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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ 

ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਕਭਟੀ
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ਗਯਟਯ ਭਹਾਰੀ ਏਯੀਆ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਕਭਟੀ ਦੀ 2 ਵੀਂ ਭੀਟਟਿੰਗ ਟਭਤੀ:-  ਨੂਿੰ  ਹਈ ਸੀ,ਟਵਿੱ ਚ ਰਏ ਗਏ ਪਸਟਰਆਂ ਤ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਕਾਯਵਾਈ ਦਾ ਭਿੱਦ-ਵਾਯ ਟਵਵਯਣ।

0 ਵਿੱਰੋਂ ਕਾਯਵਾਈ 

0

07. 0

ਵਿੱਰੋਂ ਕਾਯਵਾਈ  

Operating & Maintenance   of Baba 

Banda Singh Bahadur Memorial 

Chappar Chiri, SAS Nagar on PPP 

Mode   

engage 

VGF 

ਕਭਟੀ ਵਿੱ ਰੋਂ  ਟਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯ 
ਉਯਿੰਤ ਪਸਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਟਕ 
ਟਫਰਟ ਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਦਯਾਨ 
ਉਸਾਯੀ ਦੀ ੂਯੀ ਕੀਭਤ ਦਾ %

ਜਾਂ ਯੁਏ ਰਤੀ ਵਯਗ ਪੁਿੱ ਟ
ਜ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਹਵਗਾ ਾਣੀ ਦੀ 
ਸਰਾਈ ਵਾਸਤ ਚਾਯਜ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵ। ਹਾਰਾਂਟਕ ਇਹ ਚਾਯਟਜਜ 
ਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਭਨਜੂਯ ਹਣ 
ਦੀ ਟਭਤੀ ਤੋਂ ਦ ਸਾਰ ਤਿੱ ਕ ਵਟਰ  
ਯਟਹਣਗ। ਉਯਿੰਤ ਭੀਟਯ 
ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਯਾਹੀਂ ਾਣੀ ਦੀ ਸਰਾਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ।
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Transfer of land measuring 80 kanal 

16 marla from GMADA to PSIEC in 

Mohali. 

ਕਭਟੀ ਵਿੱ ਰੋਂ  ਟਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯ 

ਉਯਿੰਤ PSIEC ਟਵਬਾਗ ਨੂਿੰ  

ਏਕੜ ਬੌਂ ਤਫਦੀਰ ਕਯਨ ਦੀ 

ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਸ਼ਯਤ ਤ ਟਦਿੱ ਤੀ 

ਗਈ ਟਕ PSIEC ਇਸ ਜਭੀਨ ਨੂਿੰ  

ਆਈ.ਟੀ. ਟਸਟੀ ਦੀ ਾਟਰਸੀ ਦ 

ਨਾਯਭਜ਼ ਅਨੁਸਾਯ ਹੀ ਵਯਤੋਂ ਟਵਿੱ ਚ 

ਟਰਆਏਗਾ

 

Preferntial 

Location Charges

NHAI 

ਕਭਟੀ ਵਿੱ ਰੋਂ  ਟਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯ 

ਉਯਿੰਤ ਅਜਿੰ  ਦੀ ਕਾਯਜ-ਫਾਅਦ 

ਰਵਾਨਗੀ ਟਦਿੱ ਤੀ ਗਈ।

ਕਭਟੀ ਵਿੱਰੋਂ  ਟਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯ 

ਉਯਿੰਤ ਅਜਿੰ  ਦੀ ਕਾਯਜ-ਫਾਅਦ 

ਰਵਾਨਗੀ ਟਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। 
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 ਕਭਟੀ ਵਿੱ ਰੋਂ  ਟਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯ 

