਦੁੱਤੇ ਨਿਹਸ਼ਆਂ ਰਾਿੀ ਂਪਰਸਤਾਹਵਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤੇ 

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸਣ ਲਈ ਸੈਿੇਲਾਈਿ ਹਚੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਸਿਰ ਪਲਾਨ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾਉਣ 

ਲਈ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗਤੀਹਵਧੀ ਨੇ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨੰੂ 

ਸਮਝਣ ਹਵਚ ਸਿਾਇਤਾ ਿੀਤੀ। 

 ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਨਿ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ 

ਪ ਆਇੰਿ ਪੇਸ਼ਿਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਿਰਦ ੇਿੋਏ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਿੀਤਾ ਹਗਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਿੀਤ ੇਗਏ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦਾ ਨੋਿੀਹਿਿੇਸ਼ਨ ਲੋਿ ਜਾਗਰਿੂਤਾ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹਵਖ ੇ

ਪਰਦਰਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਹਗਆ। 

II. ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸਰਿੇਖਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਹ: ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹਵਅਿਤੀਗਤ ਪੁੱਧਰ ਤ ੇ

ਹਵਚਾਰ ਵਿਾਂਦਰੇ, ਸਿਾਨਿ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਸਮੂਿਾਂ ਅਤ ੇਰਣਨੀਤਿ ਸਿਾਨਾਂ ਹਜਵੇਂ ਹਿ ਗ ਰਦ ਆਰਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, 

ਸਿੂਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਿੇਂਦਰ ਆਹਦ ਤੇ ਿੇਂਦਹਰਤ ਸਮੂਿ ਨਾਲ ਹਵਚਾਰ ਵਿਾਂਦਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਜ ੋਜ਼ਮੀਨ 

ਪਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰੋਜੈਿਿਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਵੀਹਿਰਤੀ ਨੰੂ ਸਮਹਝਆ ਜਾ ਸਿੇ। ਇਨਹਾਂ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਦਾ 

ਸਮ ੁੱਚਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਿ ਸ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਿਰਨਾ ਸੀ, ਹਿ ਲੋਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੁੱਸਾ ਲੈਣ; ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਹਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਹਵਚਾਰ ਪਰਗਿ ਿਰਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਿੈ; ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦ ੇਸ ਝਾਅ / ਤਰਜੀਿਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤ ੇਿੋਏ ਿਨ, 

ਜੋ ਆਹਿਰਿਾਰ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਹਰਪੋਰਿ ਹਤਆਰ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝ ੇਿੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

III. ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ: ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਪਰਭਾਹਵਤ ਖੇਤਰ ਹਵਚ ਆਉਦਂੀ ਦੋ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਾਣਿ 

ਮਾਜਰਾ (ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਿਾਲੀ) ਦੀ ਜਨਤਿ ਸ ਣਵਾਈ  'ਮਾਣਿ ਮਾਜਰਾ' ਹਪੰਡ ਦੇ ਗ ਰਦੂਵਾਰਾ ਹਵਖੇ 02.07.2021 

ਨੰੂ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੀ ਧਾਰਾ -5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਿੀਤੀ ਗਈ, ਹਜਿੇ ਭੋਂ ਪਰਾਪਤੀ 

ਿੁੱਲੈਿਿਰ-ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਦ,ੇ ਸਮਾਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ.) ਿੀਮ, ਗ ਰ ੂਨਾਨਿ ਦੇਵ 

ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ ਿਾਹਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਨਤਿ ਸ ਣਵਾਈ ਦੀ ਿਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੀਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਹੰਤਿਾ-6 ਹਵਖੇ ਿੈ। 

********** 
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 ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਥਤੀ 

3.1 ਭੂਮੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 

3.1.1 ਭੋਂ ਿਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਿੱਢਲੀਆਂ ਸਰੋਤਾ ਂਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਭੋਂ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਿ ੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 26.6563 ਏਿੜ ਿੈ। ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਭੋਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦੁੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਹਵੁੱਚ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰੀਮੀਅਰ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਸੈਿਿਰਾਂ ਹਵੁੱਚ ਇਿ ਇਿੋ ਵਰਤੋਂ 

ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਿੈ, ਜੋ ਐੁੱਸ.ਏ.ਐੁੱਸ. ਨਗਰ ਮਾਸਿਰ ਪਲਾਨ, 2031 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਦੇ ਿਨ। ਸਾਰਣੀ ਹਵਚ 

ਉਪਲੁੱਬਧ ਖਸਰਾ ਨੰ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਿਸਮ ਬਾਰੇ ਹਵਸਿਾਰਪੂਰਵਿ ਵੇਰਵ ੇਿੇਠਾਂ ਹਦੁੱਤੇ ਗਏ ਿਨ, ਜੋ ਹਿ ਨਵੇਂ 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਰਿਾਰਡਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਿਨ। 

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

Village Hadbast No. Khasra No. 
Area to be acquired 

K-M 

Bhago Majra 40 15//2/2 min 0 9 

    3 min 5 9 

    4 min 1 10 

    7 min 0 2 

    8/1 min 1 0 

    8/2 min 2 4 

    8/3 1 4 

    9/1 min 1 1 

    9/2 min 5 13 

    10/1/1 min 0 6 

    10/1/2  0 14 

    10/2 min 0 2 

    11/1 min 3 11 

    11/2 min 2 14 

    12 min 2 17 

    20/1 min 0 8 

    20/2 min 1 3 

    16//15/1 min 1 16 

    15/2 min 0 5 

    16 min 7 0 

    17 min 3 16 

    18 min 0 1 

    22/2 min 0 7 

    23 min 5 4 

    24 min 6 2 

    25 min 0 15 

    24//6 min 1 5 

    11/2 min 0 2 

    12/1 min 0 3 

    14 min 2 10 

    15/1 min 6 15 

    15/2 min 0 9 
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Village Hadbast No. Khasra No. 
Area to be acquired 

K-M 

    16/1 min 0 18 

    16/2 min 0 12 

    17 min 6 15 

    18 min 6 9 

    19/1 min 3 19 

    19/2  1 16 

    20/1 0 3 

    22/2 2 2 

    22/3 2 15 

    23 min 3 14 

    24 min 0 1 

    27 0 18 

    25//1 min 0 18 

    2/1/1 min 3 15 

    2/1/2 0 1 

    2/1/3 1 8 

    2/2 1 4 

    3 min 4 16 

    4/1min 0 4 

    9/1/2 min 1 7 

    9/2 min 2 5 

    10 min 6 10 

    11 min 2 4 

    32//2 min 0 6 

    3/2 min 0 7 

    27  1 11 

     Rasta 46/2 min 0 12 

     Rasta 48 min 0 12 

     Rasta 53 min 0 18 

    Total 125 17 

Manak Majra 39 23//25/1min 1 18 

    25/2 min 0 9 

    24//11 min 1 5 

    12 min 0 4 

    19 min 4 0 

    20/1 min 2 18 

    20/2 min 0 13 

    21/1 min 3 14 

    21/2 min 2 5 

    22 min 3 18 

    23 min 0 11 

    27//1/1 min 0 13 

    28//4/1 min 0 10 

    4/2 min 4 0 

    5 min 6 8 

    6 min 0 7 
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Village Hadbast No. Khasra No. 
Area to be acquired 

K-M 

    7/1 min 2 1 

    7/2 min 1 6 

    7/3  1 1 

    8/1 0 18 

    8/2 0 17 

    11 min 1 19 

    12/1 min 1 0 

    12/2 0 15 

    12/3 min 4 8 

    13/1 min 1 12 

    13/2 min 2 6 

    14/2 min 0 1 

    19/1 min 0 13 

    19/2 0 8 

    19/3 min 0 19 

    20/1 min 1 4 

    20/2 min 5 19 

    21 min 0 19 

    29//16 min 3 7 

    23 min 0 1 

    24/1 min 1 2 

    24/2 min 3 6 

    25/1  min 4 14 

    25/2 min 1 19 

    32//4/1 min 3 0 

    4/2 min 1 13 

    5 min 0 9 

    41 2 2 

    42 1 7 

    Rasta 50/1  min 0 15 

     Rasta 87  0 8 

    Rasta 91 min  0 8 

    Rasta 92-93/2 min   0 19 

     Total 87 9 

ਸਰੋਤ: ਭੋਂ ਪਰਾਪਤੀ ਿ ੁੱਲੇਿਿਰ-ਗਮਾਡਾ 

ਨੋਟ: 
 ਉਪਰੋਿਤ ਸੂਚੀ ਹਵੁੱਚ, ਿ ਝ ਖਸਰਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਸਰਿੁੱਦ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸਹਿਤ ਿਨ, ਇਨਹਾਂ ਹਵੁੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 

ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਿੈਿਲਸ਼ੈਡਾਂ ਤ ੇਪਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ । 
ਉਪਰੋਿਤ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਇਿ ਸਪਸ਼ਿ ਿ ੈਹਿ, ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਗਰਹਿਣ ਿਰਨ 

ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਿੈ. ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਹਵੁੱਚ ਪਰਭਾਹਵਤ ਮਾਲਿਾਂ ਦੀ ਸੰਹਖਆ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਿੈ (ਸਾਰਣੀ 3.1 

ਵੇਖੋ). ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਡਜੀਿਾਈਜ਼ਡ ਿੈਡਸਿਰਲ ਨਿਸ਼ਾ, ਜੀਓ-ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਲੋਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ ਪਰਇਮਪੋਸਡ 

ਲੋਿੇਸ਼ਨ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਐਲਪੀਏ ਦੇ ਮਾਸਿਰ ਪਲਾਨ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹਵੁੱਚ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਸੜਿ ਦਾ ਸਿਾਹਨਿ ਸਿਾਨ 

ਨਿਸ਼ੇ 2.2 ਤੇ ਵੇਹਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਿੈਡਸਿਰਲ ਨਿਸ਼ਾ ਜ ਹੜਆ ਿੋਇਆ ਿੈ. 
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ਨਕ਼ਿਾ 3.1 ਗ੍ਰਵਹਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਡਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਕੈਡਸਟਰਲ ਨਕ਼ਿਾ 

 
ਸਰੋਤ: ਭੋਂ ਪਰਾਪਤੀ ਿੁੱਲੈਿਿਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਗਮਾਡਾ    
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ਸਾਰਣੀ 3.2 ਪਰਭਾਵਿਤ ਵਪੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਵਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਭੋਂ ਪਾਰਸਲ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 

Sr. 

No. 
GP 

Khasra 

No. 

Area to 

be 

acquired 

Area 

as per 

Fard 
Owner 

Interviewed 

People 

Living 

/ 

Using 

Existing Structures 
Remark / 

Use 

K-M K-M House 
Shop/ 

Office 
Other 

T/wells, 

B/wells 

Irrigation 

Pipe 

Trees 

(Fruit, Non) 

1 

B
h

ag
o

 M
aj

ra
 (

4
0

) 

15//2/2 

min 
0 - 9 5-8 

Mahinder Singh 

s/o Bhagat Ram 
No No No No No No 6-NF Farming 

Sher Singh s/o 

Desa Singh 
No No No No No No 100-NF Farming 7 8/3 1 - 4 1-4 

8 9/1 min 1 - 1 1-7 

18 
16//15/1 

min 
1 - 16 5-12 

Sukhjit Singh 

s/o Mahinder 

Singh 
No No No No No No 1-NF Farming 

40 18 min 6 - 9 8-0 Gurpreet Kaur 

w/o Avtar Singh 

Yes No 4-S 2-Shed 150' No 5-F, 25-NF 

Focal 

Point 

(43-K) 

41 22/3 2 - 15 2-15 No No No No No No No Farming 

4 

M
an

ak
 M

aj
ra

 

23//25/2 

min 
0   9 0-9 Private No No Yes 

Cattleshed-

Pucca 
Yes No F-2, NF-13 

Dairy, 

20-

Livestock 

5 
24//11 

min 
1   5 6-0 

Gurmukh Singh 

s/o Santokh 

Singh 
No No No 

Cattleshed, 

Dher 
No No F-2, NF-3 

Dairy, 4-

Livestock 

Harkit & 

Gurmeet s/o 

Charanjit Singh 
No No No Cattleshed No No F-24, NF-2 

Fruit 

Farming 

5 
24//11 

min 
1   5 6-0 

Gurmail Singh 

s/o Santokh 

Singh 
No No No 

Cattleshed-

2 
No No 3-F 

4-

livestock 

6 12 min 2   0 6-0 

7 19 min 4   0 6-0 

8 20/1 min 2   18 3-0 

9 21/2 min 2   5 3-0 

10 22 min 3   18 6-0 

12 
27//1/1 

min 
0 - 13 3-2 

Harkit s/o 

Charanjit Singh 
      Cattleshed     25-F   

14 
28//4/2 

min 
4 - 0 5-14 Tirlochan Singh 

s/o Gurbaksh 

Singh 
Yes Pucca No No No No 3-NF Farming 

15 6 min 0 - 7 8-0 

17 7/1 min 2 - 1 4-2 
Parmjit Singh 

s/o Baldev Singh 
Yes Pucca   Cattleshed 100'   6-NF 

Farming, 

Dairy 

18 7/2 min 1 - 6 2-15 
Amrinder Singh 

s/o Sarvjit Singh 
Yes Pucca   Cattleshed 200'   2-F, NF-4 

Dairy, 4 

Livestock 

23 
11 min 1 - 19 7-2 

Harkit s/o 

Charanjit Singh 
No No No No No No No Farming 

Gurmeet Singh 

s/o Gulzaar 

Singh 
Yes Kucha   Cattleshed 200'   5-F Dairy 

11 min 1 - 19 7-2 
Baldev Singh s/o 

Surjit Singh 
Yes Pucca No Cattleshed No No 10-F 

Dairy, 

10-

Livestock 

27 12/1 min 1 - 0 1-8 
Harkit s/o 

Charanjit Singh 
No No No B/wall No No No Farming 

Davinder Singh 

s/o Nachhattar 

Singh 
Yes Pucca No Cattleshed 200' No 10-NF 

12 

Livestock 

28 12/3 min 4 - 8 4-10 Harvek Singh 

s/o Nazeer Singh 
No No No No No No 6-NF Farming 

29 19/1 min 0 - 13 5-2 

44 41 min 2 - 2 2-2 

Amar Singh s/o 

Harnaam Singh 
No No No Cattleshed No No No 

Abadi 

Area, 5-

Livestock 

Ikbal Singh s/o 

Santokh Singh 
No No No Cattleshed No No No 

Abadi 

Area, 2-

Livestock 

Bhupinder 

Singh s/o Amar 

Singh 
No No No Dher Yes No 2-NF 

Abadi 

Area, 2-

Livestock 
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ਨਕ਼ਿਾ  3.2 ਪਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਦਰ਼ਿ 

 

ਸਿੋਤ: ਖੇਤਿ ਦਾ ਦੌਿਾ, ਿੂਨ 2021 
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3.1.2 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਿਰਗ੍ੀਕਰਨ 
ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿ ੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਰਗੀਿਰਨ, ਹਜੁੱਿੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 

ਐਿ ਆਇਰ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿ,ੈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਚੁੱਤਰ 3.1 ਹਦੁੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਭਾਰਤ 

ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ ਮਾਰੀ, 2011 ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਪਰਭਾਹਵਤ ਹਪੰਡਾਂ ਦਾ ਿ ੁੱਲ ਭੂਗੋਹਲਿ 

ਖੇਤਰ ਹਵੁੱਚੋਂ 357 ਿੈਿਿੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਸ਼ ੁੱਧ ਬੀਹਜਆ ਖੇਤਰ' ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਸਲਾਂ ਦੀ ਿਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਿੈ, ਜਦੋਂ ਹਿ 3 ਿੈਿਿੇਅਰ ਦਾ ਬਾਿੀ ਖੇਤਰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਹਜਵੇਂ 

ਆਬਾਦੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹਨਰਹਮਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ. ਇੁੱਿੇ ਜ਼ਮੀਨ 

ਦੇ ਿਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਿਦ, ਚਰਾਗਾਿ/ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬੰਜਰ 

ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਰ ੁੱਖਾਂ ਦੀ ਿਸਲਾਂ ਿੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 

ਅਣਿੋਂਦ ਿੈ। (ਡੀ.ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ ਮਾਰੀ, 2011) 

ਸਾਰਣੀ 3.3 ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦਾ ਿਰਗ੍ੀਕਰn (ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਿੱਚ) 

ਵਪੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ 
ਕੁਿੱਲ ਭੂਗੋ੍ਵਲਕ 

ਖੇਤਰ 

ਗੈ੍ਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਰਤੋਂ 

ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ 

ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਰਵਹੰਦ ਖੂੰਹਦ 

ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 

ਨੈਿੱ ਟ ਬੀਵਜਆ 

ਖੇਤਰ 

ਭਾਗੋ੍ ਮਾਜਰਾ 250 0 0 250 

ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ 110 3 0 107 

ਕੁਲ 360 3 0 357 

ਸਰੋਤ: ਹਜ਼ਲਹ ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਿੈਂਡਬ ੁੱਿ, ਜ਼ਿਲਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ, 2011 

3.1.3 ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਿਰਪੂ 

ਪਰਭਾਹਵਤ ਹਪੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ ਸੰਿਤੇ ਹਦੁੱਤਾ ਹਿ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਵਚ ਬਿ ਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮਲਾ ਿੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਿੈ। ਪਰੋਜੈਿਿ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮ ੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਿਣਿ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁੱਬੀ ਦੀ 

ਖੇਤੀ ਤ ੇਅਧਾiਰਤ ਿ ੈਹਜਵੇਂ ਹਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਹਵਚ ਿਾੜੀ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਿੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਿਨ। ਪਰਭਾਹਵਤ 

ਖੇਤਰ ਹਵਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰ ੇਉਤਪਾਦਨ ਿਣਿ (ਪਹਿਲਾ), ਚੌਲ (ਦਜੂਾ) ਅਤ ੇਮੁੱਿੀ (ਤੀਜਾ) ਿੈ। 

3.1.4 ਪਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਰੁਿੱਖ / ਪੌਵਦਆ ਂਦੀ ਿੰਡ 

ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਅਹਧਐਨ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਪਰਭਾਹਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੁੱਤੇ ਰ ੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿੁੱਤਰ 

ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਹਸ਼ਸ਼ ਿੀਤੀ ਗਈ। ਮ ਲਾਿਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਿ ਪਤਾ ਲੁੱ ਹਗਆ ਹਿ, ਪਰਭਾਹਵਤ ਖੇਤਰ ਹਵੁੱਚ 259 ਸੰਖਯਾ ਹਵੁੱਚ 

ਰ ੁੱਖ ਸਨ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਵੁੱਚੋਂ 78 ਯੂਹਨਿ ਰ ੁੱਖ ਿ ਦਰਤ ਹਵੁੱਚ ਿਲਦਾਰ ਿਨ। 

3.1.5 ਪਰਭਾਵਿਤ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਵਗ੍ਣਤੀ 

A. ਪਰਭਾਵਿਤ ਪਵਰਿਾਰਾ ਂਦਾ ਿੇਰਿਾ: ਹਪੰਡ ਹਵੁੱਚ, 67 ਪਰਹਤਹਿਰਆਿਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ ਿਰਨ 

ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਿੀਤਾ ਹਗਆ। ਿ ਝ ਮਿਾਨ-ਮਾਲਿ ਗੈਰ-ਿਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜੋ ਿੋਰਾਂ ਹਪੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਹਜ਼ਲਹ ਾ ਜਾਂ 

ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਹਵਦੇਸ਼ਾਂ ਹਵੁੱਚ ਪਰਵਾਸ ਿਰ ਗਏ ਿਨ, ਓਿਨਾਂ ਦ ੇਖੇਤਰ / ਪਹਰਵਾਰ ਨੰੂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਮਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 

ਪਰਭਾਹਵਤ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਨਿੀ ਂਿੋ ਸਹਿਆ। 

B. ਅਵਸਿੱਧ ੇਤੌਰ ਤੇ ਪਰਭਾਵਿਤ: ਸੈਿੰਡਰੀ ਪਦਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਿ ਸਪੁੱਸ਼ਿ ਿੈ, ਹਿ ਇਸ ਭੋਂ ਪਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਿੋਈ 

ਵੀ ਪਹਰਵਾਰ / ਹਵਅਿਤੀ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਭਾਹਵਤ ਨਿੀ ਂਿੋਵੇਗਾ, ਹਿਉਹਂਿ ਉਨਹਾਂ ਹਵੁੱਚੋਂ ਿੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ 

ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਿੀ ਲਈ ਹਨਰਭਰ ਨਿੀ ਂਿਰਦਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਹਿ, ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਿ ਵੀ ਸ ਝਾਅ ਹਦੰਦੇ ਿਨ 

ਵਚਿੱਤਰ 3.1 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਿਰਗ੍ੀਕਰn 

ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ ਮਾਰੀ, 2011 
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ਹਿ ਵੁੱਡੇ ਪੁੱਧਰ ਤ ੇਸਮਾਜ ਲਈ ਇਸ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿੀਤ ੇ

ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੁੱਗਦਾ ਿੈ, ਹਿ ਸਿਾਨਿ ਦ ਿਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਾਂ ਦਾ ਿਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ। 

3.1.6 ਭੂਮੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਜੀਿੀਕਾ 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਧੀਨ ਬਿ ਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਪਛਲੇ ਿ ਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਵਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੀ 

ਿੋਈ ਿ।ੈ ਉਪਰੋਿਤ ਸਾਰਣੀ 3.1 ਅਤੇ 3.2 ਹਵੁੱਚ ਖਸਰਾ ਅਨ ਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਿਸਮ ਬਾਰ ੇਵੇਰਵਾ ਹਦੁੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 

ਇੁੱਿੇ ਸੁੱਤ ਪਹਰਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਿਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ -ਰੋਿੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵੁੱਚ ਪਰਭਾਹਵਤ ਿੋਏ ਿਨ. ਹਪੰਡ 

ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਹਵੁੱਚ ਿੋਿਲ ਪ ਆਇੰਿ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਦ ਿਾਨਾਂ-ਿਮ ਸਿੋਰੇਜ ਯੂਹਨਿ ਪਰਭਾਹਵਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਤ 

ਿਨ. ਿਾਲਾਂਹਿ ਇਿ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹਵੁੱਚ ਨਿੀ ਂਿਨ ਪਰ ਹਿਸੇ ਨਾ ਹਿਸੇ ਰਪੂ ਹਵੁੱਚ ਹਵਅਿਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ -ਰੋਿੀ ਨੰੂ 

ਪਰਭਾਵਤ ਿਰਦੇ ਿਨ. ਇਿ ਹਸੁੱਧੇ/ਅਹਸੁੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਰਸਲ ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਿਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਂਝੀ 

ਸੰਪਤੀ/ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਵੁੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ (ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਸਤਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਇੁੱਿੇ ਿੋਈ 

ਵੀ ਹਵਅਿਤੀ / ਪਹਰਵਾਰ ਨਿੀ ਂਹਮਲੇ ਹਜਨਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵੀਿਾ ਹਸੁੱਧੇ /ਅਹਸੁੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਹਾਂ ਲੈਂਡ ਪਾਰਸਲ ਤੇ ਹਨਰਭਰ 

ਿਰਦੀ ਿੋਵੇ। 

3.2 ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਨਸੰਵਖਆ ਪਰੋਫਾਈਲ 
ਰਾਜ ਦੀ ਿ ੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਹਜ਼ਲਹ ਾ ਖੇਤਰ ਹਵਚ 20 ਵਾਂ ਅਤ ੇ

ਆਬਾਦੀ ਹਵਚ 12 ਵਾਂ ਸਿਾਨ ਿੈ। ਡੇਰਾਬੁੱਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐੁੱਸ. ਨਗਰ ਹਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਸਭ 

ਤੋਂ ਘੁੱਿ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਿ।ੈ ਹਜ਼ਲਹੇ  ਦ ੇਇੁੱਿ ਹਪੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਿਾਰ (1,117) ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ  (1,425) 

ਘੁੱਿ ਿੈ। ਬਾਰ ਮਾਜਰਾ (7,031) ਹਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਡਾ ਹਪੰਡ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਲਹੇ  ਹਵੁੱਚ ਜਗਤਪ ਰ (6673) 

ਿੈ। ਜਦੋਂ ਹਿ, ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਾਣਿ ਮਾਜਰਾ ਹਪੰਡ ਹਜ਼ਲੇ ਹਵਚ ਤਹਿਸੀਲ-ਮ ਿਾਲੀ ਦੇ ਔਸਤ ਹਪੰਡ ਿਨ।  

ਹਜ਼ਲੇ ਹਵਚ ਡੈਸਡਲ ਆਬਾਦੀ ਹਵਿਾਸ ਦਰ 33.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਹਿ ਰਾਜ (13.9%) ਨਾਲੋਂ  ਵੁੱਧ ਿੈ। ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ ਹਜ਼ਲਹ ਾ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ  ਤ ਲਨਾਤਮਿ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰ ੇਸ਼ਹਿਰੀ ਿੈ, ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 54.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 

ਹਵੁੱਚ ਵਸਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਹਿ ਰਾਜ ਦਾ ਹਸਰਫ਼ 37.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੁੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਹਵੁੱਚ ਵਸਦਾ ਿੈ। ਹਜ਼ਲਹੇ  ਹਵਚ ਹਲੰਗ 

ਅਨ ਪਾਤ (879) ਜ ੋਹਿ ਰਾਜ (895) ਨਾਲੋਂ  ਘੁੱਿ ਿੈ। ਇਸ ਪੈਰਾਮੀਿਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦ ੇਹਜ਼ਹਲਹ ਆਂ ਹਵਚੋਂ ਇਿ 16 ਵਾਂ ਸਿਾਨ 

ਿੈ। ਹਜ਼ਲਹੇ  ਹਵੁੱਚ ਬਾਲ ਹਲੰਗ ਅਨ ਪਾਤ (841) ਵੀ ਰਾਜ (846) ਨਾਲੋਂ  ਘੁੱਿ ਿੈ। ਇਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ਹਲਹ ਆਂ ਹਵਚੋਂ 13 ਵੇਂ 

ਨੰਬਰ ਤ ੇਿੈ। ਹਜ਼ਲਹੇ  ਹਵੁੱਚ ਿ ੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਿਰਮਵਾਰ 31.8 ਅਤੇ 4.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮ ੁੱਖ ਿਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਿਾਸ਼ੀਏ 

ਿਾਮ ੇਿਨ। (ਸਾਰਣੀ 3.3 ਵੇਖੋ)। 

ਸਾਰਣੀ 3.4 ਸਟਿੱਡੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਵਫਕ ਪਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਵਧਐਨ 

ਸੰਕੇਤਕ 
ਪੰਜਾਬ 

ਸਟੈਟ 

ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਐਸ.ਏ.ਐਿੱਸ. 

ਨਗ੍ਰ 

ਭਾਗੋ੍ 

ਮਾਜਰਾ 

ਮਾਣਕ 

ਮਾਜਰਾ 
ਵਪੰਡਾਂ ਦਾ ਕੁਿੱਲ ਯੋਗ੍ 

ਆਬਾਦੀ 

2011 

27,743,338 994,628 1639 1067 2,706 

ਖੇਤਰ (ਿੈਿਿਰ) --- --- 250 110 360 

ਘਣਤਾ (ਪੀਪੀਐਚ) --- --- 6.56 9.70 7.52 

ਘਰੇਲੂ 5,486,851 203,886 315 223 538 

ਔਸਤ HH ਆਿਾਰ 5.1 4.9 5.2 4.8 5.0 

ਹਲੰਗ ਅਨ ਪਾਤ 895 879 906 931 919 

ਵਰਿਿੋਰਸ 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (%) 
9,897,362 355,995 486 431 917 

35.70% -35.80% 41.33% 61.57% 33.89% 

ਮ ੁੱਖ ਿਰਮਚਾਰੀ 
8,450,936 316,236 475 410 885 

85.39% 88.83% 97.74% 95.13% 96.51% 

ਿਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਮਜ਼ਦਰੂ 1,446,426 39,759 11 21 32 
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ਸੰਕੇਤਕ 
ਪੰਜਾਬ 

ਸਟੈਟ 

ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਐਸ.ਏ.ਐਿੱਸ. 

