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 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ 

 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਪ੍ੰਿਾਬ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਐੁੱਸ.ਏ.ਐੁੱਸ. ਨਗਿ ਲਈ 2006 ਤੋਂ 2031 ਤੁੱਕ ਦ ੇਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਨ ੰ  ਮਨਜ਼ ਿੀ ਦੇ ਜਦੁੱਤੀ ਸੀ। 

ਐਸ.ਏ.ਐੁੱਸ. ਨਗਿ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਦਾ ਮੁੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2031 ਲਈ ਅਨੁਮਾਜਨਤ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਿੋzਗਾਿ ਅਤ ੇ

ਜਿਿਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਿ ਿਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਿਾ ਕਿਨਾ ਿੈ। ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨ ੰ  ਜਤਆਿ ਕਿਨ ਦਾ ਜਵਚਾਿਧਾਿਕ ਅਧਾਿ ਨਗਿ ਮਾਸਟਿ 

ਪ੍ਲਾਨ ਗਰੇਟਿ ਮੋਿਾਲੀ ਖੇਤਿੀ ਯੋਿਨਾ 2008-2058 ਦੇ ਜਦਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਜਤਆਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਿਨ ਅਤ ੇਜਵਸ਼ਵ ਪ੍ੁੱਧਿੀ ਬੁਜਨਆਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਤੇ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਧਆਨ ਕੇਂਦਜਿਤ ਕਿਜਦਆਾਂ, ਆਿਜਿਕ 

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

ਐਸ ਦੀ ਖੇਤਿੀ ਯੋਿਨਾ ਜਵਚ ਇਕ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਜਕ ਨਗਿ ਇਿ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਿਨ ਜਕ ਸਾਲ 2056 ਲਈ 

ਸਾ 4.5 ਕਿੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਾਂ ਸਿਾਨਕ ਜ਼ਿ ਿਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ-ਵਿਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ 

ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਿਾ ਿਿੀ ਿ।ੈ (ਜਸੰਘ ਅਤ ੇਚਾਿਲ, 2018) 

ਚੰਡੀਗੜਹ ਦ ੇਆਸ-ਪ੍ਾਸ ਸਜਿਤ ਐਸ.ਏ.ਐੁੱਸ. ਨਗਿ (ਮੋਿਾਲੀ) ਜਵੁੱਚ ਸ਼ਜਿਿੀ ਆਬਾਦੀ ਜਵੁੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ 

ਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਜਮਲ ਜਿਿਾ ਿੈ, (ਜਸੰਘ ਅਤੇ ਚਾਿਲ, 2018) । ਜਜ਼ਲਹ ਾ ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਿ ਜਵਚ ਸ਼ਜਿਿੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ 

ਵਾਧੇ ਦਿ 2001 ਜਵਚ 38.3% ਿੀਸਦੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੁੱਧਕੇ 2011 ਜਵਚ 54.8% ਿੀਸਦੀ ਿੋ ਗਈ । ਪ੍ੰਿਾਬ 

ਸਿਕਾਿ ਚੰਡੀਗੜਹ ਦੇ ਜਨਿੰਤਿ ਿ ਪ੍ ਜਵੁੱਚ ਮੋਿਾਲੀ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਕਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਅਤ ੇਆਸਪ੍ਾਸ ਦ ੇਇਲਾਜਕਆਾਂ, ਲਾਾਂਡਿਾਾਂ, 

ਖਿੜ ਤੁੱਕ ਜਿਿਾਇਸ਼ੀ ਸਿ ਲਤਾਾਂ ਦੇ ਜਲਿਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਵਕਾਸ ਕਿ ਿਿੀ ਿੈ। 

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

ਜਵਕਾਸ ਦ ੇਲਈ ਵਧੇਿ ੇਸੰਭਾਜਵਤ ਬਣਾਉਾਂਦੀ ਿੈ। ਭੌਜਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਿਜਿਕ ਜਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਕਸੇ ਸ਼ਜਿਿ ਦੇ 

ਸੁਚਾਿ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਨ ਲਈ ਜਜ਼ੰਮੇਵਾਿ ਿਨ ਅਤੇ ਅਜਿਿੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਤਆਿ ਕਿਨ ਦੌਿਾਨ ਲਈ ਗਈ 

ਜਦਰਸ਼ਟੀ, ਉਸ ਖੇਤਿ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦ ੇ ਵਾਤਾਵਿਨ ਦ ੇਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦ ੇ ਭਜਵੁੱਖ ਦੀ ਨੀ ਾਂਿ ਦੀ 

ਜਨਸ਼ਾਨਦੇਿੀ ਕਿਦੀ ਿੈ। (ਜਸੰਘ ਅਤੇ ਚਾਿਲ, 2018) 

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

ਪ੍ੰਿਾਬ ਸਿਕਾਿ ਸਬੰਧਤ ਜਵਕਾਸ ਅਿਾਿਟੀ, ਗਰੇਟਿ ਮੋਿਾਲੀ ਖੇਤਿ ਜਵਕਾਸ ਅਿਾਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਿਾਿੀ ਾਂ, ਜਪ੍ੰਡ 

ਕੰਬਾਲੀ ਤੋਂ ਏਯਿਪ੍ੋਿਟ ਨ ੰ  ਵੰਡਦੀ 164 ਿੁੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਿੋ ਜਕ ਤਿੁੱਜਸਲ ਮੋਿਾਲੀ ਦੀਆਾਂ ਤੀਨ ਗਰਾਮ ਪ੍ੰਚਾਇਤਾਾਂ 

ਕੰਬਾਲੀ, ਕੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਿੜੁਕਾ ਜਵੁੱਚ ਪ੍ੈਂਦੀ ਿੈਂ, ਉਸ ਲਈ ਨੋਟੀਜਿਕੇਸ਼ਨ ਨ. 06/01/2021-6HG1/107, ਜਮਤੀ 

18.01.2021, ਦੇ ਤਜਿਤ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਅਧੀਨ ਆਉਾਂਜਦਆਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਿਜਵਘਨ ਲਾਗ  ਕਿਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 

ਇਸ ਸਬੰਧ ਜਵੁੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕੰਬਾਲੀ, ਕੰਬਾਲਾ, ਿੜੁਕਾ ਜਵੁੱਚ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਤਜਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਿ ਕਿਨ 

ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਦੁੱਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤਜਿਸੀਲ ਮੁਿਾਲੀ ਦ ੇਤੀਨ ਜਪ੍ੰਡਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 17.7126 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 

ਨ ੰ  ਐਕੁਆਇਿ ਕਿਨ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਿ।ੈ 

 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵਪਛੋਕੜ 
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦਾ ਜਪ੍ਛੋਕੜ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਜਵਚ ਯੋਿਨਾਬੁੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ 

ਦਆੁਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਕਸ ੇਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਦੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਿਾਤਮਕ, ਇਿਾਦੇ ਅਤੇ 

ਅਨਿਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜਿਆਾਂ ਦੇ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਜਨਗਿਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆਵਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। 
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ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੁੱਤਵਪ੍ ਿਨ ਨਤੀਿਾ ਜਵਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵੁੱਡੇ ਪ੍ੁੱਧਿ ਤੇ ਸਮਾਿ ਤੇ ਪ੍ੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਜਵਤ 

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

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

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

Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) ਜਵਚ ਸਿੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 

ਪ੍ਾਿਦਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਜਧਕਾਿ, ਜਿਸਨ ੰ  “ਲੈਂਡ ਐਕੁਜਵਜ਼ਨ ਐਕਟ, ਐੁੱਲ.ਏ.ਏ., 1894” (Land Acquisition Act, 

1894) ਦੀ ਿਾਾਂ ਜਦੁੱਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਦੀ ਸਾਿੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟਾਾਂ ਦੀ  ਭ ਜਮਕਾ ਲਈ ਜ਼ਿ ਿੀ ਿੈ। ਭੋਂ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਮਾਜਿਿ ਸਮ ਿ ਦਆੁਿਾ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਅਜਧਐਨ ਦੇ ਆਯੋਿਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਲਈ ਇੁੱਕ 

ਜਵਸਜਤਰਤ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਨ ੰ  ਵੀ ਜਨਿਧਾਜਿਤ ਕਿਦਾ ਿੈ। ਮਾਜਿਿ ਸਮ ਿ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਿ- ਜਿਵੇਂ ਜਕ 

ਜ਼ਮੀਨ, ਆਵਾਿਾਈ, ਮਕਾਨ, ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੰਦਗੀ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਜਕੁੱਤੇ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਆਿਜਿਕ 

ਸਜਿਤੀਆਾਂ, ਭੌਜਤਕ  ਬੁਜਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚ ੇ(ਨਾਲੀਆਾਂ, ਸੜਕਾਾਂ, ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਉਪ੍ਲੁੱਬਧਤਾ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਆਜਦ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ 

ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿੇਗਾ ਅਤੇ ਿੋਿ ਬਿਤੁ ਸਾਿੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਿਨ ਿੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਦਾ 

ਮੁੁੱਖ ਮੁੁੱਦਾ ਿੈ, ਿੋ ਸਮਾਿ ਤ ੇਬਿਪੁ੍ੁੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

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

ਦੇ ਨਤੀਿ ੇਵਿੋਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਭੌਜਤਕ ਿਾਾਂ ਆਿਜਿਕ ਸਿਾਨਕ ਬਦਲਾਵ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਯੋਿਨਾ ਜਵੁੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ ਤੇ ਇਿ 

ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਿਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਜਕ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਿੋਜ਼ੀ-ਿੋਟੀ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀ ਸੁ਼ਿ ਆਤ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਾਂ 

ਪ੍ਰਚੁੱਲਤ ਪ੍ੁੱਧਿ' ਤੇ ਬਿਾਲ ਿੋ ਗਈ ਿੋਵੇ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਅਤ ੇਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ ƒ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਤਆਿ 

ਕਿਨ ਲਈ ਜਧਆਨ ਜਵੁੱਚ ਿੁੱਖੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿ ਿੀ ਜਿੁੱਸੇ ਅਤੇ ਕਦਮ ਿੋ ਜਕ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਿਜਿਕ 

ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ, ਿਨਤਕ/ ਕਜਮਉਨਟੀ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਿੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਿ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ ੇਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ 

ਢਾਾਂਚੇ, ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਾਜਲਸੀ, ਮੁੜ ਿਗਹਾ ਅਤ ੇਪ੍ੁਨਿਵਾਸ, ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਬਿਾਲੀ ਅਤੇ ‘ਮੁੜ ਸਿਾਪ੍ਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ 

ਵਸੇਬਾ’ (Rehabilitation & Resettlement) ਬਿਟ ਦਾ ਵੇਿਵਾ । 

 ਅਵਧਐਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 
ਅਜਧਐਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ, 2013’ ਦੇ ਅਜਧਕਾਿਾਾਂ ਦ ੇਸਿੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਿਦਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਜਧਕਾਿ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਜਧਐਨ ਕਿਨਾ ਿੈ। 

 ਅਵਧਐਨ ਦੇ ਉਦੇ਼ਿ 
ਅਜਧਐਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ, 2013’ ਦੀ ਧਾਿਾ-4 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਮੁਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਿੀ ਸਿੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਇਕੁੱਤਿ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ 

ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦ ੇਸਮਾਜਿਕ-ਆਿਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਅਜਧਐਨ ਿੇਠ ਜਦੁੱਤ ੇ

ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਤੇ ਕੇਂਜਦਰਤ ਿੈ: 

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

2013’ ਜਵੁੱਚ ਸ ਚੀਬੁੱਧ ਿਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ ਿਾ ਉਤਿਦਾ ਿੈ। 

 ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਖੇਤਿ ਦਾ ਇੁੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਿਜਿਕ ਅਤੇ ਸਜਭਆਚਾਿਕ ਪ੍ਰੋਿਾਈਲ ਉਪ੍ਲਬਧ ਅੰਕਜੜਆਾਂ ਅਤ ੇ