ਉਯਿੰਤ ਚਿੱਰ ਯਹ ਕਿੰ ਭਾਂ ਦੀ ਰਗਤੀ 

ਨੂਿੰ  ਵਾਟਚਆ ਟਗਆ ਅਤ ਕਿੰ ਭਾਂ ਨੂਿੰ  

ਸਭੇਂ ਟਸਯ ਭੁਕਭਿੰਰ ਕਯਵਾਉਣ 

ਸਫਿੰ ਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 ਕਭਟੀ ਵਿੱ ਰੋਂ  ਐਯ ਦੀ 

ਸਥਾਨਾ ਸਫਿੰ ਧੀ ਅਜਿੰ ਾ ਨੋਟ ਕਯ 

ਟਰਆ ਟਗਆ।

 ਕਭਟੀ ਵਿੱ ਰੋਂ  ਸਕਟਯ- ਟਵਖ 

ੈਂਦ ਉਦਮਟਗਕ ਸਕਟਯ ਰਈ 

ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ  ਸਫਿੰਧੀ 

ਅਜਿੰ ਾ ਵਾਟਚਆ ਟਗਆ ਅਤ ਅਜਿੰ  

ਟਵਿੱ ਚ ਦਯ  ਟਾਈਭ-ਰਾਈਨ 

ਅਨੁਸਾਯ ਕਿੰ ਭ ਭੁਕਭਿੰਰ ਕਯਨ ਦੀ 

ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 Adoption of "Dispute Resolution 

Clause" in IT Scheme in terms of 

Punjab State Real Estate 

(Regulation & Development) Rules, 

2017. 

ਕਭਟੀ ਵਿੱ ਰੋਂ  ਟਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯ 

ਉਯਿੰਤ ਅਜਿੰ  ਟਵਿੱ ਚ ਟਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 

ਤਜਵੀਜ ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 Rearding Separation of books of 

accounts of EDC. 
ਕਭਟੀ ਵਿੱ ਰੋਂ  ਟਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯ 

ਉਯਿੰਤ ਅਜ  ਟਵਿੱ ਚ ਟਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 

ਤਜਵੀਜ ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

 Expenditure on EDC and Licensing 

fee 01.04.2019  to 31.03.2020. 
ਕਭਟੀ ਵਿੱ ਰੋਂ  ਟਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯ 

ਉਯਿੰਤ ਅਜਿੰ  ਟਵਿੱ ਚ ਟਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 

ਤਜਵੀਜ਼ ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

 Agenda for the Revised Budget 

Estimates for the year 2020-21 and 

budget Estimates for the year 2021-

22. 

ਕਭਟੀ ਵਿੱ ਰੋਂ  ਟਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯ 

ਉਯਿੰਤ ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਯਚ ਨੂਿੰ  ਘਟਾ 

ਕ Budget and Accounts 

Scrutiny Committee ਤੋਂ ਭੁੜ 

ਰਵਾਨ ਕਯਵਾ ਕ ਅਥਾਯਟੀ ਅਿੱਗ 

Budget and Accounts Scrutiny 

Committee 
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ਸ਼ ਕਯਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ 

ਗਈ।

 ਕਭਟੀ ਵਿੱ ਰੋਂ  ਟਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯ 

ਉਯਿੰਤ ਅਜਿੰ  ਟਵਿੱ ਚ ਟਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 

ਤਜਵੀਜ਼ ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 Annual Administrative Report for the 

year 2018-19. 
ਕਭਟੀ ਵਿੱ ਰੋਂ  ਟਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯ 

ਉਯਿੰਤ ਅਜਿੰ  ਟਵਿੱ ਚ ਟਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 

ਤਜਵੀਜ਼ ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 Annual Administrative Report for the 

year 2019-20.
ਕਭਟੀ ਵਿੱ ਰੋਂ  ਟਵਚਾਯ-ਵਟਾਂਦਯ 

ਉਯਿੰਤ ਅਜਿੰ  ਟਵਿੱ ਚ ਟਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 

ਤਜਵੀਜ਼ ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
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Allotment of Land in Sector 69 and 79, SAS 

Nagar for setting up Urban PHC's. 
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Short Stay Home

 

Short Stay Home

(Short Stay Home) 

Together with all rights easements and appurtenances whatosever to 

the said plot belonging or pertaining to hold the premises hereby unto 

the Lessee for fifteen year from the date of allotment and thereafter 
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the same can be extended for further period as may be decided by the 

Authority on the new terms and conditions and revised rate of rent.  

 

Charitable 
Institutions 
Orphanages, 
Asylums, Nari 
Niketan, 
Pingalwara, Old 
Age Homes, 
Schools for 
Disabled etc. 