ਨਗ੍ਰ 

ਭਾਗੋ੍ 

ਮਾਜਰਾ 

ਮਾਣਕ 

ਮਾਜਰਾ 
ਵਪੰਡਾਂ ਦਾ ਕੁਿੱਲ ਯੋਗ੍ 

14.61% 11.17% 2.26% 4.87% 3.49% 

ਿਾਸ਼ਤਿਾਰ 
1,934,511 40,867 90 93 183 

19.55% 11.48% 18.52% 21.58% 19.96% 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦਰੂ 
1,588,455 21,791 185 3 188 

16.05% 6.12% 38.07% 0.70% 20.50% 

ਘਰੇਲੂ 

ਉਦਯੋਗ 

385,960 13,501 1 7 8 

3.90% 3.79% 0.21% 1.62% 0.87% 

ਿੋਰ ਿਮਗਾਰ 
5,988,436 279,836 210 328 538 

60.51% 78.61% 43.21% 76.10% 58.67% 

ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ, 2011 

ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤ ਲਨਾਤਮਿ ਅਹਧਐਨ ਤੋਂ ਇਿ ਸਪੁੱਸ਼ਿ ਿ ੰਦਾ ਿੈ ਹਿ ਹਜ਼ਲੇ ਹਵਚਿਾਰ ਦਸ਼ਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ 

ਦਰ 33.02 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਿੈ, ਜੋ ਰਾਜ (13.09%) ਨਾਲੋਂ  ਵਧੇਰ ੇ ਿੈ। ਹਜ਼ਲਹ ਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਚ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ  

ਤ ਲਨਾਤਮਿ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰ ੇਸ਼ਹਿਰੀ ਿੈ, ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 54.8% ਹਿੁੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਹਵੁੱਚ ਵਸਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ 

ਹਿ ਰਾਜ ਦਾ 37.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੁੱਸਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਹਿ, ਜਨਸੰਹਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦ ੇਖੇਤਰ ਹਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਡਾ 

ਹਪੰਡ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ (ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਮਗਾਰ ਬਗੈਰ) ਿੈਂ । (ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ ਮਾਰੀ, 2011 ਦ ੇਿਵਾਲੇ) 

 

ਵਚਿੱਤਰ 3.2  ਵਪੰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗ੍ਤ ਪਰਭਾਵਿਤ ਮਾਲਕਾ ਂਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰ ੇ
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3.3 ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਵਥਕ ਪਰੋਫਾਈਲ 
ਇਿ ਪਰੋਜੈਿਿ ਖੇਤਰ ਦ ੇ ਸਮਾਜਿ-ਆਰਹਿਿ ਅਤ ੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਹਿਣ ਦ ਆਰਾ ਪਰਭਾਹਵਤ ਹਵਅਿਤੀਆਂ ਦੀ 

ਸਮੁੱਹਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਪਰੋਜੈਿਿ ਪਰਭਾਵਤ ਹਵਅਿਤੀਆਂ, ਪਰੋਜੈਿਿ ਪਰਭਾਵਤ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ 

ਮਰਦਮਸ਼ ਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਿੜ ੇ ਰਾਿੀ ਂ ਿੀਤ ੇ ਗਏ ਿਨ, ਅਤੇ ਪਰੋਜੈਿਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿ-ਆਰਹਿਿ ਅਤੇ 

ਸਹਭਆਚਾਰਿ ਪਰੋਿਾਈਲ ਨੰੂ ਸਿਾਹਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਪਰੋਜੈਿਿ ਖੇਤਰ ਦ ੇਬਿ ਤ 
ਸਾਰ ੇਲੋਿ ਸਵ-ੈਰੋਜਗਾਰ/ਹਨੁੱ ਜੀ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਹਵੁੱਚ ਨੌਿਰੀਆਂ ਿਰਦ ੇਿਨ, ਅਰਿਾਤ: ਸੈਿੰਡਰੀ 

ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਹਵੁੱਚ ਹਨਰਭਰਤਾਂ । 

ਵਚਿੱਤਰ 3.3  ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਼ਿਰੇਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਵਫਕਲ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ 

 
ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ ਮਾਰੀ, 2011 

3.3.1. ਸਮਾਵਜਕ ਼ਿਰੇਣੀ 
ਭਾਰਤ ਹਵਚ, ਸਮਾਜ ਆਰਹਿਿ ਅਤੇ ਸਮਾਹਜਿ ਪੁੱਧਰ ਤੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸਮੂਿਾਂ ਹਵਚ ਵੰਹਡਆ ਿੋਇਆ ਿੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਿ 

ਿੈ, ਹਿ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਹਜਿ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਮ ੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਦਰਜਾ 

ਹਦੁੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ. ਅਨ ਸੂਹਚਤ ਜਾਤੀ (ਅਨ ਸੂਹਚਤ ਜਾਤੀਆਂ) ਦਾ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਹਪੰਡ ਹਵੁੱਚ ਿ ੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 

ਵੁੱਧ 30.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੁੱਸਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਹਿ, ਮਾਣਿ ਮਾਜਰਾ ਹਪੰਡ ਹਵੁੱਚ ਅਨ ਸੂਹਚਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਵਅਿਤੀਆਂ ਦਾ 25.40 

ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੁੱਸਾ ਿੈ। ਹਿਸੇ ਵੀ ਹਪੰਡ ਦੀ ਅਨ ਸੂਚੀ ਜਨਜਾਤੀ ਨਿੀ ਂਿੈ। 

ਸਾਰਣੀ 3.5 ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ 

ਵਪੰਡ ਦੀ 

ਪੰਚਾਇਤ 

ਕੁਿੱਲ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ ਆਦਮੀ ਐਸ.ਸੀ. ਅਰਤਾਂ ਐਸ.ਸੀ. 

ਕੁਿੱਲ 

ਕੁਿੱਲ 

ਆਬਾਦੀ 

ਵਿਚ ਵਹਿੱਸਾ 

ਕੁਿੱਲ 

ਐਸ.ਸੀ 

ਜਨਸੰਵਖਆ ਵਿਚ 

ਵਹਿੱਸਾ 

ਕੁਿੱਲ 

ਐਸ.ਸੀ 

ਜਨਸੰਵਖਆ 

ਵਿਚ ਵਹਿੱਸਾ 

ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ 1639 500 30.51% 256 51.20% 244 48.80% 

ਮਾਣਿ ਮਾਜਰਾ 1067 271 25.40% 145 53.51% 126 46.49% 

ਕੁਿੱਲ 2706 771 28.49% 401 52.01% 370 47.99% 

ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ ਮਾਰੀ, 2011 
ਜਦੋਂ ਹਪੰਡ ਪੁੱਧਰ ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਅਹਧਐਨ ਿਰਵਾਉਦਂ ੇਿਨ, ਤਾਂ ਉੁੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਹਲਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਹਜਿ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ 

ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਮਿੁੱਤਵਪੂਰਨ ਿ ੰਦਾ ਿੈ, ਹਿਉਹਂਿ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਮ ੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵ ਵੁੱਖਰੇ ਿੋ ਸਿਦ ੇ ਿਨ. 
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ਉੁੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਹਜਿ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਸਾਰਣੀ 3.5 ਹਵੁੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ, ਹਜਿੜੀਆਂ ਦਰਸਾਉਦਂੀਆਂ 

ਿਨ ਹਿ, ਇਸ ਅਹਧਐਨ ਹਵੁੱਚ ਉੁੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਹਲਆਂ ਹਵੁੱਚ 58.21 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਨ, ਅਤ ੇ 20.90 

ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁੱਛੜ ੇਵਰਗ ਦੇ ਸਨ। ਹਵਅਿਤੀਗਤ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨ ਸੂਹਚਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸ.ਿੀ.) ਪਰਭਾਵਤ 

ਨਿੀ ਂਸੀ । 

ਸਾਰਣੀ 3.6 ਉਿੱਤਰ ਦੇਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਸਮਾਵਜਕ ਼ਿਰੇਣੀ 
ਸਮਾਵਜਕ ਼ਿਰੇਣੀ ਵਗ੍ਣਤੀ ਪਰਤੀ਼ਿਤ 

ਜਨਰਲ 39 58.21% 

ਬੈਿਵਾਰਡ ਿਲਾਸ (ਬੀ.ਸੀ) 14 20.90% 

ਅਨ ਸੂਹਚਤ ਜਾਤੀ 14 20.90% 

ਅਨ ਸੂਹਚਤ ਜਨਜਾਤੀ 0 0.00% 

ਕੁਿੱਲ 67 100.00% 

ਸਰੋਤ: ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਜੂਨ 2021 

3.3.2. ਘਰੇਲੂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 

ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਿ ਖ ਸ਼ਿਾਲ ਿਨ ਅਤ ੇਪਹਰਵਾਰਿ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਉੁੱਦਮਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਿਰ ਰਿ ੇਿਨ. ਿ ਝ ਪਹਰਵਾਰ 

ਅਣਵੰਡੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਿਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਵਅਿਤੀਗਤ ਰਪੂ ਹਵੁੱਚ 
ਮ ਲਾਂਿਣ ਿਰਨਾ ਮ ਸ਼ਿਲ ਿ।ੈ ਬਿ ਤੇ ਪਹਰਵਾਰਾਂ (55.22%) ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦ ੋਲੁੱਖ ਪਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰ ਪਏ ਤੋਂ 

ਵੁੱਧ ਿ।ੈ 31.34 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 1-2 ਲੁੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਰ ਪਏ ਦ ੇ ਹਵਚਿਾਰ ਿੈ. ਅਤੇ 13.43 

ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀਿ ਿਜਾਰ ਤੋਂ ਇੁੱਿ ਲੁੱਖ ਦੇ ਹਵਚਿਾਰ ਸੀ, ਇਿ ਐਿੈ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਿੈਂ, ਹਿ ਵੁੱਡੇ 
ਪੁੱਪਰ ਜਵਾਬਦੇਣ ਵਾਲੇਆ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨੀ ਇੁੱਿ ਲੁੱਖ ਰ ਪਏ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਿੈਂ । (ਸਾਰਣੀ 3.7) 

ਸਾਰਣੀ 3.7 ਪਰਭਾਵਿਤ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਪਿੱਧਰ 
ਆਮਦਨੀ ਪਿੱਧਰ (ਰੁਪਏ) ਵਗ੍ਣਤੀ ਪਰਤੀ਼ਿਤ 

20,000  ਤੋਂ ਘੁੱਿ 0 0.00% 

20,000  ਤੋਂ  1 ਲੁੱਖ 9 13.43% 

1 ਲੁੱਖ ਤੋਂ  2 ਲੁੱਖ 21 31.34% 

2 ਲੁੱਖ ਤੋਂ ਵੁੱਧ 37 55.22% 

ਕੁਿੱਲ 67 100.00% 

ਸਰੋਤ: ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਜੂਨ 2021 

3.3.3. ਵਿਵਦਅਕ ਪਿੱਧਰ 

ਹਸੁੱਹਖਆ ਸਮ ੁੱਚੇ ਹਵਿਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮ ੁੱਚ ੇਸਮਾਜ ਹਵਚ ਮਿੁੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਹਮਿਾ ਅਦਾ ਿਰਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ, 

ਿੇਠ ਹਦੁੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਉੁੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਹਲਆਂ ਦੇ ਹਸੁੱਹਖਆ ਦੇ ਪੁੱਧਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਿੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਹਲਆਂ ਦਾ ਵੁੱਡਾ 

ਹਿੁੱਸਾ ਯਾਨੀ 28.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਗ ਮੈਹਿਰਿ ਤਿ ਪੜਹੇ ਹਲਖੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਇਮਰੀ 

ਤਿ ਸੀ । ਅਤੇ 10.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਊਚ ਹਸੁੱਹਖਆ ਦ ੇਪੁੱਧਰ ਤੇ ਅਹਧਐਨ ਿੀਤਾ। ਹਸਰਿ 16.42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਿ 

ਅਨਪੜਹ ਸਨ। (ਸਾਰਣੀ 3.8 ਵੇਖੋ) 

ਸਾਰਣੀ 3.8 ਪਰਭਾਵਿਤ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦਾ ਵਸਿੱਵਖਆ ਪਿੱਧਰ 
ਵਸਿੱਵਖਆ ਦਾ ਪਿੱਧਰ ਵਗ੍ਣਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 

ਅਨਪੜਹ 11 16.42% 
ਪਰਾਇਮਰੀ 17 25.37% 
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ਮੈਹਿਰਿ 19 28.36% 
ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਿੰਡਰੀ 13 19.40% 
ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਉੁੱਚ ਹਸੁੱਹਖਆ) 7 10.45% 
ਕੁਿੱਲ ਯੋਗ੍ 67 100.00% 

ਸਰੋਤ: ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਜੂਨ 2021 

3.3.4. ਵਕਿੱਤਾ 

ਉੁੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੁੱਖਰਾ ਹਿੁੱਤਾ ਪੁੱਧਰ ਸਾਰਣੀ 3.9 ਹਵੁੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਿ ੁੱਲ 67 ਉੁੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਹਵਚੋਂ, 

(14.93%) ਰੋਜਗਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਸਿਾਇਿ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਵੁੱਡੇ ਪੁੱਧਰ ਤੇ 79.10 

ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਹਿਿਤਾ ਦੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਸੈਿਿਰ ਹਵਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਿੀ ਲਈ ਹਨਜੀ ਨੌਿਰੀ ਿਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਹਲਆਂ 

ਹਵਚੋਂ 5.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਿਾਰੀ ਿਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਸਮ ੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹਵੁੱਚ ਿੋਈ ਵੀ ਿੈਂਡਿਰਾਿਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਵਸਤੂ 

ਹਨਰਹਮਤ ਨਿੀ ਂਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਸਾਰਣੀ 3.9 ਉਿੱਤਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 

ਵਕਿੱਤਾ ਨੰਬਰ ਫ਼ੀਸਦੀ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇੁੱਿ ਖੇਤਰ 10 14.93% 

ਸਰਿਾਰੀ ਿਰਮਚਾਰੀ 4 05.97% 

ਿੋਰ 53 79.10% 

ਕੁਿੱਲ ਯੋਗ੍ 67 100.00% 

ਸਰੋਤ: ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਜੂਨ 2021 

3.4 ਖੇਤਰ ਦਾ ਧਾਰਵਮਕ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਪਰੋਫਾਈਲ 

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਹਲਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਵੇਹਖਆ ਹਗਆ। ਇਿ ਵੇਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਿ ਬਿ ਤੇ (79.10%) ਹਸੁੱਖ ਧਰਮ ਨੰੂ 

ਮੰਨਦ ੇਿਨ, ਜਦਹਿ ਹਸਰਿ 14.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦ ੂਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਿਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿ ੁੱਛ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

5.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮ ਸਹਲਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਰੁੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿੋਈ ਵੀ ਦਸੂਰ ੇਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੀ ਂ

ਸੀ, ਹਜਵੇਂ ਹਿ ਈਸਾਈ। (ਸਾਰਣੀ 3.10 ਵੇਖੋ) 

ਸਾਰਣੀ 3.10 ਉਿੱਤਰ ਦੇਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦਾ ਧਰਮ 

ਧਾਰਵਮਕ ਼ਿਰੇਣੀ ਵਗ੍ਣਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 

ਹਿੰਦ ੂ 10 14.93% 

ਹਸੁੱਖ 53 79.10% 

ਈਸਾਈ 0 0.00% 

ਮ ਸਲਮਾਨ 4 5.97% 

ਕੁਿੱਲ ਯੋਗ੍ 67 100.00% 

ਸਰੋਤ: ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਜੂਨ 2021 

3.5 ਵਸਿੱਟਾ 
ਅਹਧਐਨ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ, ਿੀਮ ਿੇਠਾਂ ਹਦੁੱਤੇ ਹਸੁੱਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਿਮਣੇ ਆਈ ਿੈ - 

o ਪਰਭਾਹਵਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਸੂ਼ਆਂ ਦ ੇਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਪਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਮੁੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 

ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ. ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਹਵੁੱਚ ਹਸੰਚਾਈ ਲਈ ਇੁੱਿ ਹਨੁੱ ਜੀ ਮਲਿੀਅਤ ਵਾਲਾ ਿਾਰਜਸ਼ੀਲ 

ਹਿਊਬਵੈੁੱਲ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਮਾਲਿ ਨੰੂ ਢ ਿਵੇਂ ਮ ਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ. ਇਨਹਾਂ 

ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਹਚਤ ਪਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮ ਆਵਹਜਆਂ ਦ ਆਰਾ ਅਨ ਿੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ । 
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o ਨੋਿੀਿਾਈਡ ਖੇਤਰ ਹਵੁੱਚ ਿ ਝ ਖਾਸ ਜੀਵਣ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਹਵੁੱਚ ਹਿਸੇ ਵੀ 