ਅੰਕਜੜਆਾਂ, ਖੇਤਿਾਾਂ ਦੇ ਦੌਿੇ ਅਤੇ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਿ ੇਦ ੇਅਧਾਿ ਤੇ ਜਤਆਿ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਛਾਣੀਆਾਂ ਮੁੜ 
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ਵਸੇਬਾ ਸਾਈਟਾਾਂ ਦਾ ਦੌਿਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਜ਼ਮੀਨ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਮੌਿ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੁੱਕ ਸੰਖੇਪ੍ 

ਸਮਾਜਿਕ-ਆਿਜਿਕ ਿ ਪ੍ ਦਿਸਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

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

ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ। 

 ਇਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਭੋਂ ਦੀ ਿੁੱਦ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਿੈ। 

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

ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀ ਸਮੁੁੱਚੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਇਨਹਾਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਿਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। 

 ਜ਼ਮੀਨ (ਸਿਕਾਿੀ ਅਤ ੇ ਜਨੁੱ ਿੀ) ਦੀ ਿੁੱਦ, ਮਕਾਨ, ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਿੋਿ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਸੰਪ੍ਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ 

ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। 

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

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

ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਜਿਕ ਤੋਂ ਜਕਤ ੇਵੁੱਧ ਿਨ ਿਾਾਂ ਨਿੀ ਾਂ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿੋ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ 

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

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

ਿੋਣ ਦਾ ਿਖਮ ਬਜਣਆ ਿਿ।ੇ 

 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁਚੰ ਅਤ ੇਢੰਗ੍ 

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

ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਿ ਜਵੁੱਚ ਢਾਾਂਚਾ ਿੈ ਉਿ ਿੇਠਾਾਂ ਦਿਸਾਈ ਗਈ ਿੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਨ ੰ  ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ 

(L.A.R.R. Act), 2013' ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਜਤਆਿ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। ਿੇਠ ਜਦੁੱਤੀ ਜਚੁੱਤਿ ਵਿਾਅ ਦ ੇਿ ਪ੍ ਜਵੁੱਚ ਜਚੁੱਤਿ 

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

ਵਚਿੱਤਰ 1.1 ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਧੀ 
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ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਢਾਾਂਜਚਆਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਜਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਇੁੱਕ ਪ੍ ਿੀ ਵਸਤ  ਸ ਚੀ ਜਤਆਿ 

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

ਸਾਿ ੇਮੁਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਿੀ ਡਾਟਾ ਸਿੋਤਾਾਂ ਨਾਲ ਜਵਚਾਿ-ਵਟਾਾਂਦਿਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਅੁੱਗ,ੇ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਦ ੇਉੁੱਪ੍ਿ ਦੁੱਸੇ 

ਪ੍ੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਅਜਧਐਨ ਕਿਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਢੰਗ ਸੰਖੇਪ੍ ਜਵੁੱਚ ਸਾਿਣੀ 1.1 ਜਵੁੱਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ – 

ਸਾਰਨੀ 1.1 ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਸੰਚਾਰੀ ਸੰਕੇਤਕ ਢੰਗ੍ 

ਕ

. 
ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਗੁ੍ਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਸਰੋਤ 

1 

ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿੋ ਜਕ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਭੋਂ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਿਨਤਕ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ ਿਤੀ 

ਕਿਦੀ ਿੈ। 

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

ਜਵਚ ਸਿੀ ਅਜਧਕਾਿਾਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤ ੇ

ਪ੍ਾਿਦਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ 

ਪ੍ਜਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਿ ਿਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਿਵਾਲਾ। 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.

ਆਿ. ਐਕਟ 

(L.A.R.R. 

Act), 2013’ 

2 

ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 

ਜਗਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਦੀ 

ਜਗਣਤੀ ਿੋ ਜਕ ਉਿੜੇ ਿੋਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ। 

ਜਜ਼ਲਹ ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਫ਼ਤਿ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਜਿਕਾਿਡਾਾਂ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ. ਇੰਟਿਜਵਓ ਦੇ ਸਮਾਾਂ-ਤਜਿ ਿਾਿੀ ਾਂ 

ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਖੇਤਿ ਜਵੁੱਚ ਸਿਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 
1. ਗਮਾਡਾ 

ਜਿਕਾਿਡ 

2. ਸਿਵੇਖਣ / 

ਖੇਤਿ ਦਾ ਦੌਿਾ 

 3 

ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦਆੁਿਾ 

ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ 

(ਿਨਤਕ ਅਤੇ ਜਨੁੱ ਿੀ) ਘਿਾਾਂ ਅਤੇ ਿੋਿ 

ਆਮ ਸੰਪ੍ੁੱਤੀਆਾਂ ਦੀ ਿੁੱਦ ਨ ੰ  ਸਮਝਨਾ 

ਤੇ ਉਸਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। 

ਐਕੁਆਇਿ ਕੀਤੀ ਿਾ ਿਿੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 

ਜਕਸਮ, ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਿਾਇਦਾਦਾਾਂ, ਿੁੁੱਖਾਾਂ ਆਜਦ ਦੀ 

ਜਗਣਤੀ ਦਾ ਵੇਿਵਾ ਅਜਧਆਇ 2 ਜਵਚ ਜਦੁੱਤਾ ਜਗਆ 

ਿੈ। 

 

4 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਕੰਨੀ 

ਿੁੱਦ ਿੈ  ਤੇ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਕੀਨੀ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ 

ਿਿ ਿਤ ਿੈ। ਉਸਨ  ਸਮਝਨਾ। 

ਐਕੁਆਇਿ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 

ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਵਿਤੋਂ ਦੀ ਡ ੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਜਧਐਨ 

ਕਿਨਾ। 

(ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਸਬiੰਧਤ ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ 

ਸਲਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਿ ਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟ ਿੈ ਜਕ ਐਕੁਆਇਿ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਿਿੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਲੋੜ ਿੈ।) 
1. ਸੈਕੰਡਿੀ 

ਸਿੋਤ 

2. ਸਿਵੇਖਣ / 

ਖੇਤਿ ਦਾ ਦੌਿਾ 

5 
ਕੀ ਜਕਸੇ ਿੋਿ ਿਗਹਾ 'ਤੇ ਗਰਜਿਣ 

ਕਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਿੀ ਾਂ ਿ।ੈ 
ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਸਿਾਨ ਦਾ ਜਵਕਲਜਪ੍ਕ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। 

6 

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ, ਕੁਦਿਤ ਅਤ ੇ

ਉਿਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕਿਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀ 

ਸਮੁੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਇਨਹਾਾਂ ਸਮਾਜਿਕ 

ਕੀਮਤਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਅਜਧਐਨ। 

ਇਸ ਬਾਿੇ ਅਜਧਆਇ 3 ਅਤੇ 4 ਜਵਚ ਦੁੱਜਸਆ ਜਗਆ 

ਿੈ। 

 

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

ਜਗਆ ਿੈ, ਜਵਧੀਆਾਂ ਦ ੇਵੇਿਜਵਆਾਂ ਜਵੁੱਚ ਿੇਠ ਜਲੁੱ ਜਖਆ ਪ੍ੰਕਜਤਆ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: 

 ਸਮਾਵਜਕ-ਆਰਵਥਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ: ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ ਦੇ ਗਰਜਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅਜਧਐਨ ਲਈ, ਿ ਨ 2021 

ਦੇ ਮਿੀਨੇ ਦੌਿਾਨ ਇੁੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਿਜਿਕ ਸਿਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਜਨੁੱ ਿੀ ਇੰਟਿਜਵਊਆਾਂ ਿਾਿੀ ਾਂ ਿਵਾਬਦੇਿ 

ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਕਜੜਆਾਂ ਿਾਿੀ ਾਂ ਇਿ ਅੰਕੜੇ ਇਕੁੱਤਿ ਕੀਤ ੇਗਏ। 
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 ਵਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ: ਸਾਿੇ ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਜਪ੍ੰਡ ਪ੍ੁੱਧਿ ਤੇ 

ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਿ ਦੇ ਿਜਿਣ-ਸਜਿਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ ਦੇ ਗਰਜਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਜਵਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਵੁੱਚ ਸਲਾਿ-

ਮਸ਼ਵਿ ੇਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ। 

 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿ 

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ 164 ਿੁੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ 

ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗਰਜਿਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੰ  

ਸ਼ਰੇਣੀਬੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ - 

o ਪ੍ ਿਵ ਜਨਿਮਾਣ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ 

o ਉਸਾਿੀ ਦੇ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ 

o ਕਾਿਵਾਈ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ ਦਾ ਮੁੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਿ 

ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਿਨਾ ਿੈ ਜਕ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  

ਘਟਾਇਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  

ਵਧਾਇਆ ਿਾਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪ੍ਾਅ 

ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਦੌਿਾਨ ਲਾਗ  ਕੀਤ ੇ

ਿਾਣਗੇ, 'ਪ੍ ਿਵ-ਜਨਿਮਾਣ ਪ੍ੜਾਅ, ਜਨਿਮਾਣ ਪ੍ੜਾਅ 

ਅਤੇ ਕਾਿਿਸ਼ੀਲ ਪ੍ੜਾਅ' ਵੁੱਖੋ ਵੁੱਖਿ ੇਮਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ ਤੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਕੁਦਿਤ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ, ਖੇਤਿਾਾਂ ਦੇ ਦੌਿੇ ਅਤੇ ਡੈਸਕ ਸਮੀਜਖਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਾਂ 

ਦਆੁਿਾ ਜਦੁੱਤੀ ਗਈ ਬਿਤੁੀ ਪ੍ਰਤੀਜਕਜਿਆ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਆੁਿਾ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। ਜਨਿਮਾਣ ਦ ੇਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ 

ਦੌਿਾਨ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੇ ਵੇਿਵੇ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਿੈ ਿੋ ਅਜਧਆਇ-4 ਜਵਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।  

 ਵਿਕਲਪਾ ਂਲਈ ਵਿਚਾਰ 

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

ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਾਂ ਜਵਕਲਪ੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਜਵਚਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਲੋੜੀ ਾਂਦ ੇਮਿੁੱਕਮ ੇਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਵੇਿਜਵਆਾਂ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ, ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਿ ਮਸ਼ਵਿਾ ਕਿਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਣੁਵੇਂ ਜਵਕਲਪ੍ਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। 

 ਮੁਆਿਜ ੇਦਾ ਵਨਰਣਾ 

ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕੁਲੈਕਟਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਿਕਮ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਨ ਅਤੇ ਜਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. 

ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 26, 27 ਅਤੇ ਪ੍ਜਿਲੇ ਕਾਿਿ-ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਿ ਜਨਿਧਾਿਤ ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ ਨ ੰ  

ਅਪ੍ਣਾਏਗਾ। 

********** 
  

ਵਚਿੱਤਰ 1.2 ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
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 ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਰਚਣਾ 

2.1 ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਥਾਨ 
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ ਦੇ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ (ਐਲ.ਪ੍ੀ.ਏ, 2031) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਜਿਣ ਲਈ ਕੰਬਾਲੀ ਤੋਂ 

ਏਯਿਪ੍ੋਿਟ ਨ ੰ  ਵੰਡਦੀ 164 ਿੁੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਲਈ ਤਜਿਸੀਲ ਮੋਿਾਲੀ ਦੀਆਾਂ 3 ਗਰਾਮ ਪ੍ੰਚਾਇਤਾਾਂ ਕੰਬਾਲੀ (225), 

ਕੰਬਾਲਾ (226) ਅਤੇ ਿੜੁਕਾ (263) ਦਾ ਖੇਤਿ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਿੈਂ, ਿੋ ਜਜ਼ਲਹ ਾ ਐਸ.ਏ.ਐੁੱਸ. ਨਗਿ ਚ ਸਜਿਤ ਿੈ। 

ਨਕ਼ਿਾ 2.1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗ੍ਰ ਦੇ 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 
ਚਣੁੀ ਗਈ ਕੁੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 17.7126 ਏਕੜ 

ਿੈਂ, 164' ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, 

ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਿ ਕਿਨ ਦੀ 

ਤਿਵੀਜ਼ ਿੈ, ਜਸਿਿ 1.2 ਜਕਮੀ. ਿੈਂ, 

ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਜਿਣ ਤੀਨ ਗਰਾਮ 

ਪ੍ੰਚਾਇਤਾਾਂ ਦ ੇ ਅਜਧਕਾਿ ਖੇਤਿ ਜਵੁੱਚ 

ਆਉਾਂਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 

ਜਜ਼ਆਦਾਤਿ ਜਿੁੱਸਾ, ਅਿਿਾਤ 10.6625 

ਏਕੜ, ਗਰਾਮ ਪ੍ੰਚਾਇਤ ਕੰਬਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਿਿਾ ਿੈ। (ਸਾਿਣੀ 2.1) 

2.3 ਜਨਤਕ ਉਦੇ਼ਿਾਂ ਦਾ ਸਪ਼ਿਟੀਕਰਨ 
ਕੰਬਾਲੀ ਤੋਂ ਏਯਿਪ੍ੋਿਟ ਨ ੰ  ਵੰਡਦੀ 164 ਿੁੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਭ ਮੀ ਗਰਜਿਣ, ਿੇਠ ਜਦੁੱਤੇ ਿਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ 

ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਿੈ: 

ਐਸ.ਏ.ਐੁੱਸ. ਨਗਿ, ਪ੍ੰਿਾਬ ਲਈ ਇਕ ਜਵਚਾਿ ਇਿ ਿੈ ਜਕ ਪ੍ੰਿਾਬ ਦ ੇਗਰੇਟਿ ਮੁਿਾਲੀ ਖੇਤਿ ਜਵਚ “ਪ੍ਰੀਮੀਅਿ 

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

ਿੈਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਿ ਟਾਊਨਜਸ਼ਪ੍ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਜਿਕਾਾਂ ਲਈ ਿਜਿਣ, ਕੰਮ ਕਿਨ, ਖੇਡਣ, ਜਸੁੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਿੋਬਾਿਾਾਂ ਦੇ ਸੌਜਦਆਾਂ 

ਨ ੰ  ਪ੍ਰਦਿਜਸ਼ਤ ਕਿਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਪ੍ਰਦਿਜਸ਼ਤ ਵਾਤਾਵਿਣ ਿੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਦਰਸ਼ਟੀ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਦੀਆਾਂ ਿਣਨੀਤੀਆਾਂ 

ਿੇਠ ਜਲਖੀਆਾਂ ਿਨ। 

 ਚੰਡੀਗੜਹ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਿਵਾਈ ਅੁੱਡਾ, ਿੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਸ-ਪ੍ਾਸ ਦੇ ਸ਼ਜਿਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਕੁਸ਼ਲ ਸੜਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 

ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਪ੍ਿੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨਾ। 

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

 ਉੁੱਚਾ ਪ੍ਰਮੁੁੱਖ ਿਾਿ ਮਾਿਗਾਾਂ ਅਤੇ ਉੁੱਚ ਦਿਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਿਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੈਂਡ ਵੈਲਯ  ਦੀ ਸੁਿੁੱਜਖਆ 

ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਿਨਾ  

 ਕੰਮ ਕਿਨ ਅਤੇ ਿਜਿਣ ਵਾਲੇ ਕਜਮਊਨਟੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਾਂ ਜਕਸਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਿਿਾਇਸ਼ੀ ਜਕਸਮਾਾਂ ਅਤੇ ਿੇਂਿ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਿਨਾ,  

 ਪ੍ਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਿ ਜਵੁੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਿਨਜਸ਼ਪ੍ ਜਵਕਾਸ ਦੇ ਅਵਸਿ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਿਨਾ ਜਵਸ਼ਵ ਪ੍ੁੱਧਿੀ ਬੁਜਨਆਦੀ 

ਅਤੇ ਸਿ ਲਤਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਇਕ ਜਵਆਪ੍ਕ ਆਵਾਿਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿ ਲਤ ਿੋ ਸਿਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ 

ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਜਨਵੇਸ਼ਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਿਾ ਕਿੇਗੀ.  

 ਇਸ ਨਾਲ ਇਿ ਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ, ਜਕ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗਰਜਿਣ ਕਿਨਾ 

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

ਲਈ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਾਂਦਾ ਿੈ। 

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

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

ਲਈ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। ਜਿਸ ਜਵੁੱਚ ਤਜਿਸੀਲ ਮੁਿਾਲੀ, ਜਜ਼ਲਹ ਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ ਦੀ ਤੀਨ ਗਰਾਮ 

ਸਾਿਣੀ 2.1 ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਭ ਮੀ ਖੇਤਿ (ਏਕਿ) 

ਗ੍ਰਾਮ 

ਪੰਚਾਅਤ 

ਖੇਤਰ 

ਿਰਗ੍ ਮੀਟਰ ਵਿਿੱਚ  ਏਕਰ ਕ ਮ 

ਕੰਬਾਲੀ (225) 3819.42 0.9438 7 11 

ਕੰਬਾਲਾ (226) 43149.61 10.6625 85 6 

ਿੜੁਕਾ (263) 24711.32 6.1063 48 17 

ਕੁਿੱਲ ਲੋੜੀਦਂੀ 

ਜਮੀਨ 
 17.7126   
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ਪ੍ੰਚਾਇਤਾਾਂ ਿੋ, ਕੰਬਾਲੀ, ਕੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਿੜੁਕਾ ਦੀ 164’ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਲਈ ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਜਵੁੱਚ 

ਲਗਭਗ 17.7126 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਜਵੁੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਤਜਿਤ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਿ (ਮੋਿਾਲੀ) ਜਵੁੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਦੀ ਤਿਵੀਜ਼ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੈ। 

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

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

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

(ਸਾਿਣੀ 2.1 ਵੇਖੋ) 

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

ਅਹਦੁਾ 
ਨਾਮ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਵਿਚ ਅਹਦੁਾ ਮੁਹਾਰਤ 

ਪਰੋਜੈਕਟ 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਡਾ. ਸਿਬਿੋਤ 

ਜਸੰਘ ਬਜਿਲ 

ਉੁੱਪ੍-ਕੁਲਪ੍ਤੀ, ਿੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯ . ਦੇ 

ਔ.ਏਸ.ਡੀ.,  
ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 

ਖੋਜ 

ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ 

ਡਾ. ਕਿਮਿੀਤ 

ਜਸੰਘ ਚਾਿਲ 
ਪ੍ਰੋਿੈਸਿ, ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ ਜਵਭਾਗ ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 

ਡਾ. ਗੋਪ੍ਾਲ 

ਕੁਮਾਿ ਿੌਿਿੀ 
ਪ੍ਰੋਿੈਸਿ, ਯੋਿਨਾ ਜਵਭਾਗ 

ਸਮਾਿ ਸ਼ਾਸਤਿ,, ਭ ਗੋਲ ਅਤੇ ਸਿਾਜਨਕ 

ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ 

ਡਾ. ਿਾਵਲ 

ਜਸੰਘ ਔਲਖ 
ਸਿਾਇਕ ਪ੍ਰਿੋੈਸਿ, ਯੋਿਨਾ ਜਵਭਾਗ 

ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ, ਔਟੋਕੈਡ ਮਾiਿਿ, ਖੋਿ ਅਤੇ 

ਜਸਖਲਾਈ 

ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ 

ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਡਾ. ਿਵੀ ਇੰਦਿ 

ਜਸੰਘ 
ਸਿਾਇਕ ਪ੍ਰਿੋੈਸਿ, ਯੋਿਨਾ ਜਵਭਾਗ 

ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ ਅਤੇ ਭੌਜਤਕ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ, 

ਔਟੋਕੈਡ ਮਾਜਿਿ, ਖੋਿ ਅਤੇ ਜਸਖਲਾਈ 

ਸ਼ਰੀ ਮੋਜਿਤ ਸੋਨੀ 

ਸ਼ਜਿਿੀ ਅਤੇ ਖੇਤਿੀ ਯੋਿਨਾਕਾਿ, , 

ਭੌਜਤਕ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 

ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ ਜਵਭਾਗ 

ArcGIS ਮਾਜਿਿ,  ਸ਼ਜਿਿੀ ਅਤੇ ਖੇਤਿੀ 

ਯੋਿਨਾਕਾਿ, ਡਾਟਾ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ  ਿਪ੍ਟ 

ਜਲਖਣ 

ਸ਼ਰੀ ਿੋਿਨ ਸੋਨੀ 

ਜਿਸਿਚ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਭੌਜਤਕ 

ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ 

ਜਵਭਾਗ 

ਪ੍ੇਂਡ  ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ, ਖੋਿ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਯ 

ਭਾਗੀਦਾਿੀ, ਡਾਟਾ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਨਿੀਖਣ 

ਜਮਸ ਜਪ੍ਰਆ ਿ ਨੀਅਿ ਜਿਸਿਚ ਿੈਲੋ, ਭੌਜਤਕ 

ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਿਕੀਟੈਕਚਿ 

ਜਵਭਾਗ 

ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਜਵਚਾਿ ਵਟਾਾਂਦਿਾ, ਡਾਟਾ 

ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਨਿੀਖਣ 

ਕਿਨ ਡਾਵਿਾਾਂ ਡਾਟਾ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਨਿੀਖਣ 
 

2.5 ਼ਿੈਡਯੂਲ ਆਫ਼ ਕੰਸਲਟ਼ੇਿਨ 

ਮਸ਼ਵਿ ੇਦੀ ਤਜਿ ਸਮੁੁੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਜਵਚ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਿ ੇਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਇਕ ਨਾਜੁ਼ਕ 

ਪ੍ਿ ਮਿੁੱਤਵਪ੍ ਿਨ ਪ੍ੜਾਅ ਿਿੀ ਿੈ। ਸਮਾਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ) ਦੀ ਜਤਆਿੀ ਤੁੱਕ 

ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਿ ੇਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਿਾਿੀ ਿਿੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦ ੇਮੁਲਾਾਂਕਣ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਿ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 

ਢਾਾਂਚਾਗਤ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਿ ੇਿਾਿੀ ਾਂ ਸਿਾਨਕ ਭਾਈਚਾਜਿਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਦੇ 

ਮਿੁੱਤਵਪ੍ ਿਨ ਢੰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਿਨ ਲਈ ਜਪ੍ੰਡ ਪ੍ੁੱਧਿ ਤੇ ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸ 

ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਿੈ, ਜਕ ਇਸ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਸਬੰਧਤ ਜਵਕਸਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਿਨ ਜਵਚ ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ 

ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।  

2.5.1 ਮ਼ਿਿਰ ੇਦਾ ਉਦੇ਼ਿ/ਤਵਹ 

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਜਵੁੱਚ ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਿ ੇਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨਾ ਿੈ, ਇਸ ਜਵਚ, 

ਸਿਾਨਕ ਮਸਜਲਆਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ, ਸਜਭਆਚਾਿ ਜਵਸ਼ਵਾਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਜਵਚਾਿਾਾਂ ਬਾਿ ੇਿਾਣਨ ਲਈ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਿਾ 
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ਮਦਦਗਾਿ ਿੁੰਦਾ ਿੈਂ। ਸਿਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਿ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਿਾ, ਿਣਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਜਸਿਾਿਸ਼ਾਾਂ ਦਆੁਿਾ 

ਸਿਕਾਿ ਅਤ ੇਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਜਵਚਕਾਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। 

ਕੁਲ ਜਮਲਾ ਕੇ, ਇਿ ਸਲਾਿ ਮਸ਼ਵਿ ੇਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਖੇਤਿ ਨ ੰ  ਜਵਕਸਤ ਕਿਨ ਲਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨ ੰ  ਿੁੱਜਖਆ 

ਿਾਾਂਦਾ ਿੈਂ। 

2.5.2 ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ 
ਿੇਠ ਜਦੁੱਤ ੇਭਾਗ ਜਵੁੱਚ ਜਵਚਾਿ-ਵਟਾਾਂਦਿੇ ਦੀ ਜਕਸਮਾਾਂ – 

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

ਦੀ ਜਕਸਮ ਿੇਠਾਾਂ ਦਿਸਾਈ ਗਈ ਿੈ: - 

 ਕੰਬਾਲੀ ਤੋਂ ਏਯਿਪ੍ੋਿਟ ਨ ੰ  ਵੰਡਦੀ 164' ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦ ੇਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦ ੇਜਵਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ 

ਦੀਆਾਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਤੇ ਕੇਂਦਜਿਤ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਿ। 

 ਇਨਹਾਾਂ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਿੇ ਦੌਿਾਨ, ਗਮਾਡਾ ਦਆੁਿਾ ਜਦੁੱਤੇ ਨਕਜਸ਼ਆਾਂ ਿਾਿੀ ਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਤੇ 

ਵਿਤੋਂ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਬਾਿੇ ਦੁੱਸਣ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਚੁੱਤਿ ਅਤੇ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਦਿswਉਣ 

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

ਸਮਝਣ ਜਵਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। 

 ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀ ਜਵਆਜਖਆ ਬਾਿੇ ਿਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਵਿ 

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

ਸਿਕਾਿ ਦਆੁਿਾ ਿਾਿੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦਾ ਨੋਟੀਜਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਿਾਗਿ ਕਤਾ ਲਈ ਧਿਮਸ਼ਾਲਾ ਜਵਖ ੇ

ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 

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

ਜਵਚਾਿ ਵਟਾਾਂਦਿੇ, ਸਿਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਸਮ ਿਾਾਂ ਅਤ ੇਿਣਨੀਤਕ ਸਿਾਨਾਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਗੁਿਦਆੁਿਾ, ਧਿਮਸ਼ਾਲਾ, 

ਸਕ ਲ, ਆਾਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਿ ਆਜਦ ਤੇ ਕੇਂਦਜਿਤ ਸਮ ਿ ਨਾਲ ਜਵਚਾਿ ਵਟਾਾਂਦਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਿਨ ਤਾਾਂ ਿ ੋਜ਼ਮੀਨ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸਵੀਜਕਰਤੀ ਨ ੰ  ਸਮਜਝਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਇਨਹਾਾਂ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਿ ੇਦਾ 

ਸਮੁੁੱਚਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਿ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਿਨਾ ਸੀ, ਜਕ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੀ ਮਿਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੁੱਸਾ ਲੈਣ; ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ 

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

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

III. ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ: ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਖੇਤਿ ਜਵਚ ਆਉਾਂਦੇ ਤੀਨ ਗਰਾਮ ਪ੍ੰਚਾਇਤਾਾਂ ਕੰਬਾਲੀ, ਕੰਬਾਲਾ, 

ਿੜੁਕਾ (ਤਜਿਸੀਲ ਮੋਿਾਲੀ) ਦੀ ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੰਬਾਲਾ ਜਪ੍ੰਡ ਦੇ ਗੁਿ ਦਵਾਿਾ ਜਵਖੇ 03.07.2021 ਨ ੰ  

‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦੀ ਧਾਿਾ -5 ਦ ੇਤਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਿੇ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ 

ਕੁੱਲੈਕਟਿ-ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਿ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦ,ੇ ਸਮਾਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ.) ਟੀਮ, ਗੁਿ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਯ ਨੀਵਿਜਸਟੀ, ਅੰਜਮਰਤਸਿ ਿਾਜਜ਼ਿ ਸਨ। ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਿਾਜ਼ਿੀ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਵੇਿਵਾ ਅਜੰਤਕਾ-6 ਜਵਖੇ ਿੈ। 

********** 
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 ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਥਤੀ 

3.1 ਭੂਮੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 

3.1.1 ਭੋਂ ਿਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਿੱਢਲੀਆਂ ਸਰੋਤਾ ਂਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਕੁੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ 17.7126 ਏਕੜ ਿੈਂ, ਇਿ ਸੰਪ੍ਤੀ ਮੋਿਾਲੀ ਿੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ  

ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਿੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਭੋਂ ਅਤ ੇਿਾਇਦਾਦ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ ਦ ੇਖੇਤਿ ਜਵੁੱਚ ਿੈ। ਇਸ ਤਿਹਾਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਿ 

ਜਿਿਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਿਾਾਂ ਜਵੁੱਚ ਇਿ ਇਕੋ ਵਿਤੋਂ ਿਜਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਿੈ, ਿੋ ਐੁੱਸ.ਏ.ਐੁੱਸ. ਨਗਿ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ, 2031 

ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਪ੍ ਿਾ ਕਿਦੇ ਿਨ। ਸਾਿਣੀ ਜਵਚ ਉਪ੍ਲੁੱਬਧ ਖਸਿਾ ਨੰ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਕਸਮ ਬਾਿੇ ਜਵਸਿਾਿਪ੍ ਿਵਕ 

ਵੇਿਵ ੇਿੇਠਾਾਂ ਜਦੁੱਤੇ ਗਏ ਿਨ ਿੋ, ਜਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਿਕਾਿਡਾਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਨ। 

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

S. 

N. 

District Tehsil Village 
Had 

bast No. 

Khasra 

No. 

Area to be 

acquired 

Area 

as per 

fard 

K-M K-M 

S.A.S. Nagar Mohali Kambali 225       

Land Owner Detail           

1 
Parminder Kaur w/o Raghbir singh, Saraswati w/o Bihari lal, M/s 

Sukham Infrastructure, Jora singh s/o Dayal singh, Gurdev Singh s/o 

Chatra Singh, Kuldeep kaur widow of Bachan Singh, Balkar singh s/o 

Nirmal Singh, Simrat Kaur d/o Nirmal singh, Kaka singh s/o Dayal 

singh, Bhag singh s/o Gurdev singh, Harchand singh s/o Bachan singh 

and Jaswinder kaur w/o Gurmeet singh 

21//18/2 

min 
1 - 15 7-17 

2 19/1/2 min 2 - 6 2-11 

3 22/2 min 0 - 16 2-8 

4 23 min 2 - 14 3-7 

Total 7 - 11   

            or 0.9438 acre   

  S.A.S. Nagar Mohali Kambala 226           

1 Bhupinder kaur widow of  Ajaib singh, Harjit and Gurdeep singh s/o 

Ajaib singh, Baljeet s/o Bachan Singh, Kulwant singh s/o Bachan 

singh, Hardeep s/o Kulwant singh 

4// 23 min 3 - 12 4-11 

2 15//4/2 min 1 - 8 1-16 

3 15//4/3 min 2 - 2 2-4 

4 

Bhupinder kaur widow of  Ajaib singh, Harjit kaur d/o Ajaib singh, 

Gurdeep singh s/o ajaib singh, Usha kiran w/o Rajinder prasad, 

Baljeet s/o Harbans Singh, Kulwant singh s/o Bachan singh, Hardeep 

Singh s/o Kulwant singh 

4//24 min 1 - 1 6-4 

5 Sukham Infrastructure pvt. Ltd. Sco 161-162, Sector-8 C, Chandigarh 15//3 min 1 - 12 8-0 

6 

Bhupinder kaur widow of  Ajaib singh, Harjit kaur d/o Ajaib singh, 

Gurdeep singh s/o ajaib singh, Baljeet s/o Harbans Singh, Kulwant 

singh s/o Bachan singh, Hardeep Singh s/o Kulwant singh 

4/1 min 1 - 6 2-4 

7 
Cultivator- Jaswinder kaur widow of Avtar singh, Navjot and 

Ranjodh singh s/o Avtar singh 
4/4 min 1 - 9 1-16 

8 Kulwinder s/o Gurmukh, Manjeet kaur w/o Kulwinder singh, Sukham 

pvt. Ltd, Ranjodh and Navjot s/o Avtar singh, Sukhdev-Maan singh-

Surinder s/o Basta singh, Jagdeep s/o Sukhwinder singh 

5 min 0 - 9 8-0 

9 6 min 5 - 2 6-10 

10 7 min 2 - 8 8-0 

11 
Kalwinder singh s/o Gurmukh Singh, Manjeet Kaur w/o Kalwinder 

singh and many others 
15 min 3 - 10 8-0 

12 Detail Missing 26 min 0 - 13   

13 Kulwinder s/o Gurmukh, Manjeet kaur w/o Kulwinder singh, Sukham 

pvt. Ltd, Jaswinder kaur widow of Avtar singh, Ranjodh and Navjot 

s/o Avtar singh, 

16//10/2 

min 
0 - 3 3-0 

14 11 min 4 - 14 8-0 

15 20/2 min 2 - 13 5-16 

16 

Sukham Infrastructure pvt. Ltd. Sco 161-162, Sector-8 C, Chandigarh 

19 min 3 - 10 7-7 

17 20/1 1 - 9 1-9 

18 23/1 min 1 - 11 2-8 

19 19// 2 min 0 - 10 8-0 

20 Mehar-Lakhmir-Jasmer singh s/o Jagir Singh 16//21 min 0 - 4 7-9 

21 Sukham Infrastructure pvt. Ltd. Sco 161-162, Sector-8 C, Chandigarh 22 min 5 - 16 8-0 

22 
Balwant singh s/o Inder singh, Snehlata w/o Varinder Kumar, Pushpa 

Rani w/o Narinder Kumar, Jarnail kaur w/o Amar singh, Kulwinder 

kaur w/o Paramjit singh, archana d/o Mohan lal setia 

16//23/2 

min 
0 - 15 5-12 

23 19//4 min 1 - 8 8-0 
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24 Raghbir-Thakar-Harbans-Gurmukh-Rajinder-Bhupinder singh S/o 