Nominal lease fee of Rs. 
6/- per sq.yd. per year 
shall be charged.  

Allotment on lease hold basis with 
Lease Premium @ Rs. 1000 per Sq. 
Yds. and annual ground Rent        
@ 10% of the lease premium with 
cumulative increase of 7% per 
annum. Permission to sub let an 
area of 5% on ground floor and 5% 
on first floor. Lease period for 30 
Years Only. 

Security fees Rs. 200/- per sq. yard as 
non-refundable security 
shall also be charged. 

Rs. 200/- per sq. yard as non-
refundable security shall also be 
charged. 
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    AjMfw AweItm nM: 25.05 
    (lyKw SwKw) 
 

ivSw:- gmwfw iv~c c~l rhy ivkws kwrjW leI v~K-v~K bYNkW qoN ley krijAW sbMDI[ 

gmwfw iv~c c~l rhy pRojYktW dy ivkws kwrjW nUM smyN isr mukMml krn leI 
gmwfw v`loN v~K-v~K bYNkW qoN smyN smyN qy krjy Aqy EvrfrwPt ilmtW leIAW geIAW hn[ 
imqI 31.03.2019, 31.03.2020 Aqy 31.03.2021 nUM gmwfw dI v~K-v~K bYNkW qoN ley gey 
krjy Aqy EvrfrwPt ilmtW dI siQqI hyT ilKy Anuswr sI:-  

(Fig. in crores) 

Particulars As on 31.03.2019 As on 31.03.2020 As on 31.03.2021 

Term 

Loan 

Overdraft 

Limit 

Total Term 

Loan 

Overdraft 

Limit 

Total Term 

Loan 

Overdraft 

Limit 

Total 

Loan 

Sanctioned 

687.50 2980.00 3667.50 1387.50 2795.68 4183.18 1430.83 

 

2845.68 4276.51 

Loan 

Availed  

624.34 2637.46 3261.80 1387.50 2542.93 

 

3930.43 971.06 

 

2779.21 3750.27 

Weighted 

Average  

               8.72%                   8.22%                7.55% 

 

2. gmwfw v~loN aukq drswey swlW dOrwn ley gey krijAW dy mUlDn Aqy ivAwj dI 
AdwiegI smyN isr kIqI jw rhI hY[ gmwfw v~loN bYNkW qoN ley krijAW dI ivAwj dr dw 
lgwqwr iDAwn r~iKAw jWdw hY Aqy ieh koiSS kIqI jWdI hY ik bYNkW dI AOsqn ivAwj dr 
nUM G~t qoN G~t r~iKAw jw sky[ gmwfw v~loN sYNkSn lon Aqy frwA kIqy lon iv~c lgBg 
250 qoN 300 kroV rupey dw mwrjn r~iKAw jWdw hY qW jo Biv~K iv~c Acwnk PMfj dI 
jrUrq nUM pUrw kIqw jw sky[ 

3.  gmwfw v~loN iv~qI swl 2020-21 dOrwn v~K-v~K bYNkW qoN ley Term Loans dIAW 
kIqIAW AdwiegIAW Aqy nvyN ley Term Loans dw vyrvw hyT drswey Anuswr hY:- 

(Fig. in crores) 

Sr. 

No. 

Name of Bank Sanctioned 

Amount 

Repayment 

during the 

Year 

Closing 

Balance as 

on 

31.03.2021 

Remarks 

1. Punjab National 

Bank, Sector 17B, 

Chandigarh. 

750 187.50 0.92 Existing Loan 

2. Punjab National 

Bank, Sector 17B, 

Chandigarh. 

262.50 65.625 0.30 -do- 

3. Indian Bank, 

Sector 8C, 

Chandigarh 

500 53.55 446.31 Term Loan taken 

on 07.08.2020 at 

7.35% p.a. 