'ਪ ਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮ ੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਲੋੜ ਿੋ ਸਿਦੀ ਿੈ. ਪਰਭਾਹਵਤ ਖੇਤਰ ਹਵੁੱਚ ਪਸੂ਼ਆਂ ਦਾ ਸ਼ੈੁੱਡ ਿੈ, 

ਜੋ ਹਿ ਅਸਿਾਈ ਿੈ ਅਤੇ ਪਰਭਾਹਵਤ ਹਧਰ ਦ ਆਰਾ ਇਸਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿਸੇ ਿੋਰ ਜਗਹਾ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਿੀਤਾ 

ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ । 

o ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੁੱਿ ਹਵਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਬਿ -ਿਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਿਰਨ 

ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ. ਪਰ, ਿੋਈ ਵੀ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰ ਅਜੀਵੀਿਾ ਲਈ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਿੀ ਂ

ਰਿੇਗਾ. ਬਿ ਤ ਸਾਰੇ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਿੋਲ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਦ ੇਅੰਤਰ ਸਰੋਤ ਿਨ. ਪਰ ਬਚੇ ਿੋਏ ਛੋਿੇ ਪੈਚਾਂ 

ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੁੱਿਾ ਘੁੱਿ ਿੋ ਸਿਦੀ ਿੈ. ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਸ ਰੁੱਹਖਆ ਦੀ ਿ ਝ ਹਚੰਤਾ ਿੈ, ਪਰ 

ਹਵਅਿਤੀਗਤ ਪਰਭਾਹਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿ ਲਈ ਨਿੀ ਂ। 

o ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਵੁੱਖ -ਵੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਅਤੇ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਦੋਵੇਂ ਪਰਭਾਵ) ਦੀ ਹਧਆਨ 

ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮ ੁੱਚੇ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਘੁੱਿੋ ਘੁੱਿ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਮਤ ਲਾਭ ਿਨ 

o ਹਪਛਲੇ ਹਵਚਾਰ-ਵਿਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਸ ਸਾਇਿੀ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸੇ ਵੀ ਹਿੁੱਸੇ ਜਾਂ ਪਾਰਸਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 

ਪਰਾਪਤੀ ਿਰਨ ਤੇ ਿੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਿੀ ਂਿੈ। 

o ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (ਅਰਿਾਤ, 200' ਰੋਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ) ‘ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਹਵਿਾਸ’ (ਭਾਵ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਰ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਸਿਰ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਰਨਾ) ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ 

ਪਰਵਾਨਗੀ ਹਦੁੱਤੀ ਜਾ ਚ ੁੱਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਨੰੂ ਬਦਹਲਆ ਨਿੀ ਂਜਾ ਸਿਦਾ. ਇਸ ਲਈ, 

ਖੇਤਰ ਦੇ ਮ ੁੱਲ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਿਤ ਪਰੋਜੈਿਿ ਲਈ ਿੋਈ ਹਵਿਲਪ ਸੰਭਵ ਨਿੀ ਂਿੈ। 

**********  
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 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿ 

4.1 ਪਰਭਾਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਅਤ ੇਪਹੁੰਚ 
ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਹਵਿਾਸ ਦਰ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰੋਜੈਿਿ, ਹਜਵੇਂ ਡੈਮ, ਖਾਣਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, 

ਬੰਦਰਗਾਿਾਂ, ਿਵਾਈ ਅੁੱਹਡਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਿਾਸ ਅਤੇ ਹਬਜਲੀ ਪਰੋਜੈਿਿਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਦਾ ਮ ਲਾਂਿਣ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਹਸ਼ਸ਼ ਿਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਇਿ ਅਹਜਿਾ ਸਾਧਨ ਿ,ੈ ਜੋ ਿੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਹਿਰਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਹਵਤ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਹਵਚ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਹਾਂ 

ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਜਾਂ ਘੁੱਿੋ ਘੁੱਿ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿਦਮ ਸਮੇਂ ਹਸਰ ਚ ੁੱਿੇ ਜਾ ਸਿਣ। ਿੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਹਿਹਰਆ ਲਈ 

ਸਿਾਇਤਾ ਵਜੋਂ, ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਸਮਾਹਜਿ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰਿ ਿਾਰਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਿੈ ਹਜਨਹਾਂ ਨੰੂ 

ਹਿਸੇ ਵੀ ਿੈਸਲੇ ਹਵਚ ਹਧਆਨ ਹਵਚ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿ ੰਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਹਸੁੱਧੇ ਜਾਂ ਅਹਸੁੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੋਜੈਿਿ ਖੇਤਰ ਦ ੇਲੋਿਾਂ 

ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਿਰਦੀ ਿੈ। 

ਅੰਤਰ-ਸੰਗਠਨ ਿਮੇਿੀ ਦੇ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਹਦਸ਼ਾ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 

(ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਪੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਏ. 2003) ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਸਮਾਜਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਲਪਨਾ ਿਰਨ ਦਾ ਇੁੱਿ ਰਵਾਇਤੀ 

ਤਰੀਿਾ ਿੇਠ ਹਲਹਖਆਂ ਹਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਿ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਹਵੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਿੈ: 

 "ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ - ਉਿ ਇਿ ਿੈ ਹਿ ਉਿ ਹਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ, ਿੰਮ ਿਰਦ ੇਿਨ, ਖੇਡਦੇ ਿਨ ਅਤ ੇਹਦਨ 

ਪਰਤੀ ਹਦਨ ਇੁੱਿ ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਿਰਦੇ ਿਨ; 

 ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਸਹਭਆਚਾਰ - ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਹਵਸ਼ਵਾਸ, ਭਾਵ, ਹਰਵਾਜ, ਿਦਰਾਂ ਿੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ; 

 ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਿ – ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਏਿਤਾ, ਸਹਿਰਤਾ, ਚਹਰੁੱਤਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੂਤਾਂ; 

 ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਹਤਿ ਪਰਣਾਲੀ – ਇਿ ਇਸ ਿੁੱਦ ਤੁੱਿ ਿੈਂ ਹਿ ਲੋਿ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਿਰਨ ਵਾਲੇ 

ਿੈਸਹਲਆਂ ਹਵੁੱਚ ਹਿੁੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿ ੰਦੇ ਿਨ, ਲੋਿਤੰਤਰਿਰਨ ਦਾ ਪੁੱਧਰ ਜੋ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ 

ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤ ੇਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਿੈਂ। 

 ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ - ਿਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ ਣਵਤਾ ਲੋਿ ਜੋ ਵਰਤਦੇ ਿਨ; ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤ ੇਖਾਣੇ ਦੀ 

ਗ ਣਵਤਾ; ਜੋਖਮ ਦਾ ਪੁੱਧਰ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦ ੇਪੁੱਧਰ ਦਾ ਉਿ ਸਾਿਮਣਾ ਿਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਸਵੁੱਛਤਾ ਦੀ 

ਿਾਫ਼ੀਤਾ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭੌਹਤਿ ਸ ਰੁੱਹਖਆ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੁੱਿ ਪਿ ੰਚ ਅਤੇ ਹਨਯੰਤਰਣ। 

 ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰ ਸਤੀ - ਹਸਿਤ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰੀਰੀਿ, ਮਾਨਹਸਿ, ਸਮਾਹਜਿ ਅਤੇ ਅਹਧਆਤਹਮਿ 

ਤੰਦਰ ਸਤੀ ਦੀ ਅਵਸਿਾ ਿੈ ਨਾ ਹਿ ਹਸਰਫ਼ ਹਬਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਿਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਅਣਿੋਂਦ। 

 ਉਨਹਾਂ ਦ ੇਹਨੁੱ ਜੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਹਧਿਾਰ - ਿਾਸਿਰ ਭਾਵੇਂ ਲੋਿ ਆਰਹਿਿ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਭਾiਵਤ ਿਨ, ਜਾਂ ਹਨੁੱ ਜੀ 

ਨ ਿਸਾਨ ਦਾ ਅਨ ਭਵ ਿਰਦ ੇਿਨ ਹਜਸ ਹਵੁੱਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਵਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਿਦੀ 

ਿੈ। 

 ਉਨਹਾਂ ਦ ੇਡਰ ਅਤ ੇਅਹਭਲਾਸ਼ਾ - ਆਪਣੀ ਸ ਰੁੱਹਖਆ ਬਾਰੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦ ੇਭਹਵੁੱਖ 

ਬਾਰ ੇਉਨਹਾਂ ਦੇ ਡਰ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਭਹਵੁੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਹਚਆਂ ਦੇ ਭਹਵੁੱਖ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਭਲਾਸ਼ਾ। 

 ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਹਜਸ ਹਵੁੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤ ੇ

ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਹਜਿ ਜਾਂ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਿੋਰ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪਰਭਾਹਵਤ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਿੀਮ ਦ ਆਰਾ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਿਈ ਮ ਲਾਿਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 
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 ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਾਨ - ਪਰੋਜੈਿਿ ਲਈ ਐਿ ਆਇਰ ਿਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਿੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਪਰੋਜੈਿਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹਵਹਜਿ ਅਤੇ ਐਿਵਾਇਰ ਬਾਡੀ ਦ ਆਰਾ ਮ ਿੁੱਈਆ ਿੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਹਰਿਾਰਡਾਂ 

ਦੇ ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

 ਘੁੱਿੋ ਘੁੱਿ - ਇਸ ਤੁੱਿ ਵਜੋਂ ਹਜਵੇਂ ਹਿ ਗਰਹਿਣ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਸਸੰਿਾ ਦ ਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਹਿ ਭੋਂ 

ਪਰਾਪਤੀ ਿਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੱਿੋ ਘੁੱਿ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਿੈ, ਜੋ ਭੋਂ ਪਰਾਪਤੀ ਹਵਭਾਗ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 

ਪ ਸ਼ਿੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

 ਸੰਭਾਵਤ ਹਵਿਲਪ - ਪਰੋਜੈਿਿ ਲਈ ਸਾਈਿ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦ ੇਖੇਤਰ ਹਵਚ 

ਜਾ ਿੇ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਿੀਮ ਦ ਆਰਾ ਪਰਸਤ ਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੁੱਤਮ ਹਵਿਲਪ 

ਿੈ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਹਵਭਾਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ ਸ਼ਿੀ ਿੀਤੀ ਗਈ । 

 ਜ਼ਮੀਨ – ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਪਣ 26.6563 ਏਿੜ ਹਦੁੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਇਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸੈਿਿਰ 96-97, 

106-107 ਅਤੇ 109-110 ਨੰੂ ਵੰਡਹਦਆਂ 200' ਚੌੜੀ ਸੜਿ ਦੇ ਹਵਿਾਸ ਲਈ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ 

(L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਐਿ ਆਇਰ ਿੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਿੀਮ ਨੇ ਮੌਿ ੇ

ਦਾ ਦੌਰਾ ਿੀਤਾ ਅਤ ੇਉਪਰੋਿਤ ਸਿਾਨ ਤੇ ਜਾਿ ੇਅਹਧਅਨ ਿੀਤਾ। 

 ਪਰੋਜੈਿਿ ਲਈ ਹਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਿ, ਅਣਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ - ਇਿ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹਿ ਿੀ ਗਰਾਮ 

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਿਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰੋਜੈਿਿ ਹਵਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਿੈ।  

ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ ਿਰਨ ਦੀ ਪਰਹਿਹਰਆ ਨੰੂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਤਆਰ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਹਜਸ ਹਵਚ 

ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਗਰਹਿਣ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮ ਲਾਂਿਣ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ 

ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈਂ। ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਲਈ 'ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪਿ ੰਚ' ਿੇਠ ਹਦੁੱਤੇ ਿਦਮਾਂ ਹਵੁੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਿੈ – 

ਕਦਮ 1: ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਿੀਮ ਦਾ ਗਠਨ 

ਕਦਮ 2: ਸਾਹਿਤ ਸਮੀਹਖਆ 

ਕਦਮ 3: ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਹਿੰਗ 

ਕਦਮ 4: ਡੇਿਾ ਸੰਗਰਹਿ (ਿਲੂ: ਪਰਸ਼ਨਨਾਮੇ, ਐਿ.ਜੀ.ਡੀ. ਅਨ ਸੂਚੀ) 

ਕਦਮ 5: ਡਾਿਾ ਪਰੋਸੈਹਸੰਗ 

ਕਦਮ 6: ਹਰਪੋਰਹਿੰਗ 

ਭੂਮੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਮ ੁੱਖ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰ ਿੋਣਗੇ, ਹਿਉਹਂਿ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਗਤੀਹਵਧੀ ਨਿੀ ਂਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਖ ਰਾਿ ਸ ਰੁੱਹਖਆ ਨੰੂ ਿੋਈ ਨ ਿਸਾਨ ਨਿੀ ਂਿੋਇਆ ਿੈ। 

4.2 ਪਰੋਜੈਕਟ ਚਿੱਕਰ ਦੇ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਪੜਾਿਾ ਂਤ ੇਪਰਭਾਿਾ ਂਦਾ ਿੇਰਿਾ 

ਸੈਿਿਰ 96-97, 106-107 ਅਤੇ 109-110 ਨੰੂ ਵੰਡਹਦਆਂ ਪਰਸਤਾਹਵਤ 200' ਚੌੜੀ ਸੜਿ ਲਈ ਦੋ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 

ਹਵਖ ੇਪਰਭਾਹਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਹਿਣ ਿਰਨ ਦੇ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਨੰੂ ਸ਼ਰੇਣੀਬੁੱਧ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ – 

I. ਹਨਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਰਭਾਵ 

II. ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਰਭਾਵ 

III. ਿਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਵਸਿਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਭਾਵ 
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ਸਾਰਣੀ 4.1 ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਪੜਾਿਾ ਂਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਪੂਰਿ-ਵਨਰਮਾਣ ਵਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ਼ਿੀਲ ਪੜਾਅ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਧੂੜ ਅਤ ੇਿਵਾ ਪਰਦਸੂ਼ਣ 
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮ ੁੱਲ ਹਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤ ੇ
ਚੰਡੀਗੜਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਹਵੁੱਚ ਸ ਧਾਰ 

ਸਿਾਨਿ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਪਸੂ਼ਆਂ ਦੇ ਸੈ਼ੁੱਡ (ਅਸਿਾਈ 
ਢਾਂਚਾ) ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਸੋ਼ਰ ਪਰਦਸੂ਼ਣ 

ਸ ਸਾਇਿੀ ਦੇ ਿਮਜ਼ੋਰ ਭਾਗ ਲਈ 
ਿਮਜ਼ੋਰੀ ਘਿਾਉਣ ਅਤ ੇ ਅਵਸਰ 
ਵਧਾਉਣ। 

(ਰ ੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ  ) ਦੋਵੇਂ ਿਲ-ਰ ੁੱਖ ਅਤ ੇਗੈਰ-
ਿਲਦਾਰ ਰ ੁੱਖ 

ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਿਾਈ 
ਰ ਜ਼ਗਾਰ 

ਰ ੁੱਖ ਲਗਾਉਣ,ੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ 
ਪਰਬੰਧ 

ਹਸੰਚਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਹਿਊਬਵੈੁੱਲ 
ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 
 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਨਿਾਸੀ ਦੀ ਸਮੁੱਹਸਆ ਜੇ 
ਮੀਿਂ ਪੈਂਦਾ ਿ ੈ

ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਹਵਿਾਸ ਨੰੂ ਆਿਰਸ਼ਤ ਿਰੋ 
ਹਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤਰ ਹਵੁੱਚ ਜੀਵਨ 
ਅਤ ੇਰ ਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗ ਣਵੁੱਤਾ ਹਵੁੱਚ ਵਾਧਾ 
ਿ ੰਦਾ ਿੈ। 

ਸਰੋਤ: ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੌਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮ ਲਾਂਿਣ, ਜੂਨ 2021 

ਪਰੋਜੈਿਿ ਲਈ ਹਵਸਹਤਰਤ ਪਰੋਜੈਿਿ ਪਰਸਤਾਵ/ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਹਧਐਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦ ੇਿਾਰਨ ਇੁੱਿ ਹਵਸਿਾਰ 

ਮ ਲਾਂਿਣ ਨਿੀ ਂਿੀਤਾ ਜਾ ਸਹਿਆ, ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮ ੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਿ ਸ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਿਰਨਾ 

ਿੈ ਹਿ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘਿਾਇਆ ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਹਜਿ 
ਪਰਭਾਵ ਪਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਿੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਵ-ਹਨਰਮਾਣ ਪੜਾਅ, 

ਹਨਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਿਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ। ਹਨਰਮਾਣ ਦ ੇਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੇ 

ਵੇਰਵ ੇਦੀ ਪਛਾਣ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਸਾਰਨੀ 4.1 ਹਵਚ ਹਦੁੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

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

ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪੁੱਧਰ ਿਾਂ ਿਾਂ - 

ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਿੀ ਦਾ ਪੁੱਧਰ ਿਾਂ - - 

ਸਿਾਨਿ ਆਰਹਿਿ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਹਵੁੱਚ ਹਵਘਨ - - ਿਾਂ 

ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹਵੁੱਚ ਰ ਿਾਵਿ - - ਿਾਂ 

ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜੋਖਮ - - ਿਾਂ 

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਮਆਰ ਿਾਂ - - 

ਿ ਦਰਤੀ ਸਰੋਤ (ਹਮੁੱਿੀ, ਿਵਾ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ) - - ਿਾਂ 

ਆਮ ਜਾਇਦਾਦ - ਿਾਂ ਿਾਂ 

ਹਸਿਤ - ਿਾਂ ਿਾਂ 

ਹਸੁੱਹਖਆ - - ਿਾਂ 

ਸਿਾਨਿ ਰਾਜਨੀਹਤਿ ਢਾਂਹਚਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ - - ਿਾਂ 

ਜਨਸੰਹਖਆ ਤਬਦੀਲੀ - - ਿਾਂ 

ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਤਣਾਅ - - ਿਾਂ 

ਔਰਤਾਂ ਹਵਰ ੁੱਧ ਹਿੰਸਾ - ਿਾਂ ਿਾਂ 

ਮੋਜੂਦਾ ਪਸੂ਼ਆਂ ਤੇ ਪਰਭਾਵ - ਿਾਂ ਿਾਂ 

ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੀਹੜਤ ਸਮੂਿ ਿਾਂ - - 
ਸਰੋਤ: ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੌਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮ ਲਾਂਿਣ, ਜੂਨ 2021 

ਇਿ ਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉੁੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦ ਆਰਾ ਹਦੁੱਤੀ ਗਈ ਬਿ ਹਗਣਤੀ ਪਰਹਤਹਿਰਆ ਦੀ ਗਣਨਾ 

ਿਰਿ ੇਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਿ ਉਪਰੋਿਤ ਸਾਰਣੀ ਹਵੁੱਚ ਦੁੱਹਸਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਹਿ ਬਿ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਿ ਮਹਿਸੂਸ ਿਰਦ ੇ

ਿਨ ਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਿ ਆਇਰ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਜੀਵਣ ਦਾ ਪੁੱਧਰ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵ 

ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਅਤ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦ ੇਦਬਾਅ ਦਾ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਸਿਾਨਿ ਆਰਹਿਿ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ, ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਗਰੀਬੀ, ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਹਸੁੱਹਖਆ, ਸਿਾਨਿ 

ਰਾਜਨੀਹਤਿ ਢਾਂਹਚਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਵਰ ੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਵਚਾਰ ਵਿਾਂਦਰੇ, ਿੀਲਡ 
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ਮ ਲਾਿਾਤਾਂ ਅਤ ੇਡੈਸਿ ਸਮੀਹਖਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਹਿਰਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿੀਤੀ ਗਈ 

ਿੈ । (ਸਾਰਣੀ 4.3 ਵੇਖੋ) 

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

1 ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨ ਿਸਾਨ 

2 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮ ੁੱਲ ਸਿਾਰਾਤਮਿ 
ਿਨੈਿਿੀਹਵਿੀ ਨੰੂ ਅਪਗਰੇਡ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਿੀਮਤ 

ਵਧੇਗੀ 

3 
ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਿੀ ਅਤੇ 

ਆਮਦਨੀ 

ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਤੇ 

ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਦੋਨੋਂ 

ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਿੀਿ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਹਵੁੱਚ ਵਾਧਾ. 

ਮੌਜੂਦਾ ਪਸੂ਼ਆਂ ਦੇ ਸੈ਼ੁੱਡਾਂ, ਹਿਊਬਵੈੁੱਲਾਂ, ਹਸੰਚਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 

ਦੇ ਮ ੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ. 

4 ਭੌਹਤਿ ਸਰੋਤ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਭੌਹਤਿ ਸਰੋਤ ਦਾ ਨ ਿਸਾਨ 

5 ਹਨਜੀ ਜਾਇਦਾਦ 

ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਹਸੰਚਾਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਜਵੇਂ ਹਿਊਬਵੈੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਵੈੁੱਲਾਂ ਦਾ 

ਨ ਿਸਾਨ, ਪਸੂ਼ਆਂ ਦੇ ਸੈ਼ੁੱਡ, ਦਰੁੱਖਤਾਂ, ਘਰ, ਦ ਿਾਨਾਂ, ਿੋਿਲ 

ਪੋਇੰਿ ਅਤੇ ਹਿਊਬਵੈੁੱਲਾਂ ਸੈ਼ਲਿਰ ਦਾ ਨ ਿਸਾਨ 

6 
ਜਨਤਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਸਿਲੂਤਾਂ 

--- --- 

7 ਹਸਿਤ 
ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਿਨੈਿਿੀਹਵਿੀ ਅਪਗਰੇਡ ਿਰਨ ਨਾਲ ਿਮਜ਼ੋਰੀ ਹਵੁੱਚ ਿਮੀ 

ਆਵੇਗੀ 

8 
ਸਹਭਆਚਾਰਿ ਅਤੇ 

ਸਮਾਹਜਿ ਏਿਤਾ 

--- --- 

9  
ਹਲੰਗ ਅਧਾਰਤ 

ਪਰਭਾਵ 
--- --- 

ਸਰੋਤ: ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੌਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮ ਲਾਂਿਣ, ਜੂਨ 2021 

4.2.1 ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਵਹਣ ਦਾ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਵਥਕ ਪਰਭਾਿ 

ਭੂਮੀ ਗਰਹਿਣ ਪਰਹਿਹਰਆ ਦਾ ਇਿ ਮਿੁੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੁੱਸਾ ਭੂਮੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਿਾਂ ਤੇ ਿੋਣ ਵਾਲੇ 
ਸਮਾਜਿ-ਆਰਹਿਿ ਪਰਭਾਵ ਤੁੱਿ ਪਿ ੰਚਣਾ ਿੈ। ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਆਰਹਿਿ ਮ ੁੱਹਦਆਂ ਤੇ ਉੁੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਹਲਆਂ ਦੀ 

ਪਰਤੀਹਿਰਆ ਸਾਰਣੀ 4.4 ਹਵੁੱਚ ਹਦੁੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

ਸਾਰਣੀ 4.4 ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਅਸਰ 

ਸਰੋਤ: ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਜੂਨ 2021 

ਸਾਰ ੇਜਵਾਬਦੇਿ (86%) ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਹਿ ਭੂਮੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿਰਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਦੁੱਸੀਆ ਹਿ, ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਪਰਤੀਰਪੂ ਤੇ ਿੋਈ ਪਰਭਾਵ ਨਿੀ ਂਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ 

ਪਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਭਾਹਵਤ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਪਹਰਵਾਰਿ ਆਮਦਨੀ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਹਵਚ, ਉਨਹਾਂ ਹਵਚੋਂ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਹਿਿਾ ਹਿ 

ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਰਵਾਰਿ ਆਮਦਨ ਹਵਚ ਵਾਧਾ ਿੋ ਸਿਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਹਿ, 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ 

ਕਰਮ ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂ
1 ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਿਸਮ 86.00% 8.00% 6.00% 
2 ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇਹਦਨਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ 48.00% 14.00% 38.00% 
3 ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਪੈਿਰਨ 66.00% 6.00% 28.00% 
4 ਪਹਰਵਾਰਿ ਆਮਦਨੀ 72.00% 16.00% 12.00% 
5 ਭੋਜਨ ਸ ਰੁੱਹਖਆ 22.00% 28.00% 50.00% 
6 ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਮਆਰ 86.00% 4.00% 10.00% 
7 ਸਿਾਨਿ ਆਰਹਿਿਤਾ 68.00% 8.00% 24.00% 

 ਸਮੁਿੱਚੀ ਵਗ੍ਣਤੀ 36.00 % 64.00% 12.00% 
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ਪਹਰਵਾਰਿ ਆਮਦਨੀ ਤ ੇਿਈੋ ਪਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਨਿੀ ਂਿੀਤਾ। ਅਨਾਜ ਸ ਰੁੱਹਖਆ, ਜੀਵਨ ਪੁੱਧਰ ਅਤ ੇਸਿਾਨਿ 

ਆਰਹਿਿਤਾ ਦੇ ਮ ੁੱਦੇ ਤੇ, 22 ਫ਼ੀਸਦੀ, 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਪਰਗਿਾਵਾ ਿੀਤਾ ਹਿ, ਿੋਈ ਪਰਭਾਵ ਨਿੀ ਂ

ਿੋਏਗਾ, ਹਿਉਹਂਿ ਐਿ ਆਇਰ ਿੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿੈ। 

ਵਚਿੱਤਰ 4.1 ਅਜੀਿੀਕਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਅਸਰ 

 
ਸਰੋਤ: ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮ ਲਾਂਿਣ, ਜੂਨ 2021 

ਸੰਖੇਪ ਹਵੁੱਚ ਹਿਿਾ ਜਾਵ ੇਤਾਂ, ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਆਰਹਿਿ ਮ ੁੱਹਦਆਂ ਤੇ ਭੂਮੀ ਗਰਹਿਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਰਹਿ ਰਿ ੇਪਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ 

ਪਰਤੀਹਿਰਆ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਹਵਚੋਂ ਬਿ ਤੇ ਅਰਿਾਤ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਹਿਣ ਦੇ ਿੁੱਿ ਹਵੁੱਚ ਿਨ, ਜਦੋਂ 

ਹਿ ਹਸਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਵਾਧੇ ਦੇ ਿੁੱਿ ਹਵੁੱਚ ਸਨ। 

4.2.2 ਸਥਾਨਕ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਸਹਲੂਤਾਂ ਤੇ ਪਰਭਾਿ 
ਸਿਾਨਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੂਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦ ੇਪਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਵਚ, 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਿਾਂ ਨੇ 

ਜ਼ਾਿਰ ਿੀਤਾ ਹਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਿਾਰਨ, ਆਬਾਦੀ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦ ਆਰਾ ਹਪੰਡ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ 

ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿ ੁੱਛ ਪਰਤੀਿਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਹਿ ਇਿਨਾਂ ਸਿਲੂਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤ ੇਿਾਰਜਸ਼ੀਲ 

ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ, ਧੂੜ, ਿਵਾ ਪਰਦਸੂ਼ਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਾਰਨ ਹਸਿਤ ਉੁੱਤੇ ਿ ਝ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ 

ਇਲਾਵਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਤੀਿਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਹਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਹਰਵਾਹਰਿ ਏਿੀਿਰਨ ਤੇ ਮਾੜਾ 

ਪਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। (ਸਾਰਣੀ 4.5) 

ਵਚਿੱਤਰ 4.2 ਸਥਾਨਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤ ੇਸਹਲੂਤਾਂ ਤੇ ਪਰਭਾਿ 

 
ਸਰੋਤ: ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮ ਲਾਂਿਣ, ਜੂਨ 2021 

ਉਪਰੋਿਤ ਸਮੁੱਹਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਛੁੱਡ ਿੇ, ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉੁੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਚਾਰ ਸੀ, ਹਿ ਭੂਮੀ ਗਰਹਿਣ ਸਿਾਨਿ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਅਤੇ ਸਿਲੂਤਾਂ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਨਿੀ ਂਪਾਏਗਾ. ਜਦੋਂ ਹਿ ਿ ਝ ਮ ੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਹਜਵੇਂ ਹਿ ਿੂਚਾ ਤਲਾਅ ਿਾਰਨ ਹਸਿਤ ਤ ੇ
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ਅਸਰ, ਹਿਊਬਵੈੁੱਲ ਿਾਰਨ ਹਸੰਚਾਈ ਸਮੁੱਹਸਆ. ਜਦੋਂ ਹਿ, ਬਿ ਤ ਸਾਰੇ ਸਿਾਨਿ ਵਸਨੀਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮ ੁੱਲ ਹਵੁੱਚ ਵਾਧਾ, 

ਹਬਿਤਰ ਸੰਪਰਿ, ਜੀਵਨ ਪੁੱਧਰ ਅਤੇ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਉੁੱਚਾ ਚ ੁੱਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਪੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਹਵੁੱਚ 

ਿਮਜ਼ੋਰੀ ਨੰੂ ਘਿਾਉਦਂੇ ਿੋਏ ਖ ਸ਼ ਿਨ. ਪਰਭਾਵ ਨੰੂ ਸਾਰਣੀ 4.5 ਹਵੁੱਚ ਸੰਖੇਪ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ- 

ਸਾਰਣੀ 4.6 ਸਥਾਨਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਲੂਤਾਂ ਤੇ ਪਰਭਾਿ (% ਵਿਿੱਚ) 
ਕਰਮ ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂ
1 ਹਸਿਤ ਤੇ ਅਸਰ 38.00 38.00 24.00 

2 ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੀਆਂ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਦੇ ਿਾਰਨ ਔਰਤਾਂ 

ਦੀ ਹਸਿਤ ਤੇ ਅਸਰ 28.00 16.00 56.00 

3 ਬ ਪ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਹਸਿਤ 'ਤੇ ਅਸਰ 52.00 32.00 16.00 
4 ਸਿਾਨਿ ਰਾਜਨੀਹਤਿ ਸਿਾਪਨਾ ਹਵੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 18.00 26.00 56.00 
5 ਆਬਾਦੀ ਹਵੁੱਚ ਤਬਦੀਲ 46.00 34.00 20.00 
6 ਆਰਹਿਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਵੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 26.00 2.00 72.00 