Ajeet Singh 

18// 11 min 0 - 5 8-0 

25 20 min 6 - 5 8-0 

26 Sajjan singh s/o Gurdev singh, Gejo d/o Santu, Raghbir-Harbans-

Thakar-Rajinder-Bhupinder, Gurmukh singh S/o Ajeet Singh, Sajjan 

singh Muttbanna s/o Channan Singh, Naajar singh s/o Akki 

19 min 1 - 10 7-10 

27 21 min 1 - 17 8-0 

28 22 min 2 - 0 2-5 

29 Detail Missing 19//3 min 6 - 5   

30 

Karam-Amrik-Swarn-Ajmer-Darshan singh s/o Hajura singh, Ujagar-

Ajaib-Mahinder-Mlaagar-Jang Bahadar Singh S/o Amar singh, 

Mohan lal s/o Des Raj 

6/1 min 0 - 0 4-13 

31 
Jasdeepak singh s/o Jasmer Singh s/o Chotta singh 

6/2 min 0 - 14 3-7 

32 14/2 min 0 - 17 6-0 

33 Harbant kaur w/o Gurnam Singh, Sukhwinder-Avtar Singh s/o 

Gurnam Singh, Balwinder kaur widow of Gurnam singh 

7 min 6 - 5 7-18 

34 14/1 min 0 - 16 1-10 

35 Detail Missing 8 min 1 - 2   

36 
Jasmer Singh s/o Chhota Singh s/o Ram singh 

15 min 6 - 1 8-0 

37 16 min 3 - 0 8-0 

38 Suman w/o Harpal Singh s/o Mahinder singh 
148//0 min 

Raasta 
0 - 15 0-5 

39 
Saafi Muhammad s/o Sadiq, Salim-Ali Muhammad s/o Asrail khan, 

Ali Muhammad-Salim Muhammad s/o Ismail Khan 
149//0 min 

Raasta 
0 - 9 0-5 

Total 85 - 6   

          or 10.6625 acre   

  S.A.S. Nagar Mohali Rurka 263           

1 Kanta Devi w/o Kashmiri Lal s/o Hari ram 1//22/1 min 0 - 14 1-13 

2 
Kanwaljeet Kaur w/o Col. Surinder Singh, Gurcharan singh s/o 

Jernail singh, Ranjeet s/o Balvir Singh 
22/2  1 - 2 1-2 

3 Dina nath s/o Jta shanker, Satpal s/o Lal Cahnd and Many others 22/3 min 1 - 1 1-7 

4 

Amar nath s/o Dasodhi, Dharam Ram s/o Sadhu, Arun sharma s/o 

Hardev sharma and many others 

22/4 min 0 - 15 0-17 

5 23/1 min 2 - 3 2-8 

6 5//3/1 min 0 - 12 0-13 

7 5//2/1 0 - 1 0-13 

8 

Gram Panchayat Deh 

1//23/2 min 2 - 4 3-16 

9 24 min 0 - 2 7-10 

10 5//3/2 min 0 - 15 0-18 

11 26 0 - 5 0-5 

12 30 min 3 - 19 4-8 

13 

Brijinder Singh s/o Issar Singh s/o Mal Singh r/o Kothi no.1, Phase-2 

Mohali 

4//20 min 0 - 18 8-0 

14 21 min 5 - 18 8-0 

15 22 min 0 - 3 8-0 

16 5//15 min 4 - 4 7-9 

17 16 min 5 - 19 8-0 

18 17/1 min 0 - 5 1-15 

19 25 min 1 - 17 8-0 

20 Baljit-Balwinder s/o Budh ram, Jang Bahadar s/o Amar singh and +3 5//4 min 2 - 19 5-3 

21 Rajkumar s/o Bhagat Ram, Jang Bahadar s/o Amar singh and +9 5/1 min 0 - 1 6-8 

22 Balwinder s/o Budh ram, Jang Bahadar s/o Amar singh and +9 6 min 2 - 19 7-9 

23 Cultivator- Baljit and Balwinder s/o Budh Ram 7 min 4 - 11 5-9 

24 
Baljit-Balwinder-Raghbir s/o Budh ram, Nirmal singh s/o Deva singh, 

Naazar singh s/o Jageer Singh, Amrik singh s/o Mukand singh 
14 min 0 - 18 1-8 

25 Labh singh s/o Bant singh s/o Mangal singh 29 min 0 - 8 3-12 

26 
Baljit-Balwinder-Raghbir s/o Budh ram, Nirmal singh s/o Deva singh, 

Naazar singh s/o Jageer Singh 
31 min 0 - 2 1-6 

27 Detail Missing 9//2/1 min 1 - 7   

28 Detail Missing  2/2 min 0 - 1   

29 PUDA 24/1 min 0 - 17 3-3 

30 PWD 
51//0 min 

Rasta 
0 - 14 4-10 

31 

Mustarka Malkaan (Rasta) 

138//0 min 

Rasta 
1 - 3 2-7 

32 
139//0 min 

Rasta 
0 - 0 0-15 

Total 48 - 17   

          or 6.1063 Acre   

ਸਰੋਤ: ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਜੂਨ 2021 
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ਨੋਟ: 
 ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਸ ਚੀ ਜਵੁੱਚ, ਇਨਹਾਾਂ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਇਲਾਜਕਆਾਂ ਦ ੇਸਾਿੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਾਿਸਲ ਲਾਲ ਡੋਿਾ ਬਾਉਾਂਡਿੀ 

(ਜਪ੍ੰਡ ਦੀ ਜਿਿਨੀ) ਦੇ ਬਾਿਿ ਸਜਿਤ ਿਨ। 

ਨਕ਼ਿਾ 3.1 ਗ੍ਰਵਹਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਡਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਕੈਡਸਟਰਲ ਨਕ਼ਿਾ 

 

ਸਰੋਤ: ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕੱਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਗਮਾਡਾ 
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 ਸਾਰਣੀ 3.2 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਨਿੱ ਜੀ ਸਲਾਹ -ਮ਼ਿਿਰੇ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 

S. 

N 
District Tehsil Village 

Hadbast 

No. 

Khasra 

No. 

Area to 

be 

acquired 

Area 

in 

fard 

Existing Assets/ 

Use 

  

Consent of 

Affected 

Person 
K-M K-M 

  S.A.S. Nagar Mohali Kambala 226              

22 Balwant singh s/o Inder singh, Snehlata w/o Varinder Kumar, Pushpa 

Rani w/o Narinder Kumar, Jarnail kaur w/o Amar singh, Kulwinder kaur 

w/o Paramjit singh, archana d/o Mohan lal setia 

16//23/2 

min 
0 - 15 5-12 Farming Land 

(10-15 Non fruit 

Trees) 

 

23 
19//4 

min 
1 - 8 8-0  

30 

Karam-Amrik-Swarn-Ajmer-Darshan singh s/o Hajura singh, Ujagar-
Ajaib-Mahinder-Mlaagar-Jang Bahadar Singh S/o Amar singh, Mohan lal 

s/o Des Raj 

6/1 min 0 - 0 4-13 
one non fruit 

Tree  

  S.A.S. Nagar Mohali Rurka 263              

8 
Gram Panchayat Deh (Harjeet Singh Sarpanch) 

1//23/2 

min 
2 - 4 3-16 Sewerage Line  

9 24 min 0 - 2 7-10 Old Well  

13 

Brijinder Singh s/o Issar Singh s/o Mal Singh r/o Kothi no.1, Phase-2 

Mohali 

4//20 

min 
0 - 18 8-0 

Horticulture (35-
40 no. of labour), 

Lobourer 

Cattleshed, 80 
Fruit tree i.e. 

Mango, Guava, 

Prune, 
Blackberry, 

Litchi etc. and 
around 20 Non 

fruits Tree, 

Pipeline 

Affected Land 

price must be 
given to owner 

with partial 

compensation, 
and they added 

that peoples 
does not have 

any issue 

regarding this 
project. 

14 21 min 5 - 18 8-0 

15 22 min 0 - 3 8-0 

16 
5//15 

min 
4 - 4 7-9 

17 16 min 5 - 19 8-0 

18 
17/1 

min 
0 - 5 1-15 

19 25 min 1 - 17 8-0 

20 Baljit-Balwinder s/o Budh ram, Jang Bahadar s/o Amar singh and +3 
5//4 

min 
2 - 19 5-3 

3-4 Fruit Trees 

and 5 Non fruit 
Trees, 12.5 HP 

Tube well Motor, 

200 ft bore well, 

irrigation 

Pipeline, Kotha, 

One room House. 

Balwinder 

singh- Said that 

he want new 
pipe line has 

been laying in 

new proposed 

road for 

irrigation 

purpose of rest 
land. 

22 Balwinder s/o Budh ram, Jang Bahadar s/o Amar singh and +9 6 min 2 - 19 7-9 

23 Cultivator- Baljit and Balwinder s/o Budh Ram 7 min 4 - 11 5-9 

24 
Baljit-Balwinder-Raghbir s/o Budh ram, Nirmal singh s/o Deva singh, 
Naazar singh s/o Jageer Singh, Amrik singh s/o Mukand singh 

14 min 0 - 18 1-8 

26 
Baljit-Balwinder-Raghbir s/o Budh ram, Nirmal singh s/o Deva singh, 

Naazar singh s/o Jageer Singh 
31 min 0 - 2 1-6 

25 Labh singh s/o Bant singh s/o Mangal singh       29 min 0 - 8 3-12 
Irrigation 

Pipeline 
 

ਸਿੋਤ: ਖੇਤਿ ਦਾ ਦੌਿਾ, ਿ ਨ 2021 

3.1.2 ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਿਰਪੂ 
ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਜਪ੍ੰਡਾਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ ਸੰਕਤੇ ਜਦੁੱਤਾ ਜਕ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਖੇਤਿ ਜਵਚ ਬਿਤੁ ਸਾਿੀਆਾਂ 

ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਜਮਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਿੈ। ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦਾ ਖੇਤਿ ਮੁੁੱਖ ਤੌਿ ਤੇ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੁੱਬੀ ਦੀ 

ਖੇਤੀ ਤ ੇਅਧਾਿਤ ਿ,ੈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਜਵਚ ਿਾੜੀ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਿੋਿ ਫ਼ਸਲਾਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ 

ਖੇਤਿ ਜਵਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ ਦਾ ਵਧੇਿ ੇਉਤਪ੍ਾਦਨ ਕਣਕ (ਪ੍ਜਿਲਾ), ਚੌਲ (ਦ ਿਾ) ਅਤ ੇਮੁੱਕੀ (ਤੀਿਾ) ਿੈ। 

3.1.3 ਪਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਰੁਿੱਖ / ਪੌਵਦਆ ਂਦੀ ਿੰਡ 

ਸਿਵੇਖਣ ਦੌਿਾਨ, ਅਜਧਐਨ ਖੇਤਿ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੁੱਤੇ ਿੁੁੱਖਾਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਬਾਿੇ ਿਾਣਕਾਿੀ ਇਕੁੱਤਿ 

ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਿਾਨ ਇਿ ਪ੍ਤਾ ਲੁੱ ਜਗਆ ਜਕ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਖੇਤਿ ਜਵੁੱਚ 105 ਿੁੁੱਖ ਸਨ, 

ਜਿਨਹਾਾਂ ਜਵੁੱਚੋਂ 85 ਯ ਜਨਟ ਿੁੁੱਖ ਿਲਦਾਿ (ਆਮ, ਲੀਚੀ, ਅਮਿ ਦ) ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੈਿ-ਿਲਦਾਿ ਿੁੁੱਖ ਿਨ। 

3.1.4 ਪਰਭਾਵਿਤ ਪਵਰਿਾਰਾ ਂਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਵਗ੍ਣਤੀ 

A. ਪਰਭਾਵਿਤ ਪਵਰਿਾਰਾ ਂਦਾ ਿੇਰਿਾ: ਜਪ੍ੰਡ ਜਵੁੱਚ, 50 ਪ੍ਰਜਤਜਕਰਆਕਿਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਨ 

ਲਈ ਸਿਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਕੁਝ ਗੈਿ-ਿਾਜ਼ਿੀ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕਣ ਸਨ ਿ ੋਿੋਿਨਾਾਂ ਜਪ੍ੰਡਾਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਜਜ਼ਲਹ ਾ 
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ਿਾਾਂ ਿਾਿਾਾਂ ਿਾਾਂ ਜਵਦੇਸ਼ਾਾਂ ਜਵੁੱਚ ਪ੍ਿਵਾਸ ਕਿ ਗਏ ਿਨ, ਓਿਨਾਾਂ ਦ ੇਖੇਤਿ / ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਨ ੰ  ਬਾਿ ਬਾਿ ਜਮਲਣ ਦੇ 

ਬਾਵਿ ਦ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਿਕ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋ ਸਜਕਆ। 

B. ਅਵਸਿੱਧ ੇਤੌਰ ਤੇ ਪਰਭਾਵਿਤ: ਸੈਕੰਡਿੀ ਪ੍ਦਿ ਦੇ ਸਿਵੇਖਣ ਤੋਂ, ਇਿ ਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟ ਿੈ ਜਕ ਇਸ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਵੀ ਪ੍ਜਿਵਾਿ / ਜਵਅਕਤੀ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਤੌਿ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਵੇਗਾ ਜਕਉਾਂਜਕ ਉਨਹਾਾਂ ਜਵੁੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਾਇਦਾਦ 

ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਿੋਜ਼ੀ-ਿੋਟੀ ਲਈ ਜਨਿਭਿ ਨਿੀ ਾਂ ਕਿਦਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਾਂਜਕ, ਸਿਵੇਖਣ ਦੌਿਾਨ ਇਿ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਦੰਦੇ ਿਨ 

ਜਕ ਵੁੱਡੇ ਪ੍ੁੱਧਿ ਤ ੇਸਮਾਿ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦਾ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਏਗਾ। ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਸਿਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲੁੱਗਦਾ ਿੈ ਜਕ ਸਿਾਨਕ ਦਕੁਾਨਾਾਂ ਦ ੇਮਾਲਕਾਾਂ ਦਾ ਕਾਿੋਬਾਿ ਵਧੇਗਾ। 

ਨਕ਼ਿਾ  3.2 ਪਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਦਰ਼ਿ 
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3.1.5 ਭੂਮੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਜੀਿੀਕਾ 
ਮੌਿ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਖਸਿਾ ਨੰਬਿ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਅਧੀਨ ਬਿਤੁੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਪ੍ਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਅਣਵਿਤੀ ਿਾਇਦਾਦ ਬਣੀ 

ਿੋਈ ਿ।ੈ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਖੇਤਿ ਤੇ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿੋਿ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਿਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 

ਇਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦਾ ਿਾਸਤਾ ਵੀ ਿੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਸਿਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿੈ ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਸਾਿਣੀ ਜਵੁੱਚ 

ਖਸਿਾ ਅਨੁਸਾਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਕਸਮ ਬਾਿ ੇਵੇਿਵਾ ਜਦੁੱਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। 