4. Canara Bank, 

Sector 17C, 

Chandigarh 

500 100 398.53 Existing Loan 
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4.      BON pRwpqI kulYktr, gmwfw dy dPqr dI sUcnw muqwibk gmwfw v~loN AweI.tI. 
istI/Avwrf nM: 527 (1440 kroV rupey), eIko istI-2/Avwrf nM: 549 (719 kroV rupey) 
Aqy pI Awr-4 rof/Avwrf nM: 546 (373 kroV rupey) leI AYkuvwier kIqI geI BON dy vDy 
hoey muAwvjy dI AdwiegI vjoN mwnXog pMjwb Aqy hirAwxw hweI kort ivKy lgBg 2532 
kroV rupey dI rkm (imqI 30.06.2021 dy ivAwj smyq) jmHW krvweI jwxI hY, jo ik kort 
dy hukmW muqwibk Gt-vD skdI hY Aqy ijs iv~coN 700 kroV rupey dI AdwiegI gmwfw v~loN 
kort nUM kIqI jw cu~kI hY[ ienHW v~K-v~K AvwrfW dy vDy hoey muAwvjy dI AdwiegI sbMDI 
mwnXog pMjwb Aqy hirAwxw hweI kort ivKy c~l rhy kysW iv~c gmwfw v~loN 15% ivAwj dr 
nwl AdwiegI kIqI jwxI hY, jdoNik gmwfw v~loN bYNkW qoN ley jwx vwly krijAW dI AOsqn 
ivAwj dr 7.50% dy lgBg rihx dI aumId hY[ gmwfw v~loN bwkI rihMdy vDy muAwvjy dI 
1832 kroV rupey dI AdwiegI krn leI v~K-v~K bYNkW qoN 1500 kroV rupey dw krjw lYx 
leI lgwqwr koiSS kIqI jw rhI hY Aqy krjw imlx qoN bwAd vDy muAwvjy dI AdwiegI 
kort nUM kr id~qI jwvygI[ gmwfw v~loN v~K-v~K AvwrfW dy vDy muAwvjy dI AdwiegI dI 
vsUlI sbMDq skIm dy AlwtIAW qoN kort dy PweInl hukmW qoN bwAd kIqI jwxI hY[ 

5.        gmwfw v~loN Aerocity Expansion (Aerotropolis) pRojYkt dI Land Acqusition Aqy  
Development  leI 2000 kroV rupey dw krjw lYx leI kwrvweI kIqI geI sI, ijs sbMDI 
hyTW drsweI sUcI Anuswr bYNkW v~loN trm lon dyx dI PweInl mnjUrI pRwpq ho geI hY:- 

Sr. No. Name of Bank Sanction 

Amount 

Rate of Interest Acceptance given by GMADA 

Vide 

1 Bank of Maharashtra  500 crore 1 month MCLR +  

0.20% i.e. 7.10% p.a. 

Letter No. 5934 dated 

02.02.2021  

2 Punjab National Bank 1000 crore 6 month MCLR +  

0.10% i.e. 7.10% p.a. 

Letter No. 8761 dated 

23.02.2021 

3 State Bank of India 500 crore 3 month MCLR  + 

0.45% i.e. 7.10% p.a. 

Letter No. 73950 dated 

22.06.2021 
 

                       Aerocity Expansion (Aerotropolis) pRojYkt leI gmwfw nUM lgBg 1144.40         
kroV rupey (BON pRwpqI SwKw qoN pRwpq eImyl Anuswr Land Compensation leI 151 kroV 
rupey + Structures leI 250 kroV rupey Aqy pRojYkt irport Anuswr Development & 

Maintenance leI 743.40 kroV rupey) dI rkm dI jrUrq pvygI, ijs dI AdwiegI aukq 
drswey bYNkW qoN loV Anuswr krjw lY ky kr id~qI jwvygI[  

6.  gmwfw v~loN v~K-v`K bYNkW qoN ley krjy Aqy EvrfrwPt ilmtW dI imqI 
30.06.2021 nUM siQqI hyT drswey Anuswr hY:-  

(Fig. in crores) 
Particulars As on 30.06.2021 

Term Loan Overdraft Limit Total 

 Loan Sanctioned 1368.30 2742.18 4110.48 

 Loan Availed 1366.15 2311.76 3677.91 

 Weighted Average 7.30% 
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7.   ies leI hyT drswey mu~idAW nUM kwrjkwrI kmytI dy snmu~K pyS kIqw jWdw hY:-  

a. pYrw nMbr 3 Aqy 5 iv~c drswey krijAW dI kwrj bwAd pRvwngI lYx ih~q[  
A. pYrw nMbr 1,2,4 Aqy 6 sUcnw ih~q[ 
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) 
 