7 ਹਨਯਮਾਂ, ਹਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰਿ 

ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ 14.00 6.00 80.00 

8 ਗੈਰ ਿਾਨੰੂਨੀ ਅਤ ੇਅਪਰਾਹਧਿ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ 16.00 28.00 56.00 
9 ਵੰਡ ਦਾ ਹਵਸਿਾਰ 46.00 32.00 22.00 
10 ਪਹਰਵਾਰਿ ਏਿੀਿਰਣ ਤੇ ਪਰਭਾਵ 38.00 22.00 40.00 
11 ਆਰਤਾਂ ਜਵਿੱੁਧ ਹਿੰਸਾ 36.00 30.00 34.00 

ਸਮੁਿੱਚੀ ਵਗ੍ਣਤੀ 16.18 32.55 24.18 
ਸਰੋਤ: ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਜੂਨ 2021 

ਉਪਰੋਿਤ ਸਾਰਣੀ 4.7 ਹਵੁੱਚ ਇਿ ਸਪੁੱਸ਼ਿ ਿੈ, ਹਿ ਲਗਭਗ 32.55 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰ ਸੋਚਦੇ ਿਨ ਹਿ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀ ਸੜਿ ਦਾ ਹਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਾਨਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੂਤਾਂ 'ਤੇ ਮ ੁੱਖ ਤੌਰ' ਤੇ ਆਰਹਿਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਔਰਤਾਂ 

ਹਵਰ ੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਬ ਜਊਰਗ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਹਸਿਤ ਤੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵ ਪਏਗਾ. ਜਦੋਂ ਹਿ, 24.18 

ਿੀਸਦੀ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਿੈ, ਹਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੜਿ ਮ ੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਹਿਿ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਹਜਵੇਂ ਹਿ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੁੱਪੜ ਦੀ ਹਨਿਾਸੀ ਦੇ ਰ ਿਾਵਿ ਿਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹਸਿਤ ਅਤੇ 200' ਚੌੜੀ ਸੈਿਿਰ ਸੜਿ ਦੇ ਆਉਣ 

ਿਾਰਨ ਗੈਰਿਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਹਧਿ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ । 

4.3 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿਾ ਂਅਤ ੇਨਯੂਵਨਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਿਾ ਂਦੀ ਖੋਜ 
ਸਪੁੱਸ਼ਿ ਪਰੋਜੈਿਿ ਪਰਸਤਾਵ/ਹਵਵਿਾਰਿਤਾ ਅਹਧਐਨ, ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੜਾਵਾਂ, ਿੋਰ ਹਡਜ਼ਾਈਨ 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਬ ਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ (ਅਸਿਾਈ ਅਤੇ ਸਿਾਈ), ਨਤੀਹਜਆਂ, 

ਜੋਖਮਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਿੀਹਚਆਂ ਆਹਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਿਾਰਨ ਹਵਸਿਾਰਤ ਸਮਾਜਿ ਲਾਗਤ ਅਤ ੇਲਾਭਾਂ ਦਾ 

ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਿੀ ਂਿੋ ਸਿਦਾ ਿੈ, ਿਾਲਾਂਹਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਹਿਣ ਿਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ 

ਅਸਲ ਿੀਮਤ ਨੰੂ ਮਾਪਣਾ ਬਿ ਤ ਮ ਸ਼ਿਲ ਿੈ, ਿਾਲਾਂਹਿ, ਸੈਿਿਰ 96-97, 106-107 ਅਤੇ 109-110 ਨੰੂ ਵੰਡਦ ੇ

ਿੋਏ 200 ਿ ੁੱਿ ਚੌੜੀ ਸੜਿ ਦੇ ਹਵਿਾਸ ਦੇ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤ ਲਨਾ ਸਿਾਨਿ ਲੋਿਾਂ 

ਦੀ ਸਲਾਿ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿ ਖਰਹਚਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਪਰੋਜੈਿਿ ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਹਿਆਂ ਦ ੇ

ਸਿਾਨਿ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਬਿ ਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪਰਦਾਨ ਿਰੇਗਾ, ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਿੇਠਾਂ ਹਦੁੱਤੇ ਲਾਭ ਿੋਣਗੇ: 

 ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਜੀਵਤ ਸੰਭਾਵਨਾ 

 ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਿੋ ਛੁੱਤ ਿੇਠ 

 ਸਹਿਰ ਰਹਿਣ. 

 ਸ ਰੁੱਹਖਆ ਚ ਵਾਧਾ 
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 ਹਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਬਿਤਰ ਵਾਪਸੀ 

 ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਚ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ 

ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੁੱਖਰ ੇਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਹਪੰਡ ਪੁੱਧਰਾ ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਵਿਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੁੱਤਵਪੂਰਨ ਮ ੁੱਹਦਆਂ ਤੇ ਹਵਚਾਰ 

ਵਿਾਂਦਰੇ ਿੀਤ ੇ ਗਏ। ਇਿ ਮ ੁੱਦੇ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਹਜਵੇਂ ਹਿ ਅਜੀਵੀਿਾ ਦਾ ਨ ਿਸਾਨ, 

ਐਿ ਆਇਰ ਿੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮ ਆਵਜ਼ਾ, ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਵਚਾਰ ਵਿਾਂਦਰੇ, ਿੀਲਡ ਮ ਲਾਿਾਤਾਂ 

ਅਤੇ ਡੈਸਿ ਸਮੀਹਖਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਹਿਰਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। (ਸਾਰਣੀ 

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

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਟਿੱਪਣੀਆ ਂ

ਜ਼ਮੀਨ ਮ ੁੱਲ ਹਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਿਰੀ ਿਾਂਵਾਂ ਦਾ ਨ ਿਸਾਨ 

ਦੁੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵਖੇਣ 

ਦ ਆਰਾ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦ ਆਰਾ 

ਸ ਝਾਅ ਹਦੁੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਜੇ ਪਰੋਜੈਿਿ 

ਦੇ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਸਿਲਤਾਪੂਰਵਿ ਘਿਾਇਆ ਜਾ 

ਸਿਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦਾ 

ਵੁੱਡੇ ਪੁੱਧਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੰੂ 

ਿਾਇਦਾ ਿਵੋੇਗਾ। 

ਜੀਵਨ ਦੀ ਗ ਣਵੁੱਤਾ ਅਤੇ ਿੋਰ ਰ ਜ਼ਗਾਰ 

ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਹਵੁੱਚ ਸ ਧਾਰ ਦੇ ਿਾਰਨ ਵੁੱਧ 

ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਜੀਹਵਤਤਾ ਸੰਭਾਵਤ 

ਿੋਿਲ ਪ ਆਇੰਿ ਮਾਰਿੀਿ ਦਾ 

ਅਸਿਾਈ ਨ ਿਸਾਨ 

(ਹਿਲਿਾਲ ਿਿੋਲ ਪ ਆਇਿੰ 

ਬਦਹਲਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ) ਿਨੈਿਿੀਹਵਿੀ ਹਵੁੱਚ ਵਾਧਾ 

ਸਹਿਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਬਚੇ ਛੋਿੇ ਪੈਚਾਂ ਿਾਰਨ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 

ਨ ਿਸਾਨ ਸ ਰੁੱਹਖਆ ਹਵੁੱਚ ਵਾਧਾ 

ਹਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਬਿਤਰ ਵਾਪਸੀ 
ਰ ੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨ ਿਸਾਨ 

(ਿਲਦਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਲਦਾਰ) 
ਿਮਜੋਰੀ ਹਵੁੱਚ ਿਮੀ 

ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਹਵਿਾਸ 
ਸਰੋਤ: ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮ ਲਾਂਿਣ, ਜੂਨ 2021 

ਇਿ ਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉੁੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦ ਆਰਾ ਹਦੁੱਤੀ ਗਈ ਬਿ ਹਗਣਤੀ ਪਰਹਤਹਿਰਆ ਦੀ ਗਣਨਾ 

ਿਰਿ ੇਿੁੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਿ।ੈ ਹਜਵੇਂ ਹਿ ਉਪਰੋਿਤ ਸਾਰਣੀ 4.9 ਹਵੁੱਚ ਦੁੱਹਸਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਬਿ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਿ ਮਹਿਸੂਸ ਿਰਦੇ 

ਿਨ ਹਿ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਜੀਵਣ ਦਾ ਪੁੱਧਰ ਤੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਪੰਡ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਿੀ ਅਤ ੇ

ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵ ਪਏਗਾ।   

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਾਨਿ ਆਰਹਿਿ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ, ਪਹਰਵਾਰ ਦ ੇਸਹਿਯੋਗ, ਗਰੀਬੀ, ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ, 

ਹਸੁੱਹਖਆ, ਸਿਾਨਿ ਰਾਜਨੀਹਤਿ ਢਾਂਹਚਆਂ ਅਤ ੇ ਹਵਰ ੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਿੋਈ ਪਰਭਾਵ ਨਿੀ ਂਪਏਗਾ। ਇਿਨਾਂ ਸਮਾਹਜਿ 

ਪਰਭਾਵਾਂ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ, ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਨਯੂਹਨਿਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿੇਠਾਂ ਸਾਰਣੀ 4.7 ਹਵੁੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। 

ਸਾਰਣੀ 4.10 ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਨਯੂਵਨਕਰਨ ਉਪਾਅ 
ਕਰਮ ਪਰਭਾਿ ਦੀ ਵਕਸਮ ਸਵਥਤੀ ਨਯੂਨਤਮ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਅ 

1 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨ ਿਸਾਨ 
ਿਾਂ ਹਨਜੀ ਅਤ ੇਪੰਚਾਇਤ ਖਾਲੀ 

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨ ਿਸਾਨ ਿੋਏਗਾ 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ, 2013’ ਦੇ 

ਅਨ ਸਾਰ ਮ ਆਵਜ਼ਾ 

2 
ਹਬਲਿ-ਅਪ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 

ਨ ਿਸਾਨ 

ਮਿਾਨ: 3-ਪੁੱਿਾ; 2-ਿੂਚਾ 

ਅਸਿਾਈ ਢਾਂਚੇ: ਿੈਿਲ ਸੈ਼ਡ ਅਤੇ 

ਹਿਊਬਵੈੁੱਲ 

ਪ ਨਰ ਹਨਰਮਾਣ/ ਹਵਵਸਿਾ ਹਡਵੈਲਪਰ 

ਯਾਨੀ ਗਮਾਡਾ ਦ ਆਰਾ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਿ ੈ

3 
ਉਤਪਾਦਿ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ 

ਨ ਿਸਾਨ 
ਿਾਂ (ਹਿਊਬਵੈੁੱਲ) 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ, 2013’ ਦੇ 

ਅਨ ਸਾਰ ਮ ਆਵਜ਼ਾ 

4 ਰ ੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨ ਿਸਾਨ ਿਾਂ (259 ਰ ੁੱਖ) ਸੜਿ ਦੇ ਦ ਆਲੇ ਪ ਨਰਹਨਰੋਧ 

5 ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਿੀ ਦਾ ਨ ਿਸਾਨ ਨਿੀ ਂ --- 

6 
ਜਨਤਿ ਸਿਲੂਤਾਂ ਦੀਆਂ 

ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨ ਿਸਾਨ 
ਨਿੀ ਂ --- 

7 
ਸਾਂਝੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ 

ਨ ਿਸਾਨ 

ਿੋਿਲ ਪੋਇਿੰ (ਿਾਿ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 

ਦ ਿਾਨਾਂ ਹਮਲਾਿੇ) 

ਹਪੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿੋਿਲ ਪ ਆਇੰਿ 

ਦੇ ਮ ੜ ਵਸੇਬੇ ਦ ਆਰਾ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਹਦੁੱਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ. ਿੋਿਲ ਪ ਆਇੰਿ 

ਿਾਇਰ ਰੋਡ ਲੜੀ ਤੇ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ 
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ਕਰਮ ਪਰਭਾਿ ਦੀ ਵਕਸਮ ਸਵਥਤੀ ਨਯੂਨਤਮ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਅ 

8 

ਨਾਗਹਰਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ 

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੁੱਿ ਪਿ ੰਚ 

ਦਾ ਨ ਿਸਾਨ 

ਨਿੀ ਂ --- 

9 
ਸਹਭਆਚਾਰਿ ਹਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ 

ਨ ਿਸਾਨ 
ਨਿੀ ਂ --- 

10 ਿਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਿਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਿੀ ਂ --- 
ਸਰੋਤ: ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੌਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮ ਲਾਂਿਣ, ਜੂਨ 2021 

4.4 ਵਿਚਾਰ ੇਗ੍ਏ ਵਿਕਲਪ 

ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 'ਪਰੀਮੀਅਰ ਿਾਊਨਹਸ਼ਪ' ਦੇ ਹਦਰਸ਼ਿੀਿੋਣ ਅਧੀਨ ਸੈਿਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਿਾਸ ਹਵੁੱਚ ਸਿਾਇਤਾ 

ਿਰੇਗੀ ਜੋ, ਹਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਿਈ ਗ ਣਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਨੰੂ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗਰੇਿਰ ਮੋਿਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ ਮੇਲ ਹਵਿਾਸ 

ਹਵੁੱਚ ਿੋਰ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰੇਗੀ. ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦ ੇਹਿਸੇ ਵੀ ਿ ਿੜੇ ਨੰੂ ਪਰੋਜਿੈਿ ਲਈ ਹਵਿਲਪ ਨਿੀ ਂਮੰਹਨਆ ਜਾ 

ਸਿਦਾ । 

ਮੋਿਾਲੀ ਦੇ ਗਹਰੁੱਡ ਪੈਿਰਨ ਹਵੁੱਚ ਹਨਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਪਰੋਜੈਿਿ ਬਿ ਤ ਲਾਭਦਾਇਿ ਿੋਵੇਗਾ. ਲੋੜੀਦਂੀ 

ਸੰਸਿਾ ਦ ਆਰਾ ਮ ਿੁੱਈਆ ਿੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਿਰਾਂਸੈਿਿ ਵਾਿ ਅਤੇ ਿੀਲਡ ਹਵਹਜ਼ਿ ਦੌਰਾਨ 

ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਿੀਮ ਦ ਆਰਾ ਤਸਦੀਿ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿੈ. ਅੁੱਗੇ, ਭੂਮੀ ਗਰਹਿਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (ਅਰਿਾਤ, 200' ਚੌੜੀ ਸੜਿ 

ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ)' ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਹਵਿਾਸ 'ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੈ. ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਹਵਿਾਸ ਹਸਰਿ ਏਸ.ਏ.ਏਸ ਨਗਰ 

ਐਲਪੀਏ, 2031 ਦੇ ਮਾਸਿਰ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ. ਹਜਸਨੰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ 

ਪਰਵਾਨਗੀ ਹਦੁੱਤੀ ਜਾ ਚ ੁੱਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਨੰੂ ਬਦਹਲਆ ਨਿੀ ਂਜਾ ਸਿਦਾ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ 

ਪਰੋਜੈਿਿ ਦਾ ਿੋਈ ਹਵਿਲਪ ਸੰਭਵ ਨਿੀ ਂਿ ੈ। 

4.5 ਗ੍ਰਵਹਣ ਬਾਰ ੇਵਸਫਾਰ਼ਿਾਂ 

ਮ ੁੱਖ ਤੋਰ ਤੇ, ਇਸ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸੜਿ ਿਾਦਹਸਆਂ ਨੰੂ ਬਿ ਤ ਿੁੱਦ ਤੁੱਿ 