ਬਿਤੁ ਸਾਿ ੇਅਜਿਿੇ ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਇਿੋ ਜਿਿੇ ਿਨ, ਜਿਨਹਾਾਂ ਦੀ ਆਿੀਵੀਕਾ ਜਸੁੱਧੇ ਅਤੇ ਅਜਸੁੱਧੇ ਤੌਿ ਤੇ ਇਨਹਾਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ 

ਪ੍ਾਿਸਲ ਤੇ ਜਨਿਭਿ ਕਿਦੀ ਿ,ੈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਬਰਜਿੰਦਿ ਜਸੰਘ ਪ੍ੁੁੱਤਿ ਈਸਿ ਜਸੰਘ ਪ੍ੁੁੱਤਿ ਮਾਲ ਜਸੰਘ (ਪ੍ਤਾ; ਕੋਠੀ ਨੰ. 1, 

ਿੇਜ਼ -2 ਮੋਿਾਲੀ) ਨੇ ਮਸ਼ਵਿੇ ਦੌਿਾਨ ਦੁੱਜਸਆ ਜਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਤਮਾਨ ਵਿਤੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਿੈ. ਅਜਿਿਾ ਕਿਨ ਲਈ, ਉੁੱਿੇ ਲਗਭਗ 35-40 ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਜਵੁੱਚ ਮਜ਼ਦ ਿ ਮੌਿ ਦ ਿਨ, ਿ ੋਜਕ ਉੁੱਿੇ ਆਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈੁੱਡ 

ਜਵੁੱਚ ਿਜਿੰਦੇ ਿਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਸ਼  ਪ੍ਾਲਕ, 80 ਿਲਾਾਂ ਦੇ ਿੁੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਅੰਬ, 

ਅਮਿ ਦ, ਪ੍ਿ ੰ, ਬਲੈਕਬੇਿੀ, ਲੀਚੀ ਆਜਦ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਗੈਿ -ਿਲਦਾਿ ਿੁੁੱਖ ਮੌਿ ਦ ਿਨ. ਜਬਰਜਿੰਦਿ ਜਸੰਘ ਨੇ 

ਦੁੱਜਸਆ ਜਕ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਸੰਚਾਈ ਪ੍ਾਈਪ੍ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਖੇਤਿ ਜਵੁੱਚੋਂ ਲੰਘ ਿਿੀ ਿੈ। 

ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਬਲਿੀਤ-ਬਲਜਵੰਦਿ-ਿਘਬੀਿ ਪ੍ੁੁੱਤਿ ਬੁੁੱਧ ਿਾਮ ਅਤੇ ਿੋਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਿੇ ਦੌਿਾਨ ਮਾਲਕਾਾਂ ਨੇ 

ਦੁੱਜਸਆ ਜਕ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 3-4 ਿਲਾਾਂ ਦੇ ਦਿੁੱਖਤਾਾਂ ਅਤੇ 5 ਗੈਿ-ਿਲਦਾਿ ਿੁੁੱਖਾਾਂ ਦੀ ਮੌਿ ਦਗੀ ਿੈ, ਇੁੱਕ 

ਜਟਊਬਵੈੁੱਲ ਮੋਟਿ (12.5 ਿਾਿਸ ਪ੍ਾਵਿ ਦੀ), ਜਿਸ ਦੀ ਢ ੰਗਾਈ 200 ਿੁੁੱਟ ਿੈ, ਿੋ ਜਕ ਜਨੁੱ ਿੀ ਜਸੰਚਾਈ ਪ੍ਾਈਪ੍ਲਾਈਨ 

ਿਾਿੀ ਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਿਾਾਂ ਨਾਲ ਿੁਜੜਆ ਿੋਇਆ ਿੈ. ਇਸ ਤਿਹਾਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਜਸੁੱਧੇ ਿਾਾਂ ਅਜਸੁੱਧੇ ਢੰਗਾਾਂ ਨਾਲ 

ਬਿਤੁ ਸਾਿ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸੰਪ੍ਤੀ ਅਤੇ ਆਿੀਵੀਕਾ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿੇਗੀ । 

3.2 ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਨਸੰਵਖਆ ਪਰੋਫਾਈਲ 
ਿਾਿ ਦੀ ਕੁੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ ਜਜ਼ਲਹ ਾ ਖੇਤਿ ਜਵਚ 20 ਵਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਆਬਾਦੀ ਜਵਚ 12 ਵਾਾਂ ਸਿਾਨ ਿ।ੈ ਜਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਇੁੱਕ ਜਪ੍ੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਿ (1,117) ਿਾਿ ਨਾਲੋਂ  (1,425) ਘੁੱਟ 

ਿੈ। ਬਾਿ ਮਾਿਿਾ (7,031) ਜਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਡਾ ਜਪ੍ੰਡ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਜ਼ਲਹੇ  ਜਵੁੱਚ ਿਗਤਪ੍ੁਿ (6,673) 

ਿੈ। ਿਦੋਂ ਜਕ, ਕੰਬਾਲੀ, ਕੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਿੜੁਕਾ  ਜਜ਼ਲੇ ਜਵਚ ਤਜਿਸੀਲ-ਮੁਿਾਲੀ ਦੇ ਔਸਤਨ ਜਪ੍ੰਡ ਿਨ. 

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

ਨਗਿ ਜਜ਼ਲਹ ਾ ਿਾਿ ਨਾਲੋਂ  ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਿ ਤੇ ਵਧੇਿ ੇਸ਼ਜਿਿੀ ਿੈ, ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 54.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਜਿਿੀ ਖੇਤਿਾਾਂ 

ਜਵੁੱਚ ਵਸਦਾ ਿੈ, ਿਦੋਂ ਜਕ ਿਾਿ ਦਾ ਜਸਿਫ਼ 37.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਿੁੱਸਾ ਸ਼ਜਿਿੀ ਖੇਤਿਾਾਂ ਜਵੁੱਚ ਵਸਦਾ ਿੈ। ਜਜ਼ਲਹੇ  ਜਵਚ ਜਲੰਗ 

ਅਨੁਪ੍ਾਤ (879) ਿ ੋਜਕ ਿਾਿ (895) ਨਾਲੋਂ  ਘੁੱਟ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ੈਿਾਮੀਟਿ ਤੇ ਿਾਿ ਦ ੇਜਜ਼ਜਲਹਆਾਂ ਜਵਚੋਂ ਇਿ 16 ਵਾਾਂ ਸਿਾਨ 

ਿੈ। ਜਜ਼ਲਹੇ  ਜਵੁੱਚ ਬਾਲ ਜਲੰਗ ਅਨੁਪ੍ਾਤ (841) ਵੀ ਿਾਿ (846) ਨਾਲੋਂ  ਘੁੱਟ ਿੈ। ਇਿ ਿਾਿ ਦੇ ਜਜ਼ਜਲਹਆਾਂ ਜਵਚੋਂ 13 ਵੇਂ 

ਨੰਬਿ ਤ ੇਿੈ। ਜਜ਼ਲਹੇ  ਜਵੁੱਚ ਕੁੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਰਮਵਾਿ 31.8 ਅਤੇ 4.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੁੱਖ ਕਿਮਚਾਿੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਾਂਤ ਿਾਸ਼ੀਏ 

ਕਾਮ ੇਿਨ। (ਸਾਿਣੀ 3.3 ਵੇਖੋ)। 

ਸਾਰਣੀ 3.2 ਸਟਿੱਡੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਵਫਕ ਪਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਵਧਐਨ 

ਸੰਕੇਤਕ 
ਪੰਜਾਬ 

ਸਟੈਟ 
ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਐਸ.ਏ.ਐਿੱਸ. ਨਗ੍ਰ ਕੰਬਾਲਾ ਕੰਬਾਲੀ ਰੁੜਕਾ 

ਵਪੰਡਾਂ ਦਾ 

ਕੁਿੱਲ ਯੋਗ੍ 

ਆਬਾਦੀ 

2011 

27,743,338 994,628 1519 1306 1062 3,887 

ਖੇਤਿ (ਿੈਕਟਿ) --- --- 217 139 274 630 

ਘਣਤਾ (ਪ੍ੀਪ੍ੀਐਚ) --- --- 7.00 9.40 3.88 6.17 

ਘਿੇਲ  5,486,851 203,886 300 298 219 817 

ਔਸਤ HH 

ਆਕਾਿ 
5.1 4.9 

5.1 4.4 4.8 4.8 

ਜਲੰਗ ਅਨੁਪ੍ਾਤ 895 879 821 746 893 --- 
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ਸੰਕੇਤਕ 
ਪੰਜਾਬ 

ਸਟੈਟ 
ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਐਸ.ਏ.ਐਿੱਸ. ਨਗ੍ਰ ਕੰਬਾਲਾ ਕੰਬਾਲੀ ਰੁੜਕਾ 

ਵਪੰਡਾਂ ਦਾ 

ਕੁਿੱਲ ਯੋਗ੍ 

ਵਿਕਿੋਿਸ 

ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਦਿ (%) 
9,897,362 355,995 473 597 300 1,370 

35.70% -35.80% 41.33% 61.57% 61.57% 35.25% 

ਮੁੁੱਖ ਕਿਮਚਾਿੀ 
8,450,936 316,236 470 549 246 1,265 

85.39% 88.83% 99.37% 91.96% 82.00% 92.34% 

ਿਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਮਜ਼ਦ ਿ 
1,446,426 39,759 3 48 54 105 

14.61% 11.17% 0.63% 8.04% 18.00% 7.66% 

ਕਾਸ਼ਤਕਾਿ 
1,934,511 40,867 76 19 61 156 

19.55% 11.48% 16.07% 3.18% 20.33% 11.39% 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦ ਿ 
1,588,455 21,791 5 7 5 17 

16.05% 6.12% 1.06% 1.17% 1.67% 1.24% 

ਘਿੇਲ  

ਉਦਯੋਗ 

385,960 13,501 4 13 5 22 

3.90% 3.79% 0.85% 2.18% 1.67% 1.61% 

ਿੋਿ ਕਮਗਾਿ 
5,988,436 279,836 388 558 229 1,175 

60.51% 78.61% 82.03% 93.47% 76.33% 85.77% 

ਸਿੋਤ: ਭਾਿਤ ਦੀ ਿਨਗਣਨਾ, 2011 

3.3 ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਵਥਕ ਪਰੋਫਾਈਲ 
ਇਿ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਖੇਤਿ ਦੇ ਸਮਾਿਕ-ਆਿਜਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਜਿਣ ਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਜਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਜਸਆਵਾਾਂ 

ਨ ੰ  ਦਿਸ਼ਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜਵਅਕਤੀਆਾਂ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਦਾ ਸਿਵੇਖਣ ਮਿਦਮਸੁ਼ਮਾਿੀ 

ਦੇ ਅਕੰੜ ੇਿਾਿੀ ਾਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਖੇਤਿ ਦੇ ਸਮਾਿਕ-ਆਿਜਿਕ ਅਤੇ ਸਜਭਆਚਾਿਕ ਪ੍ਰੋਿਾਈਲ ਨ ੰ  

ਸਿਾਜਪ੍ਤ ਕਿਨ ਲਈ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। ਪ੍ਰੋਿਕੈਟ ਖੇਤਿ ਦੇ ਬਿਤੁ ਸਾਿੇ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਿੋਿਗਾਿ/ਜਨੁੱ ਿੀ 

ਕਾਿੋਬਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਜਵੁੱਚ ਨੌਕਿੀਆਾਂ ਕਿਦ ੇਿਨ, ਅਿਿਾਤ: ਸੈਕੰਡਿੀ ਅਤ ੇਤੀਸਿੀ ਖੇਤਿਾਾਂ ਜਵੁੱਚ ਜਨਿਭਿਤਾਾਂ. 