ਵਿਸ਼ਾ:- ਅਕ਼ਾਰ ਆਸਯਭ ਕਰਨੀ ਦ ਬੌਂ ਭ਼ਾਰਕ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ as is where is basis ਤ ਯੀ ਅਰ਼ਾਟਭੈਂਟ ਕਯਨ 

ਸਫੂੰਧੀ। 
 
1.0  ੁੁੱਡ਼ਾ ਹੁਣ ਗਭ਼ਾਡ਼ਾ ਿੁੱਰੋਂ  ਭਹ਼ਾਰੀ ਦ ਨਿੇਂ ਸਕਟਯ 76-80 ਵਿਕਵਸਤ ਕਯਨ ਰਈ ਬੌਂ  ਰ਼ਾਤੀ ਕੁਰਕਟਯ 

ਅਿ਼ਾਯਡ ਨੂੰ 481 ਵਭਤੀ 17.05.2001 ਯ਼ਾਹੀਂ ਬੌਂ ਐਕੁਆਇਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਅਕ਼ਾਰ ਆਸਯਭ 

ਕਰਨੀ, ਜਭੀਨ ਐਕੁਆਇਯ ਹਣ ਤੋਂ ਵਹਰ਼ਾਾਂ ਹੀ ਵੂੰਡ ਸਹ਼ਾਣ਼ਾ ਦ ਖਸਯ਼ਾ ਨੂੰ 77, 78 ਅਤੇ 91 ਅਧੀਨ 

ੈਂਦੀ ਬੌਂ ਸ਼ਾਭਰ ਸੀ। ਯ ਅਕ਼ਾਰ ਆਸਯਭ ਕਰਨੀ ਦ ਖਸਯ਼ਾ ਨੂੰ: 91  ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ ਛਟ-ਛਟ ਯਕਫ ਦ 

ਭਕ਼ਾਨ ਸਨ ਅਤ ਵਜਨ਼੍ਾਾਂ ਦ਼ਾ ਯਕਫ਼ਾ ਰੁੱਗਬੁੱਗ 16 ਕਨ਼ਾਰ 0 ਭਯਰ  (2  ਏਕੜ) ਹ, ਸੂੰਘਣੀ ਆਫ਼ਾਦੀ ਹਣ 

ਕ਼ਾਯਣ ਉਹਨ਼ਾਾਂ ਸਟਯਕਚਯ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਢ਼ਾਉਣ਼ਾ ਜਨਵਹਤ ਵਿੁੱਚ ਨ਼ਾ ਹਣ ਕ਼ਾਯਣ ੁੁੱਡ਼ਾ ਦੀ ਵਿੁੱਤ ਤ ਰਖ਼ਾ ਕਭਟੀ 

ਦੀ ਵਭਤੀ 26-09-2001 ਦੀ ਭੀਵਟੂੰਗ  ਜ ਵਕ ਉਸ ਸਭੇਂ ਦ ਭ਼ਾਨਮਗ ਭਕ਼ਾਨ ਉਸ਼ਾਯੀ ਅਤ ਸਵਹਯੀ 

ਵਿਕ਼ਾਸ ਭੂੰਤਯੀ ਡ਼ਾ. ਸਰੀਭਤੀ ਉਇੂੰਦਯਜੀਤ ਕਯ ਜੀ ਦੀ ਰਧ਼ਾਨਗੀ ਹਠ ਹਈ ਸੀ  ਵਿੁੱਚ ਪਸਰ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ 

ਵਗਆ ਸੀ ਵਕ ਅਕ਼ਾਰ ਆਸਯਭ ਕਰਨੀ  ਜ ਵਕ ਵੂੰਡ ਸਹ਼ਾਣ਼ਾ ਤੋਂ ਰ਼ਾਾਂਡਯ਼ਾਾਂ ਯਡ ਤ ਖੁੱਫ ਹੁੱਥ ੈਂਦੀ ਹ ਨੂੂੰ 