ਘਿਾਉਣਾ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਿਾਰ ਇਸ ਪਰੋਜੈਿਿ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਇਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤਰ ਦਾ 

ਅਿ ੁੱਿ ਹਵਿਾਸ ਿੋ ਸਿਦਾ ਿ।ੈ ਹਜਵੇਂ ਹਿ ਉੁੱਪਰ ਦੁੱਹਸਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਭੂਮੀ ਗਰਹਿਣ ਦੇ ਿਾਰਨ ਇਸ ਪਰੋਜੈਿਿ 

ਦੇ ਿ ਝ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਸਮਾਜਿ ਪਰਭਾਵ ਿਨ, ਪਰ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਪਰੋਜੈਿਿ ਸੈਿਿਰ 96/97 ਨੰੂ ਵੰਡਦੀ 200' ਚੌੜੀ ਸੜਿ 

ਦੇ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵ ਵਧੇਰ ੇਿੋਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿਾਰਨ ਬਿ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿ 

ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਮਿਾਨਾਂ, ਸਿਲੂਤਾਂ ਅਤ ੇਿੋਰ ਸਿਲੂਤਾਂ ਗਵਾਂ ਸਿਦ ੇਿਨ । ਅੁੱਗੇ, ਇਿ ਪਰੋਜੈਿਿ ਜ਼ਮੀਨੀ 

ਮ ੁੱਲਾਂ ਨੰੂ ਹਨਯੰਤਹਰਤ ਿਰਨ, ਰੀਅਲ ਅਸਿੇਿ ਹਨਵੇਸ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਆਿਰਸ਼ਤ ਿਰਨ, ਭੌਹਤਿ ਬ ਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦ ੇਹਨਰੰਤਰ 

ਹਵਿਾਸ ਅਤੇ ਤੂਿਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਿ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ, 'ਿੜਹ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਿਮਜ਼ੋਰੀ' ਨੰੂ 

ਘਿਾਉਦਂਾ ਿੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰੋਜੈਿਿ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹਵਿਾਸ ਹਵੁੱਚ ਸਮੂਿ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, 

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਇਿ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ । 
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ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਅਹਧਐਨ, (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਹਨਰਪੁੱਖ ਮ ਆਵਜ਼ਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਮ ੜ ਵਸੇਬੇ 

ਅਤੇ ਮ ੜ ਸਿਾਪਨਾ ਲਈ ਹਵਅਿਤੀ ਦੇ ਅਹਧਿਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਰਿ ੇਪਰੋਜੈਿਿ ਅਤੇ ਉਪਿਰਣ ਨੰੂ ਨਯੂਨੀਿਰਨ 

ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਭੌ ਦ ਆਰਾ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭਾਵ ਦੀ ਡੰੂਘਾਈ ਅਤੇ ਵੇਰਵ ੇਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿੀਤਾ ਹਗਆ 

ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਿ ਹਸੁੱਿਾ ਹਨਿਲਦਾ ਿੈ ਹਿ ਪਰੋਜਿੈਿ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਲਾਭ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੀ ਸਮ ੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਿਨ 

ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਐਲਪੀਏ, 2031 ਦੇ ਮਨਜੂ਼ਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਸਿਰ ਪਲਾਨ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ 

ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਿਾਸ ਦੇ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਪਰੋਜੈਿਿ ਲਈ ਇਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਹਿਣ ਿਰਨਾ ਿੈ. ਇਿ ਯਿੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਿ ਹਦੁੱਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਹਿ ਪਰਭਾਹਵਤ ਹਧਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨਾਮ ਹਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਹਿਣ ਿਰਨ ਦ ੇਿਾਰਨ 

ਪਰਭਾਵ ਨੰੂ ਘੁੱਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਹਿਣ ਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੁੱਗੇ ਵਹਧਆ ਜਾ ਸਿੇ. 
 

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

5.1 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.) ਭੂਮੀ ਗਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿੁੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ 

ਿੈ। ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ) ਹਵੁੱਚ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦ ੇ ਹਡਜ਼ਾਈਨ, ਹਨਰਮਾਣ ਅਤੇ 

ਿਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਸੰਸਿਾਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇੁੱਿ ਸਮੂਿ ਿ ੰਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਸਮਾਹਜਿ 

ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ। ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿ,ੈ ਸਵੀਿਾਰਯੋਗ ਪੁੱਧਰਾਂ ਤੁੱਿ 

ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ ਦਾ ਮ ੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਿ ਸ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਿਰਨਾ ਿੈ, ਹਿ ਹਵਹਭੰਨ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘਿਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 

ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।। 

5.2 ਨਯੂਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁਚੰ 
ਇਿ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.) ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ (L.A.R.R. Act), 

2013’ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਮਨਜੂ਼ਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਸਿਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹਪੰਡਾਂ ਦੀ ਸੈਿਿਰ 

96/97, 106-107 ਅਤੇ 109-110 ਨੰੂ ਵੰਡਦੀ 200' ਚੌੜੀ ਸੜਿ ਵੰਡਦੇ ਿੋਏ 200 ਿ ੁੱਿ ਚੌੜੀ ਸੜਿ ਦੇ ਹਵਿਾਸ 

ਲਈ ਭੂਮੀ ਗਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ 

ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ) ਹਵੁੱਚ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਹਡਜ਼ਾਈਨ, ਹਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਿਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਨਯੂਨੀਿਰਨ ਹਿਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਹਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਿਾਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇੁੱਿ ਸਮੂਿ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿ,ੈ ਜੋ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵਾਂ 

ਨੰੂ ਿਤਮ ਿਰਨ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਿਾਰਣ ਦੇ ਪੁੱਧਰ ਤੁੱਿ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਿੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ ਦਾ ਮ ੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 

ਇਿ ਸ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਿਰਨਾ ਿੈ ਹਿ ਹਵਹਭੰਨ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘਿਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ 

ਜਾਵੇ। ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਹਿ, ਪੂਰਵ-ਹਨਰਮਾਣ 

ਪੜਾਅ, ਹਨਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਿਾਰਜਸ਼ੀਲ (ਪੋਸਿ ਹਨਰਮਾਣ) ਪੜਾਅ । ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ 

ਸ ਝਾਏ ਗਏ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਪਰਬੰਧਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿੇਠ ਹਦੁੱਤੇ ਭਾਗ ਹਵੁੱਚ ਹਦੁੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ । 

5.3 ਨਯੂਨੀਕਰਨ, ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਅਤ ੇਪਰਭਾਿ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ 
 ਜੇ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਹਵਚਿਾਰ ਿੋਈ ਹਵਵਾਦ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਵਵਾਦ ਨੰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਿੁੱਲ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ 

ਸ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਿਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ,ੈ ਹਿ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਿਾਨੰੂਨੀ ਮਾਲਿਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਹਦੁੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 

 ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਹਨਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਰਦਸੂ਼ਣ ਦ ੇਪੁੱਧਰ ਨੰੂ ਘੁੱਿ ਤੋਂ ਘੁੱਿ ਿਰਨ ਲਈ ਹਧਆਨ ਰੁੱਖਣਾ। 

 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, (L.A.R.R. Act), 2013 ਦੇ ਢ ਿਵੇਂ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਭਾਹਵਤ 

ਪਹਰਵਾਰ ਨੰੂ ਖੜਹੀਆਂ ਿਸਲਾਂ ਦਾ ਢ ਿਵਾਂ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਹਦੁੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ । 

 ਇੁੱਿੇ 3-ਪੁੱਿੇ ਘਰ ਅਤੇ 2-ਿੁੱਚਾ ਘਰ ਿਨ, ਜੋ ਹਿ ਗਰਹਿਣ ਦੀ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਵੁੱਚ ਆ ਰਿ ੇਿਨ। ਿ ੁੱਲ 

ਹਮਲਾ ਿੇ, ਪਰਭਾਹਵਤ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਸੁੱਤ ਿੈ. ਿਾਲਾਂਹਿ, ਪਰਭਾਹਵਤ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਿਾਨਾਂ ਦੀ 

ਪਰਾਪਤੀ ਤੇ ਿੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਿੀ ਂਿੈ, ਪਰ ਪਹਰਵਾਰ ਉਹਚਤ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਚਾਿ ੰਦੇ ਿਨ. ਅਿਾਰਿੀ ਨੰੂ ਇਨਹਾਂ ਪਹਰਵਾਰਾਂ 

ਨੰੂ ਬਿ ਤ ਦਰੂ ਨਿੀ ਂਭੇਜਣਾ ਚਾਿੀਦਾ (ਭਾਵ, 2-3 ਹਿਲੋਮੀਿਰ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਨਿੀ)ਂ. ਲੰਬੀ ਦਰੂੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਪਹਰਵਾਰ 

ਦੇ ਸਮਾਹਜਿ-ਆਰਹਿਿ ਸ ਭਾਅ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਿਰ ਸਿਦਾ ਿੈ। 

 ਮੁੜ ਿਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਯੂਨੀਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ: ਹਿਉਹਂਿ, ਸਾਰੇ ਪਰਭਾਹਵਤ ਪਹਰਵਾਰ ਹਬਨਾਂ ਹਿਸੇ 

ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਹਤਆਰ ਿਨ, ਅਤੇ ਉਪਰੋਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹਸੁੱਧੇ ਜਾਂ ਅਹਸੁੱਧ ੇਤੌਰ ਤੇ 
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ਉਪਜੀਵਿਾ ਦੀ ਹਨਰਭਰਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਨਿੀ ਂਹਮਹਲਆ, ਇਸ ਲਈ ਮ ੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮ ੜ ਸਿਾਪਨਾ ਦੇ 

ਉਪਾਅ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਿੀ ਂਿੈ। 

 ਿਾਤਾਿਰਨਿੱ ਕ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਉਪਾਅ: ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਿੀਤੀ ਗਈ ਭੋਂ ਹਵਚ ਵਧੇਰੀ ਹਗਣਤੀ 

ਹਵੁੱਚ (ਿਲਦਾਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਿਲਦਾਰ ਰ ੁੱਖ) ਹਿਊਬਵੈੁੱਲ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਰਾਿ ਦ ੇਦ ਆਲੇ ਰ ੁੱਖ ਿਨ। ਹਜਵੇਂ ਹਿ ਇਿਨਾਂ 

ਹਵੁੱਚੋਂ ਿ ਝ ਰ ੁੱਖ ਿਲ ਦੇ ਰਪੂ ਚ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਹਵਿਸਤ ਿੋਏ ਿਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਿ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਹਿ 

ਇਿਨਾਂ ਰ ੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਸੈਿਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਿਾਂ ਦ ੇਦ ਆਲੇ ਜਾਂ ਪਹਰਭਾਹਸ਼ਤ ਲੈਂਡਸਿੇਪ ਖੇਤਰਾਂ ਹਵੁੱਚ ਦ ਬਾਰਾ ਲਗਾਇਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਹਿ, ਇਿ ਸ ਝਾਅ ਹਦੁੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਿ, ਸੈਿਿਰ 96-97, 106-107 ਅਤੇ 109-110 

ਦੇ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਸੜਿ ਦੇ ਿਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਹਵੁੱਚ ਅਤੇ ਮੋਿਾਲੀ ਦ ੇਿਰ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜਹ ਦੇ 

ਅਨ ਿੂਲ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 ਪਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਨਯੂਨੀਿਰਨ ਅਤ ੇਮ ਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹਵਚਾਰ-

ਵਿਾਂਦਰਾ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ । 

5.3.1 ਸਮਾਵਜਕ ਹਿੱਲ 

 ਜੇ ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਹਵਚਿਾਰ ਿੋਈ ਹਵਵਾਦ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਵਵਾਦ ਨੰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਿੁੱਲ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ 

ਸ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਿਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ੈਹਿ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਿਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਸਿੀ ਮਾਲਿ ਨੰੂ ਹਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

 ਇਸ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਿਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਪੰਡ ਦੀ ਸਿਾਨਿ ਲੇਬਰ ਨੰੂ ਤਰਜ਼ੀਿ ਹਦੁੱਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਹਪੰਡ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਵੁੱਚ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰiਿਿ ਅਤੇ ਲਾਭਿਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਬਣਾਉਣ ਹਵੁੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਜ ੋਉਿ ਸਾਰੀ ਪਰਹਿਹਰਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 

ਗ ੰjwਇਸ਼ ਅਤੇ ਬ ਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਿਰn। 

 ਹਪੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਨੀਿੀ ਹਸੁੱਹਖਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦਂੀ 

ਹਸਖਲਾਈ ਹਦੁੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।ੈ 

 ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉੁੱਨਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਿੀਤ ੇਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਨ ਤਾਂ ਜ ੋਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤ ੇ

ਉਨਹਾਂ ਦ ੇਰਵਾਇਤੀ ਿ ਨਰਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਿ ਨਰਾਂ ਦਾ ਹਵਿਾਸ ਿਰਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ 

ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿੇ। 

5.3.2 ਆਰਵਥਕ ਹਿੱਲ 

 ਪਰੋਜੈਿਿ ਤੋਂ ਪਰਭਾਹਵਤ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਹਵੁੱਚ ਹਦੁੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 ਪਰੋਜੈਿਿ ਪਰਭਾਹਵਤ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭਿਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮ ਆਵਜ਼ੇ ਦ ੇਪੈਸੇ ਦੇ ਸ ਰੁੱਹਖਅਤ ਹਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਨੀਿੀ 

ਅਤੇ ਹਵੁੱਤੀ ਸਲਾਿ ਹਦੁੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਿੋਏ ਨ ਿਸਾਨ ਦਾ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾ ਿਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। (ਜ ੇਲਾਗੂ 

ਿੋਵ)ੇ 

 ਭੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਿਾ ਨੰੂ ਿੁੱਚੇ ਮਾਲ ਜ ੋਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਹਵੁੱਚ ਵਹਿ 

ਜਾਣਗੇ, ਿੁੱਢਣ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਿਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ । 

5.3.3 ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਉਪਾਅ 
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 ਰ ੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮ ਆਵਜ਼ ੇਨਾਲ ਜ ੜੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਸਪੁੱਸ਼ਿ ਰਪੂ ਹਵੁੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ 

ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਹਦੁੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 ਿਰੈਹਿਿ ਿਾਰਨ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਦਸੂ਼ਣ ਨੰੂ ਘੁੱਿ ਿਰਨ ਲਈ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਰ ੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। 

 ਪਰਦੇਸੀ ਸਜਾਵਿੀ ਰ ੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਾਨਿ ਰ ੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਤਰਜ਼ੀਿ ਹਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

 ਪਰਭਾਹਵਤ ਰ ੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ ਨਰ-ਉਤਾਰਨ ਹਪੰਡ ਦ ੇਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਿਰ-ੇਭਰੇ ਖੇਤਰ ਹਵਚ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