ਵਚਿੱਤਰ 3.1 ਅਵਧਐਨ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਼ਿਰੇਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਵਫਕਲ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ 

  
ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, 2011 

3.3.1. ਸਮਾਵਜਕ ਼ਿਰੇਣੀ 
ਭਾਿਤ ਜਵਚ, ਸਮਾਿ ਆਿਜਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ੁੱਧਿ ਤੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸਮ ਿਾਾਂ ਜਵਚ ਵੰਜਡਆ ਿੋਇਆ ਿੈ. ਇਸਦਾ ਅਿਿ 

ਿੈ, ਜਕ ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਉਿਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਮੁੁੱਖ ਤੌਿ ਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿਾਤੀਆਾਂ ਦਆੁਿਾ ਦਿਿਾ 

ਜਦੁੱਤਾ ਜਗਆ ਿੈ. ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਪ੍ੰਡ ਜਵੁੱਚ ਅਨੁਸ ਚੀ ਿਨਿਾਤੀ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। 
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ਸਾਰਣੀ 3.3 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 

ਕੰਬਾਲਾ 1519 686 45.16% 376 54.81% 310 45.19% 
ਕੰਬਾਲੀ 1306 348 26.65% 208 59.77% 140 40.23% 
ਿੜੁਕਾ 1062 598 56.31% 318 53.18% 280 46.82% 
ਕੁਿੱਲ 3887 1,632 41.99% 902 55.27% 730 44.73% 
ਸਿੋਤ: ਭਾਿਤ ਦੀ ਮਿਦਮਸੁ਼ਮਾਿੀ, 2011 

ਿਦੋਂ ਜਪ੍ੰਡ ਪ੍ੁੱਧਿ ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਅਜਧਐਨ ਕਿਵਾਉਾਂਦ ੇਿਨ, ਤਾਾਂ ਉੁੱਤਿ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ 

ਨ ੰ  ਿਾਣਨਾ ਮਿੁੱਤਵਪ੍ ਿਨ ਿੁੰਦਾ ਿ,ੈ ਜਕਉਾਂਜਕ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਤੇ ਮੁੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੁੱਖਿੇ ਿੋ ਸਕਦ ੇ ਿਨ. 

ਉੁੱਤਿਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਸਾਿਣੀ 3.5 ਜਵੁੱਚ ਦਿਸਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਿਨ, ਜਿਿੜੀਆਾਂ ਦਿਸਾਉਾਂਦੀਆਾਂ 

ਿਨ ਜਕ, ਇਸ ਅਜਧਐਨ ਜਵੁੱਚ ਉੁੱਤਿ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਾਂ ਜਵੁੱਚ 48.00 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਨ, ਅਤ ੇ 24.00 

ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ੁੱਛੜ ੇਵਿਗ ਦੇ ਸਨ। ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਵਿੇ ਦੌਿਾਨ ਅਨੁਸ ਜਚਤ ਿਨਿਾਤੀ (ਐਸ.ਟੀ.) ਪ੍ਰਭਾਵਤ 

ਨਿੀ ਾਂ ਸੀ । 

ਸਾਰਣੀ 3.4 ਉਿੱਤਰ ਦੇਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਸਮਾਵਜਕ ਼ਿਰੇਣੀ 
ਸਮਾਵਜਕ ਼ਿਰੇਣੀ ਵਗ੍ਣਤੀ ਪਰਤੀ਼ਿਤ 

ਿਨਿਲ 24 48.00 
ਬੈਕਵਾਿਡ ਕਲਾਸ (ਬੀ.ਸੀ) 12 24.00 
ਅਨੁਸ ਜਚਤ ਿਾਤੀ 14 28.00 
ਅਨੁਸ ਜਚਤ ਿਨਿਾਤੀ 0 00.00 
ਕੁਿੱਲ 50 100.00 
ਸਿੋਤ: ਪ੍ਰਾਇਮਿੀ ਸਿਵੇਖਣ, ਜੂਨ 2021 

3.3.2. ਘਰੇਲੂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 

ਸ਼ੇਅਿ ਧਾਿਕ ਖੁਸ਼ਿਾਲ ਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਜਿਵਾਿਕ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਉੁੱਦਮਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿ ਿਿੇ ਿਨ. ਕੁਝ ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਅਣਵੰਡੇ 

ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਿਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਿ ਪ੍ ਜਵੁੱਚ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਨਾ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਿੈ। ਬਿਤੁੇ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ (56%) ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦ ੋਲੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਿਪੁ੍ਏ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਿੈ। 28.00 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 1-2 ਲੁੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਿਪੁ੍ਏ ਦ ੇਜਵਚਕਾਿ ਿੈ. ਅਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀਿ 

ਿਿਾਿ ਤੋਂ ਇੁੱਕ ਲੁੱਖ ਦੇ ਜਵਚਕਾਿ ਸੀ, ਇਿ ਐਿੈ ਦਿਸਿੁੰਦਾ ਿੈਂ ਜਕ ਵੁੱਡੇ ਪ੍ੁੱਪ੍ਿ ਿਵਾਬਦੇਣ ਵਾਲੇਆ ਦੀ ਸਲਾਨਾ 

ਔਸਤਨ ਆਮਦਨੀ ਇੁੱਕ ਲੁੱਖ ਿਪੁ੍ਏ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਿੈਂ । (ਸਾਿਣੀ 3.5) 

ਸਾਰਣੀ 3.5 ਪਰਭਾਵਿਤ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਪਿੱਧਰ 
ਆਮਦਨੀ ਪਿੱਧਰ (ਰੁਪਏ) ਵਗ੍ਣਤੀ ਪਰਤੀ਼ਿਤ 

20,000  ਤੋਂ ਘੁੱਟ 0 00.00 

20,000  ਤੋਂ  1 ਲੁੱਖ 8 16.00 

1 ਲੁੱਖ ਤੋਂ  2 ਲੁੱਖ 14 28.00 

2 ਲੁੱਖ ਤੋਂ ਵੁੱਧ 28 56.00 

ਕੁਿੱਲ 50 100.00 

ਸਿੋਤ: ਪ੍ਰਾਇਮਿੀ ਸਿਵੇਖਣ, ਜੂਨ 2021 
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3.3.3. ਵਿਵਦਅਕ ਪਿੱਧਰ 

ਜਸੁੱਜਖਆ ਸਮੁੁੱਚੇ ਜਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੁੱਚ ੇਸਮਾਿ ਜਵਚ ਮਿੁੱਤਵਪ੍ ਿਣ ਭ ਜਮਕਾ ਅਦਾ ਕਿਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ, 

ਿੇਠ ਜਦੁੱਤੀ ਸਾਿਣੀ ਉੁੱਤਿ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਾਂ ਦੇ ਜਸੁੱਜਖਆ ਦੇ ਪ੍ੁੱਧਿ ਨ ੰ  ਦਿਸਾਉਾਂਦੀ ਿੈ। ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਾਂ ਦਾ ਵੁੱਡਾ 

ਜਿੁੱਸਾ ਯਾਨੀ 28.00 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਨੀਅਿ ਸੈਕੰਡਿੀ ਪ੍ੜਹੇ ਜਲਖੇ ਸਨ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24.00 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੈਿੁਏਟ ਸੀ 

। ਅਤੇ 16.00 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਮਜਟਰਕ ਜਸੁੱਜਖਆ ਦ ੇਪ੍ੁੱਧਿ ਤੇ ਅਜਧਐਨ ਕੀਤਾ। ਜਸਿਿ 12.00 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ 

ਅਨਪ੍ੜਹ ਸਨ। (ਸਾਿਣੀ 3.7 ਵੇਖੋ) 

ਸਾਰਣੀ 3.6 ਪਰਭਾਵਿਤ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦਾ ਵਸਿੱਵਖਆ ਪਿੱਧਰ 
ਵਸਿੱਵਖਆ ਦਾ ਪਿੱਧਰ ਵਗ੍ਣਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 

ਅਨਪ੍ੜਹ 6 12.00 

ਪ੍ਰਾਇਮਿੀ 10 20.00 

ਮੈਜਟਰਕ 8 16.00 

ਸੀਨੀਅਿ ਸੈਕੰਡਿੀ 14 28.00 

ਗਰੈਿ ਏਸ਼ਨ (ਉੁੱਚ ਜਸੁੱਜਖਆ) 12 24.00 

ਕੁਿੱਲ ਯੋਗ੍ 50 100.00 

ਸਿੋਤ: ਪ੍ਰਾਇਮਿੀ ਸਿਵੇਖਣ, ਜੂਨ 2021 

3.3.4. ਵਕਿੱਤਾ 

ਉੁੱਤਿਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਵੁੱਖਿਾ ਜਕੁੱਤਾ ਪ੍ੁੱਧਿ ਸਾਿਣੀ 3.8 ਜਵੁੱਚ ਦਿਸਾਇਆ ਜਗਆ ਿੈ। ਕੁੁੱਲ 50 ਉੁੱਤਿਦਾਤਾਵਾਾਂ ਜਵਚੋਂ, 

(48%) ਿੋਿਗਾਿ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇਕ ਖੇਤਿਾਾਂ ਤੇ ਜਨਿਭਿ ਕਿਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 22.00 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਿਜਿਕਤਾ 

ਦੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਸੈਕਟਿ ਜਵਚ ਿੋਜ਼ੀ-ਿੋਟੀ ਲਈ ਜਨਿੀ ਨੌਕਿੀ ਕਿ ਿਿ ੇਿਨ। ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਾਂ ਜਵਚੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ 

ਸਿਕਾਿੀ ਕਿਮਚਾਿੀ ਸਨ। 

ਸਾਰਣੀ 3.7 ਉਿੱਤਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 

ਵਕਿੱਤਾ ਨੰਬਰ ਫ਼ੀਸਦੀ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿਾਇੁੱਕ ਖੇਤਿ 24 48.00 

ਸਿਕਾਿੀ ਕਿਮਚਾਿੀ  4   8.00 

ਿੋਿ 22 44.00 

ਕੁਿੱਲ ਯੋਗ੍ 50 100.00 

ਸਿੋਤ: ਪ੍ਰਾਇਮਿੀ ਸਿਵੇਖਣ, ਜੂਨ 2021 

3.4 ਖੇਤਰ ਦਾ ਧਾਰਵਮਕ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਪਰੋਫਾਈਲ 

ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਾਂ ਦਾ ਧਿਮ ਵੀ ਵੇਜਖਆ ਜਗਆ। ਇਿ ਵੇਜਖਆ ਜਗਆ ਿੈ ਜਕ ਬਿਤੁੇ (60%) ਜਸੁੱਖ ਧਿਮ ਨ ੰ  

ਮੰਨਦ ੇਿਨ, ਿਦਜਕ ਜਸਿਿ 40% ਜਿੰਦ  ਧਿਮ ਦੇ ਪ੍ੈਿੋਕਾਿ ਸਨ। ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦ ਸਿੇ ਧਿਮ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਨਿੀ ਾਂ ਸੀ। (ਸਾਿਣੀ 3.9 ਵੇਖੋ) 

ਸਾਰਣੀ 3.8 ਉਿੱਤਰ ਦੇਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦਾ ਧਰਮ 

ਧਾਰਵਮਕ ਼ਿਰੇਣੀ ਵਗ੍ਣਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 

ਜਿੰਦ  20   40.00 

ਜਸੁੱਖ 30   60.00 

ਕੁਿੱਲ ਯੋਗ੍ 50 100.00 
ਸਿੋਤ: ਪ੍ਰਾਇਮਿੀ ਸਿਵੇਖਣ, ਿ ਨ 2021 
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3.5 ਵਸਿੱਟਾ 

ਅਜਧਐਨ ਦ ੇਅਧਾਿ ਤੇ, ਟੀਮ ਿੇਠਾਾਂ ਜਦੁੱਤੇ ਜਸੁੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਿਮਣੇ ਆਈ ਿੈ - 

o ਸਮੁੁੱਚ ੇਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੇ ਬਿਤੁ ਸਾਿੇ ਬੇਅੰਤ ਲਾਭ ਿਨ, ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਅਤੇ 

ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਿਾਾਂਚ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈਂ । 

o ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੁੱਕ ਜਵਸ਼ਾਲ ਖੇਤਿ ਬਿ-ੁਿਸਲਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਜਤਆ ਿਾਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਿਨ 

ਲਈ ਵਿਜਤਆ ਿਾਾਂਦਾ ਿ.ੈ ਪ੍ਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੁੱਸੇਦਾਿ ਅਿੀਵੀਕਾ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ ਿੀ ਤਿਹਾਾਂ 