ਵਜਉਂ ਦ਼ਾ ਵਤਉਂ ਛੁੱਡ ਵਦੁੱਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿ। ਇਹ ਛਟ ਉਹਨ਼ਾਾਂ ਬੌਂ ਭ਼ਾਰਕ਼ਾਾਂ ਿ਼ਾਸਤ ਸੀ ਵਜਹਨ਼ਾਾਂ ਨ  ਭਕ ਤ ਭਕ਼ਾਨ਼ਾਾਂ 

ਦੀ ਉਸ਼ਾਯੀ ਕੀਤੀ ਹਈ ਸੀ। ਇਹ ਿੀ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤ਼ਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਕ ਬੌਂ ਭ਼ਾਰਕ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਵਯਹ਼ਾਇਸੀ ਰ਼ਾਟ਼ਾਾਂ 

ਰਈ 600/-ਯੁਏ ਰਤੀ ਿ :ਗਜ ਅਤ ਕਭਯਸੀਅਰ ਫੂਥ਼ਾਾਂ ਰਈ 1000/-ਯੁਏ ਰਤੀ ਿ:ਗਜ 

ਐਕਸਟਯਨਰ ਵਡਿਰਭੈਂਟ ਚ਼ਾਯਜ ਰਣ ਉਯੂੰਤ ਐਡਜਸਟ/ਯੀ-ਅਰ਼ਾਟ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿ। 

2.0 ਉਯਕਤ ਪਸਰ  ਅਨੁਸ਼ਾਯ ਵਭਤੀ 22-11-2001 ਅਤ 23-11-2001 ਨੂੂੰ ਅਕ਼ਾਰ ਆਸਯਭ ਕਰਨੀ ਦ 

ਿਸਨੀਕ਼ਾਾਂ ਅਤ ਸਹ਼ਾਣ਼ਾ-ਰ਼ਾਡਯ਼ਾਾਂ ਯਡ ਤ ਫਣ ਫੂਥ਼ਾਾਂ ਦ ਭ਼ਾਰਕ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਅਖਫ਼ਾਯ਼ਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਵਿਵਗਆਨ ਦਕ 

ਅਯਜੀਆਾਂ ਦੀ ਭੂੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਗਆਨ ਦ ਤਵਹਤ ਬੌਂ ਰ਼ਾਤੀ ਕੁਰਕਟਯ ਦ ਦਪਤਯ 

ਯ਼ਾਹੀਂ ਕੁੁੱਰ 138 ਅਯਜੀਆਾਂ ਰ਼ਾਤ ਹਈਆ ਸਨ ਵਜਹਨ਼ਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਇਸ ਕਰਨੀ ਦੀਆਾਂ  60 ਅਯਜੀਆਾਂ 

ਰ਼ਾਤ ਹਈਆਾਂ ਸਨ। ਰੂੰਤੂ ਸਕਟਯ 76-80 ਦ ਬੌਂ ਭ਼ਾਰਕ਼ਾਾਂ ਿੁੱਰੋਂ  ੁੁੱਡ਼ਾ/ ਗਭ਼ਾਡ਼ਾ ਵਿਯੁੁੱਧ ਕੀਤ ਗਏ ਕਯਟ 

ਕਸ ਦ ਵਡੂੰਗ ਹਣ ਕ਼ਾਯਣ 60 ਵਫਨਕ਼ਾਯ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਯੀ-ਅਰ਼ਾਟਭੈਂਟ ਕਯਨ ਦ਼ਾ ਕਸ ਵਿਚ਼ਾਯ ਅਧੀਨ ਸੀ। 