5.4 ਸੰਸਥਾਗ੍ਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤ ੇਮੁਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ 
ਹਿਉਹਂਿ ਗਰਹਿਣ ਿਰਨ ਦ ੇਵੁੱਡੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰੂ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਅਧੀਨ ਢ ਿਵੇਂ 

ਮ ਆਵਜ਼ ੇਦ ੇਿੇ ਸੰਭਾਹਲਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਮ ੁੱਖ ਹਵਅਿਤੀ ਿ ਲੈਿਿਰ 

ਿੋਵੇਗਾ। ਐਿਿ ਹਵੁੱਚ ਿ ਲੈਿਿਰ ਨੰੂ ਇੁੱਿ ਮਾਲੀਆ ਹਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਿ ਲੈਿਿਰ ਵਜੋਂ ਪਹਰਭਾਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਤ ੇਇਸ 

ਹਵੁੱਚ ਇੁੱਿ ਹਡਪਿੀ ਿਹਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਿੋਈ ਿੋਰ ਅਹਧਿਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿ ੰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਚਤ ਸਰਿਾਰ ਦ ਆਰਾ 

ਇੁੱਿ ਿ ਲੈਿਿਰ ਦੇ ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਹਨਯ ਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਮਾਲ ਅਤ ੇਭੂਮੀ ਹਰਿਾਰਡ ਹਵਭਾਗ ਵੀ ਇਿ ਮਿੁੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਹਮਿਾ ਹਨਭਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਿੀ ਹਨਰਧਾਹਰਤ 

ਿਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਪਾਂ ਨੰੂ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਿੀਿ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਿਰਨ ਹਵਚ ਿ ਲੈਿਿਰ ਦੀ 

ਸਿਾਇਤਾ ਿਰਨ ਆਹਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਾਬਲ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਹਿਉਹਂਿ ਇੁੱਿੇ ਿੋਈ 'ਮ ੜ ਵਸਬੇਾ ਅਤੇ ਮ ੜ ਸਿਾਪਨਾ' ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀ ਂਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਹਜਿੇ ਹਿਸ ੇਅਿੋਹਰਿੀ ਦੀ 

ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਿੀ ਂਿੋਵੇਗੀ। ਇਿ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.) ਪਰਭਾਹਵਤ ਹਪੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦ ੇ

ਗਰਹਿਣ ਦ ੇਨਿਾਰਾਤਮਿ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ 

ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਾਪਤੀ, ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਸਿੀ ਅਹਧਿਾਰਾਂ ਲਈ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਅਤ ੇ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਿੀਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਐਿਿ ਦ ੇ ਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ ਤੋਂ ਪਰਗਿ ਿ ੰਦਾ ਿੈ, ਹਿ 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਅਧੀਨ ਭੂਮੀ ਗਰਹਿਣ ਲਈ ਮ ਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਸਮਾਹਜਿ 

ਅਤੇ ਆਰਹਿਿ ਮ ੁੱਹਦਆਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਿਾਫ਼ੀ ਿੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਿਿ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਵਚ ਸਪੁੱਸ਼ਿਤਾ 

ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਪਰੋਜੈਿਿ ਦੇ ਿੇਠ ਹਦੁੱਤੇ ਹਵਆਪਿ ਹਸਧਾਂਤ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ: 

 ਪ ੁੱਡਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਹਦਆਂ ਨਾਲ ਹਨਰੰਤਰ ਹਵਚਾਰ-ਵਿਾਂਦਰੇ ਪਰੋਜੈਿਿ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਦੀ ਮ ੁੱਖ 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿੋਣਗੇ। 

 ਮ ੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤ ੇਮ ੜ ਸਿਾਪਨਾ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਅਤ ੇਿਹਮਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਸਰਿਾਰ ਦ ਆਰਾ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. 

ਐਿਿ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਹਨਯ ਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਪਰੋਜੈਿਿ ਦਾ ਪਰਬੰਧਿ, R&R ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਤਆਰੀ ਅਤ ੇL.A.R.R. Act, 2013 ਦ ੇਪਰਬੰਧ ਅਨ ਸਾਰ ਚੀਜਾਂ 

ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

 ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਹਰਪੋਰਿ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ (L.A.R.R. Act), 2013’ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (5) ਦੇ 

ਅਨ ਸਾਰ ਪਰਗਿ ਿੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

  R&R ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ, 2013 ਦੇ ਦਜੂ ੇਸ਼ੈਡਯੂਲ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਿੋਣਗੇ। 

(ਜੇ ਲਾਗੂ ਿਨ) 

********** 
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ਅਨੁਸਾਰੀ-2: ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਦਾ ਨੋਵਟਸ 
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ਅਨੁਸਾਰੀ-3: ਵਮਤੀ 02/07/2021 ਨੰੂ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ 

 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦ ੇਉਪਬੰਧਾਂ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ, “ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਾਰਾ 4 ਦ ੇਅਧੀਨ 

ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ ਹਤਆਰ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿ ੰਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਸਰਿਾਰ ਇਿ ਸ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਿਰੇਗੀ ਹਿ ਤਾਰੀਿ 

ਬਾਰ ੇਪਰਚਾਰ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰ ਹਵੁੱਚ ਉਹਚਤ ਜਨਤਿ ਸ ਣਵਾਈ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਿ ਸ ਣਵਾਈ ਦਾ 

ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਨ, ਪਰਭਾਵਤ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦਰਜ ਿਰਨ ਅਤ ੇਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ ਹਰਪੋਰਿ ਹਵੁੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤ ੇਜਾਣ ਬਾਰ ੇ ਹਿਿਾ ਿੈਂ।” ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ 

ਇਸ ਹਵਵਸਿਾ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਹਵਚ ਰੁੱਖਹਦਆਂ, ਜਨਤਿ ਸ ਣਵਾਈ 2 ਜ ਲਾਈ, 2021 ਨੰੂ ਗ ਰਦੂਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਪੰਡ 

ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਹਵਖ ੇਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਿ ਅਹਭਆਸ ਉਸੇ ਹਪੰਡ ਹਵਖੇ ਗਮਾਡਾ ਵੁੱਲੋਂ  26.6563 

ਏਿੜ ਦ ੇਪਰਸਤਾਹਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਿ ਆਇਰ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਦ ੇਹਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 

ਹਰਿਾਰਡ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। 

ਜਨਤਿ ਸ ਣਵਾਈ ਹਵੁੱਚ ਪਰਭਾਵਤ ਪਹਰਵਾਰਾਂ, ਗਮਾਡਾ (ਪਰਾਪਤੀ ਸੰਸਿਾ) ਦ ੇਨ ਮਾਇੰਦੇ, ਮਾਲ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਅਹਧਿਾਰੀ, 

ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਅਹਧਐਨ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ ਿੀਮ ਨੇ ਹਸ਼ਰਿਤ ਿੀਤੀ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਦੀ 

ਿੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਰਹਿਹਰਆ ਸਮਝਾਉਣ ਹਵੁੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਖਾਸਿਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਜਨਤਿ ਸ ਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿੁੱਤਤਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਵਸਿਾਰ ਹਵੁੱਚ ਦੁੱਹਸਆ। (ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨ ਸਾਰੀ-

5 ਹਵਚ ਿੈ) 

ਜਨਤਿ ਸ ਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਭੋਂ ਪਰਾਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹਵਸਿਾਰ ਨਾਲ ਹਵਚਾਰ ਵਿਾਂਦਰੇ 

ਿੀਤ ੇਗਏ, ਅਤ ੇਪੰਚਾਇਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦਰਜ ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਅੰਤਮ 

ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ ਹਰਪੋਰਿ ਹਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ। ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ (L.A.R.R. Act), 

2013’ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਸਾਰੀ ਪਰਹਿਹਰਆ ਨੰੂ ਵੀਡੀਓ ਗਰਾਿਡ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਤਆਰੀ 

ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਜਵੇਂ ਹਿ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਿ ਸ ਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਹਸਆ ਿੈ: 

 ਜਨਤਿ ਸ ਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਨ ਮਾਇੰਹਦਆਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਹਦੁੱਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਲਾਿਮੈਂਿ ਲਈ 

ਰਸੀਦਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਢ ੁੱਿਵੇ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਿੀਤੀ ਿੈ। 

 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਪੂਰ ੇਮੋਿਾਲੀ ਹਵੁੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮ ਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਾਅ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ. 

 ਪਰਭਾਹਵਤ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਿਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਹਦੁੱਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ।  
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ਅਨੁਸਾਰੀ-4: ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਦੀਆ ਂਤਸਿੀਰਾ ਂਵਮਤੀ 02/07/2021  
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ਅਨੁਸਾਰੀ-5: ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਵਮਤੀ 02/07/2021  

 



Final Report on Social Impact Assessment for Land Acquisition 

(For 200’ wide 96/97, 107/107 & 109/110 dividing Road at Bhago Majra & Manak Majra) 

 

Faculty of Physical Planning & Architecture, 

Guru Nanak Dev University, Amritsar 

Page | 52  

ਅਨੁਸਾਰੀ-6: ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਿਿੱਲੋਂ  ਸਮੀਵਖਆ ਵਮਤੀ 22/09/2021 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, “ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਸੇ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ 

ਨੰੂ ਸੈਿਸ਼ਨ -7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਤਆਰ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿ ੰਦੀ ਿੈ, ਓਿਦੋਂ, 'ਇੁੱਿ ਮਾਿਰ ਸਮੂਿ ਦ ਆਰਾ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ 

ਮ ਲਾਂਿਣ ਹਰਪੋਰਿ ਦਾ ਮ ਲਾਂਿਣ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈਂ”, ਉਹਚਤ ਸਰਿਾਰ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ ਦੀ ਹਰਪੋਰਿ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ 

ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮ ਲਾਂਿਣ ਇੁੱਿ ਸ ਤੰਤਰ ਬਿ -ਅਨ ਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਿਰ ਸਮੂਿ ਦ ਆਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਹਵਵਸਿਾ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਹਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਿੋਏ, 

ਇੁੱਿ ਮਾਿਰ ਸਮੂਿ ਸਮੀਹਖਆ ਮੀਹਿੰਗ ਸ਼ਰੀ ਿੇ.ਐਸ. ਹਸੁੱਧੂ (ਸੇਵਾਮ ਿਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ) ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਿੇਠ 22 ਸਤੰਬਰ, 

2021 ਨੰੂ ਿਮੇਿੀ ਰਮੂ, ਤੀਜੀ ਮੰਹਜ਼ਲ, ਪ ੁੱਡਾ ਭਵਨ ਹਵਖੇ ਿੋਈ ਸੀ। 

ਮਾਿਰ ਸਮੂਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਹਿੰਗ ਹਵੁੱਚ ਗਮਾਡਾ (ਪਰਾਪਤੀ ਸੰਸਿਾ) ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਦ,ੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ 

ਮ ਲਾਂਿਣ ਿੀਮ ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਦ ੇਸ਼ਾਮਲ ਿੋਏ, ਹਜਨਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਅਹਧਐਨ ਿੀਤਾ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਿੀਮ ਨੇ ਪੂਰੀ 

ਪਰਹਿਹਰਆ ਸਮਝਾਉਣ ਹਵੁੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਹਵਸਿਾਰ ਨਾਲ ਅਹਧਐਨ ਬਾਰੇ ਦੁੱਹਸਆ, ਜ ੋਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ 

ਲਈ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। (ਹਿੁੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀ ਅੰਹਤਿਾ-8 ਹਵੁੱਖੇ) 

ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਿਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ.) ਦਾ ਅਹਧਐਨ ਭੌਹਤਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਰਿੀਿੈਿਚਰ ਹਵਭਾਗ, ਗ ਰ ੂਨਾਨਿ 

ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਿੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ ਦ ਆਰਾ ਿੀਤਾ ਹਗਆ, ਹਜਸ ਨੇ ਡਰਾਿਿ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਸਿੁੱਡੀ ਹਰਪੋਰਿ ਸੌਂਪ ਹਦੁੱਤੀ, ਹਜਸਦਾ 

ਮ ਲਾਂਿਣ ਮਾਿਰ ਸਮੂਿ ਦ ਆਰਾ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵੁੱਚ ਦੋ ਗੈਰ-ਅਹਧਿਾਰਤ ਸਮਾਹਜਿ ਹਵਹਗਆਨੀ (ਪਰੋ. ਰਾਜੇਸ਼ ਹਗੁੱਲ 

ਅਤੇ ਪਰੋ. ਰਮਨਜੀਤ ਿੌਰ ਜੌਿਲ), ਵਖ-ਵਖ ਹਪੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦ ੇਨ ਮਾਇੰਦੇ ਸਨ (ਮਾਿਰ ਸਮੂਿ ਸਮੀਹਖਆ ਮੀਹਿੰਗ ਦੀਆਂ 

ਜਾਦਗਾਰੀ ਅੰਹਤਿਾ-7 ਹਵੁੱਖੇ ਿੈਂ) 

ਮਾਿਰ ਸਮੂਿ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਸੰਸਾ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀਸੀ ਦੌਰਾਨ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਸ ਝਾਅ ਹਦੁੱਤੇ ਗਏ – 

- ਿੋਿਲ ਪ ਆਇੰਿ ਨੰੂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਿਾਵਾਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ. 

- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਮੇਿੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਅਹਧਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਹਦੁੱਤੇ ਹਿ ਇਿ ਸ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਿ 

ਸਾਰ ੇਘਰਾਂ ਦਾ ਹਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਿ ੋਸਿੇ, ਨੇੜੇ ਦਾ ਪ ਨਰਵਾਸ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਿਦਾ ਭਾਵ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰ ਨਾਲੋਂ  

ਬਿ ਤ ਦਰੂ ਨਿੀ ਂਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ । 

ਮਾਿਰ ਸਮੂਿ ਇਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਿੋ ਹਗਆ ਸੀ ਹਿ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਿਾਸ ਨੰੂ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਿਿ 

(L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਭਾਗ-2(i)(e) ਹਵੁੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇਿ ਜਨਤਿ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਰਦਾ 

ਿੈ. ਸਮਾਹਜਿ ਪਰਭਾਵ ਹਰਪੋਰਿ ਦਾ ਮ ਲਾਂਿਣ ਿਰਦੇ ਿੋਏ, ਿਮਿੇੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਿੈ ਹਿ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਸੜਿ ਨੰੂ S.A.S. ਨਗਰ ਦੇ 

ਮਾਸਿਰ ਪਲਾਨ ਅਨ ਸਾਰ ਲਾਗੂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ ਹਵਿਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੋਈ ਸੰਭਵ ਹਵਿਲਪ 

ਨਿੀ ਂਿਨ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੱਿੋ ਘੁੱਿ ਲੋੜੀਦਂੀ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਹਿ ਸਬੰਧਤ ਹਪੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 

ਗਰਹਿਣ ਿਰਨ ਦੀ ਪਰਹਿਹਰਆ ਨੰੂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਿਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਿੈ। 

ਮੀਵਟੰਗ੍ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਿੇਲੇ ਼ਿਾਵਮਲ ਭਾਗ੍ੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ । 
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