3.0 ਸਕਟਯ 76-80 ਦ ਕਯਟ  ਕਸ ਦ਼ਾ ਪਸਰ਼ਾ ਹ ਚੁੁੱਕ਼ਾ ਹ  ਅਤ ਸਕਟਯ ਵਿਕ਼ਾਸ ਅਧੀਨ ਹ । ਇਸ ਰਈ  

ਅਕ਼ਾਰ ਆਸਯਭ ਕਰਨੀ ਨੂੂੰ ਯੀ-ਅਰ਼ਾਟਭੈਂਟ ਕਯਨ ਰਈ  ਅਤ ਉਹਨ਼ਾਾਂ ਼ਾਸੋਂ ਸ਼ਾਰ 2001 ਤੋਂ ਰਕ 

2021 ਤੁੱਕ ਉਚਚ ਤਯ ਤ ਵਕਸ ਿੀ ਤਯ਼ਾਾਂ ਦ ਈ.ਡੀ.ਸੀ (ਐਕਸਟਯਨਰ ਵਡਿਰਭੈਂਟ ਚ਼ਾਯਜ) ਵਪਕਸ 
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ਨ਼ਾ ਹਣ ਕ਼ਾਯਨ ਕਈ ਿੀ ਯ਼ਾਸੀ ਰ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ  ਭੁੁੱਖ  ਇੂੰਜੀਨੀਅਯ, ਗਭ਼ਾਡ਼ਾ, 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਯ ਿੁੱਰੋਂ  ਈ.ਡੀ.ਸੀ.  (ਐਕਸਟਯਨਰ ਵਡਿਰਭੈਂਟ ਚ਼ਾਯਜ ) 1115/- ਯੁਏ ਰਤੀ 

ਿ:ਗਜ ਅਤ ਇੂੰਟਯਨਰ ਵਡਿਰਭੈਂਟ ਚ਼ਾਯਵਜਜ਼ 1502/- ਯੁਏ ਰਤੀ ਿ:ਗਜ ਕੁੁੱਰ 2617/- ਯੁਏ ਰਤੀ 

ਿ:ਗਜ ਦ ਵਹਸ਼ਾਫ ਨ਼ਾਰ ਵਪਕਸ ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ। 

4.0   ਬੌਂ ਰ਼ਾਤੀ ਕੁਰਕਟਯ ਿੁੱਰੋਂ  ਭਕ ਦ਼ਾ ਤ਼ਾਜ਼਼ਾ ਸਯਿ ਕਯਨ ਉਯੂੰਤ ਅਕ਼ਾਰ ਆਸਯਭ ਕਰਨੀ ਵਿੁੱਚ 

(ਭਹ਼ਾਰੀ ਰ਼ਾਡਯ਼ਾਾਂ ਯਡ ਖੁੱਫ ਼ਾਸ) ਫਣ ਭਕ਼ਾਨ਼ਾਾਂ/ਦੁਕ਼ਾਨ਼ਾਾਂ ਦੀ ਭਕ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦ਼ਾ ਿਯਿ਼ਾ ਹਠ ਵਰਖ 

ਅਨੁਸ਼ਾਯ ਹ: 
Summary Nos. Eligible Not 

Eligible 
Remarks 

Residential 
Properties  

32 26 6 The houses which were 
not eligible is due to 

the reason either they 
have not deposited the  
requisite fees or have 
constructed the shops 

in the residential 
premises. 

Residential Cum 
Commercial  

4 2 2 Two houses have 
constructed the shops 

in the residential 
premises. 

Boundary Wall 9 0 9  

Vacant Plot 7 0 7  

Commercial 
Shops 

8 0 8  

Total 60 28 32  

 

5.0  ਵਜਿੇਂ ਵਕ ੁੁੱਡ਼ਾ ਦੀ ਵਿੁੱਤ ਅਤ ਰਖ਼ਾ ਕਭਟੀ  ਦੀ ਹਈ 28ਿੀਂ ਭੀਵਟੂੰਗ ਦ ਵਿੁੱਚ ਪਸਰ਼ਾ ਵਰਆ ਵਗਆ ਸੀ 

ਵਕ ਅਕ਼ਾਰ ਆਸਯਭ ਕਰਨੀ ਵਿੁੱਚ ਉਸ ਸਭੇਂ ਫਣ ਸਟਯਕਚਯ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੀ ਯਗੁਰਯ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਸੀ, ਯ 

ਸਕਟਯ 76-80 ਵਿੁੱਚ ਚੁੱਰ ਯਹੀ ਵਰਟੀਗਸਨ ਕ਼ਾਯਨ ਰੂੰਵਫਤ ਅਿਸਥ਼ਾ ਵਿੁੱਚ ਵਯਹ਼ਾ, ਅਤ  ਉਕਤ 

ਐਰੀਕਸਨ਼ਾਾਂ ਸ਼ਾਰ 2001 ਵਿੁੱਚ ਭੂੰਗੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਨ ਨੂੂੰ ਹਯ ੈਂਵਡੂੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ। ਉਸ 

ਤੋਂ ਫ਼ਾਅਦ ਹਯ ਕਈ ਭਕ਼ਾਨ਼ਾਾਂ ਦੀ ਉਸ਼ਾਯੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਚੁੁੱਕੀ ਹ , ਜਕਯ ਕਰਨੀ ਵਿੁੱਚ ਫਣ ਹਏ ਸ਼ਾਯ 

ਭਕ਼ਾਨ਼ਾਾਂ/ਦੁਕ਼ਾਨ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਯਗੂਰਯ ਨਹੀਂ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਾਂਦ਼ਾ ਹ ਤ਼ਾਾਂ ਗਭ਼ਾਡ਼ਾ ਨੂੂੰ ਵਰਟੀਗ ਸਨ ਦ਼ਾ ਿੀ ਸ਼ਾਹਭਣ਼ਾ ਕਯਨ਼ਾ 

ਿਗ਼ਾ।   

  ਉਕਤ ਦ ਸਫੂੰਧ ਵਿੁੱਚ ਦੁੱਵਸਆ ਜ਼ਾਾਂਦ਼ਾ ਹ ਵਕ ਉਕਤ ਸਯਿ ਦਫ਼ਾਯ਼ਾ ਕਯਿ਼ਾਕ ਕਰਨੀ 

ਵਿੁੱਚ ਫਣ ਸ਼ਾਯ ਭਕ਼ਾਨ਼ਾਾਂ/ਦੁਕ਼ਾਨ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ ‘as is where is basis’ ਤ ਵਡਿਰਭੈਂਟ ਚ਼ਾਯਜ ਿਸੂਰ ਕਯਦ 



 

- 47 - 

 

Agenda for 25th Executive Committee Meeting GMADA 

ਹਏ ਯਗੂਰਯ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹ , ਰੂੰਤੂ ਵਜਹੜ ਭ਼ਾਰਕ ਭਕ਼ਾਨ਼ਾਾਂ ਿੁੱਰੋਂ  2001 ਵਿੁੱਚ ਫਣੀ ਼ਾਵਰਸੀ 

ਦੀ ਕਈ ਉਰੂੰਘਣ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਯਹ਼ਾਇਸੀ ਭਕ਼ਾਨ਼ਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਿ਼ਾਵਯਕ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਯਹੀ ਹ 

ਉਹਨ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿ਼ਾਵਯਕ ਿਯਤੋਂ ਫੂੰਦ ਕਯਨ ਉਯੂੰਤ ਹੀ ਯੀ-ਅਰ਼ਾਟ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿਗ਼ਾ।  

ਏਜੂੰਡ਼ਾ ਕ਼ਾਯਜਕ਼ਾਯੀ ਕਭਟੀ ਦ ਵਿੁੱਚ ਵਿਚ਼ਾਯਨ ਵਹੁੱਤ ਸ ਹ ਜੀ। 
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waive off 

Resume

misuse 

misuse 
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pro-rata basis 

individual flat owners 

deliberation 

pro-rate basis 

(Tentaive) 
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compassionate ground) 

waive off 
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ਲੜੀ ਨੰ:  ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੁਪਰ 
ਏਰੀਆ 

ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ 
ਗਗਣਤੀ 

ਕੁੁੱ ਲ ਸੁਪਰ 
ਏਰੀਆ ਂ
(ਵਰਗ ਫੁੁੱ ਟਾਂ 
ਗਵੁੱ ਚ) 

ਭੌਂ ਦਾ ਗ ੁੱ ਸਾ 
(Tentative) 

1. ਐਚ.ਆਈ.ਜੀ(ਸੁਪਰ) 1657 216 357912 55.3% 

2 ਐਚ.ਆਈ.ਜੀ. 1410 136 191760 29.6% 

3 ਐਮ.ਆਈ.ਜੀ(ਸੁਪਰ) 1273 56 71288 11.0% 

4 ਐਮ.ਆਈ.ਜੀ. 649 40 25960 04.1% 

Total   448 646920  
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