ਵਾਾਂਝਾ ਨਿੀ ਾਂ ਿਿੇਗਾ. 

o ਨੋਟੀਿਾਈਡ ਖੇਤਿ ਨ ੰ  ਜਕਸੇ ਵੀ 'ਪ੍ੁਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਿਨਾ’ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈਂ। ਸ ਜਚਤ ਕੀਤ ੇਗਏ 

ਪ੍ਸ਼ ਆਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੁੱਡ, ਿ ੋਸੁਭਾਅ ਜਵਚ ਅਸਿਾਈ ਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜਧਿ ਦਆੁਿਾ ਇਸਨ ੰ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਕਸੇ 

ਿੋਿ ਿਗਹਾ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

o ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦਾ ਿਾਸਤੇ ਨ ੰ  ਨਵਾਾਂ ਬਣਾਈਆਾਂ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ । 

o ਸਾਿੇ ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਭ ਮੀ ਦੇ ਮੌਿ ਦਾ ਮਾਲਕਾਾਂ ਦੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਿਵੁੱਈਏ ਦੀ ਜਿਪ੍ੋਿਟ ਕੀਤ ੇਜਬਨਾਾਂ 

ਜਸੁੱਟਾ ਅਧ ਿਾ ਿੋਵੇਗਾ । 

o ਿਿੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਨੇ ਸਵੈ -ਇੁੱਛਾ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਿਕਮ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਿ ਕਿ ਜਲਆ ਿੈ, ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ 

ਕਾਿਿ ਨ ੰ  ਨਵੇਂ ਸਿਾਨਾਾਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਿਨ ਲਈ ਸਜਿਮਤ ਿੋ ਜਗਆ ਿੈ । 

o ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (ਅਿਿਾਤ, 164 'ਿੋਡ ਦੀ ਉਸਾਿੀ) ‘ਯੋਿਨਾਬੁੱਧ ਜਵਕਾਸ’ (ਭਾਵ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. 

ਨਗਿ ਐਲ.ਪ੍ੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਿਨ) ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਿੈ, ਜਿਸ ਨ ੰ  ਪ੍ਜਿਲਾਾਂ ਿੀ 

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਦੁੱਤੀ ਿਾ ਚੁੁੱਕੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਿਹਾਾਂ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਨ ੰ  ਬਦਜਲਆ ਨਿੀ ਾਂ ਿਾ ਸਕਦਾ. ਇਸ ਲਈ, 

ਖੇਤਿ ਦੇ ਮੁੁੱਲ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਕਲਪ੍ ਸੰਭਵ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। 

 

**********  
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 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿ 

4.1 ਪਰਭਾਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਅਤ ੇਪਹੁੰਚ 
ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਜਵਕਾਸ ਦਿ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਜਿਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਮ, ਖਾਣਾਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਾਂ, ਿਾਿਮਾਿਗਾਾਂ, 

ਬੰਦਿਗਾਿਾਾਂ, ਿਵਾਈ ਅੁੱਜਡਆਾਂ, ਸ਼ਜਿਿੀ ਜਵਕਾਸ ਅਤੇ ਜਬਿਲੀ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ 

ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਿਦਾ ਿ।ੈ ਇਿ ਇਕ ਅਜਿਿਾ ਸਾਧਨ ਿੈ, ਿ ੋਿੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਜਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਜਕਰਆਵਾਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਜਵਤ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਜਵਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਿ ੋਇਨਹਾਾਂ ਨ ੰ  

ਿੋਕਣ ਿਾਾਂ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਿੁੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿ ਿੀ ਕਦਮ ਸਮੇਂ ਜਸਿ ਚੁੁੱਕ ੇਿਾ ਸਕਣ। ਿੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਲਈ 

ਸਿਾਇਤਾ ਵਿੋਂ, ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤ ੇਸਜਭਆਚਾਿਕ ਕਾਿਕਾਾਂ ਬਾਿ ੇਿਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਿੈ ਜਿਨਹਾਾਂ ਨ ੰ  

ਜਕਸੇ ਵੀ ਿੈਸਲੇ ਜਵਚ ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਿੁੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਿੋ ਜਸੁੱਧੇ ਿਾਾਂ ਅਜਸੁੱਧੇ ਤੌਿ ਤੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਖੇਤਿ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ 

ਦੇ ਿੀਵਨ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਦੀ ਿੈ। 

ਅੰਤਿ-ਸੰਗਠਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਜਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਅਤੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਿਦੇਸ਼ਾਾਂ 

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

ਤਿੀਕਾ ਿੇਠ ਜਲਜਖਆਾਂ ਜਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਿਾਾਂ ਵਧੇਿੇ ਜਵੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਵਿੋਂ ਿੈ: 

 "ਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਿੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ - ਉਿ ਇਿ ਿੈ ਜਕ ਉਿ ਜਕਵੇਂ ਿਜਿੰਦੇ ਿਨ, ਕੰਮ ਕਿਦ ੇਿਨ, ਖੇਡਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਜਦਨ 

ਪ੍ਰਤੀ ਜਦਨ ਇੁੱਕ ਦ ਿ ੇਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਿਦ ੇਿਨ; 

 ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਸਜਭਆਚਾਿ - ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਸਾਾਂਝਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ, ਭਾਵ, ਜਿਵਾਿ, ਕਦਿਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਾਾਂ ਉਪ੍ਭਾਸ਼ਾ; 

 ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ ਸਮ ਿ – ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸਜਿਿਤਾ, ਚਜਿੁੱਤਿ, ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿ ਲਤਾਾਂ; 

 ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਿਾਿਨੀਜਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ – ਇਿ ਇਸ ਿੁੱਦ ਤੁੱਕ ਿੈਂ ਜਕ ਲੋਕ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ 

ਿੈਸਜਲਆਾਂ ਜਵੁੱਚ ਜਿੁੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੁੰਦੇ ਿਨ, ਲੋਕਤੰਤਿਕਿਨ ਦਾ ਪ੍ੁੱਧਿ ਿੋ ਿੋ ਜਿਿਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ 

ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਸਿੋਤਾਾਂ ਦਾ ਿੈਂ। 

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

ਗੁਣਵਤਾ; ਿੋਖਮ ਦਾ ਪ੍ੁੱਧਿ, ਧ ੜ ਅਤ ੇਆਵਾਜ਼ ਦ ੇਪ੍ੁੱਧਿ ਦਾ ਉਿ ਸਾਿਮਣਾ ਕਿ ਿਿੇ ਿਨ। ਸਵੁੱਛਤਾ ਦੀ 

ਕਾਫ਼ੀਤਾ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਭੌਜਤਕ ਸੁਿੁੱਜਖਆ ਅਤੇ ਸਿੋਤਾਾਂ ਤੁੱਕ ਪ੍ਿੁੰਚ ਅਤੇ ਜਨਯੰਤਿਣ। 

 ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਜਸਿਤ ਅਤੇ ਤੰਦਿਸੁਤੀ - ਜਸਿਤ ਪ੍ ਿਨ ਸ਼ਿੀਿੀਕ, ਮਾਨਜਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਜਧਆਤਜਮਕ 

ਤੰਦਿਸੁਤੀ ਦੀ ਅਵਸਿਾ ਿ ੈਨਾ ਜਕ ਜਸਿਫ਼ ਜਬਮਾਿੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਕਮਜ਼ੋਿੀ ਦੀ ਅਣਿੋਂਦ। 

 ਉਨਹਾਾਂ ਦ ੇਜਨੁੱ ਿੀ ਅਤੇ ਿਾਇਦਾਦ ਦ ੇਅਜਧਕਾਿ - ਿਾਸਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਆਿਜਿਕ ਤੌਿ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਿਨ, ਿਾਾਂ ਜਨੁੱ ਿੀ 

ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਦ ੇਿਨ ਜਿਸ ਜਵੁੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਸਵਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

 ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਡਿ ਅਤੇ ਅਜਭਲਾਸ਼ਾ - ਆਪ੍ਣੀ ਸੁਿੁੱਜਖਆ ਬਾਿ ੇਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਧਾਿਨਾਵਾਾਂ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਸਮਾਿ ਦੇ ਭਜਵੁੱਖ 

ਬਾਿ ੇਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਡਿ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਭਜਵੁੱਖ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੁੱਜਚਆਾਂ ਦ ੇਭਜਵੁੱਖ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਜਭਲਾਸ਼ਾ। 

 ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦ ੇਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਿ, ਜਿਸ ਜਵੁੱਚ ਦੋਵਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ ਅਤੇ 

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

ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਟੀਮ ਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਖੇਤਿ ਦੀਆਾਂ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 
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 ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਮਾਤਿਾ ਅਤੇ ਸਿਾਨ - ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਿ ਕਿਨ ਦੀ ਤਿਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ 

ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਖੇਤਿ ਦੇ ਖੇਤਿੀ ਜਵਜਿਟ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਿ ਬਾਡੀ ਦਆੁਿਾ ਮੁਿੁੱਈਆ ਕੀਤ ੇਗਏ ਮਾਲ ਜਿਕਾਿਡਾਾਂ ਦੇ 

ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

 ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ - ਇਸ ਤੁੱਿ ਵਿੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਗਰਜਿਣ ਕਿਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਿਾ ਦਆੁਿਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ਜਕ ਭ  

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕਿਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਿੈ, ਿੋ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਯੋਿਨਾ ਦੀ 

ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

 ਸੰਭਾਵਤ ਜਵਕਲਪ੍ - ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਲਈ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਖੇਤਿ ਜਵਚ ਿਾ 

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

ਇਸ ਬਾਿ ੇਜਵਭਾਗ ਦ ੇਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । 

 ਜ਼ਮੀਨ – ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਪ੍ਣ 17.7126 ਏਕੜ ਜਦੁੱਤਾ ਜਗਆ ਿੈ, ਇਿ ਜ਼ਮੀਨ ਏਯਿਪ੍ੋਿਟ ਨ ੰ  

ਵੰਡਜਦਆਾਂ 164' ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦ ੇ ਜਵਕਾਸ ਲਈ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਦ ੇ

ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਐਕੁਆਇਿ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਿਾ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ

ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਸਿਾਨ ਤ ੇਿਾਕੇ ਅਜਧਅਨ ਕੀਤਾ। 

 ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਲਈ ਜਕਸ ੇਵੀ ਿਨਤਕ, ਅਣਵਿਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ - ਇਿ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਕ ਕੀ 

ਗਰਾਮ ਪ੍ੰਚਾਇਤਾਾਂ ਿਾਾਂ ਸਿਕਾਿੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਜਵਚ ਵਿਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।  

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਨ ੰ  ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਤਆਿ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਵਚ 
ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਗਰਜਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਨ ਲਈ ਸਾਿੇ ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਯੋਿਨਾਬੁੱਧ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈਂ। ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਿਨ ਲਈ 'ਢਾਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਿੁੰਚ' ਿੇਠ ਜਦੁੱਤੇ ਕਦਮਾਾਂ ਜਵੁੱਚ ਦਿਸਾਈ ਗਈ 

ਿੈ – 

ਕਦਮ 1: ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ 
ਕਦਮ 2: ਸਾਜਿਤ ਸਮੀਜਖਆ 
ਕਦਮ 3: ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਮੀਜਟੰਗ 
ਕਦਮ 4: ਡੇਟਾ ਸੰਗਰਜਿ (ਟ ਲ: ਪ੍ਰਸ਼ਨਨਾਮੇ, ਐਿ.ਿੀ.ਡੀ. ਅਨੁਸ ਚੀ) 
ਕਦਮ 5: ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਜਸੰਗ 
ਕਦਮ 6: ਜਿਪ੍ੋਿਜਟੰਗ 

ਭ ਮੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੁੱਖ ਜਿੁੱਸੇਦਾਿ ਿੋਣਗੇ, ਜਕਉਾਂਜਕ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਗਤੀਜਵਧੀ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਿਾਕ ਸੁਿੁੱਜਖਆ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

4.2 ਪਰੋਜੈਕਟ ਚਿੱਕਰ ਦੇ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਪੜਾਿਾ ਂਤ ੇਪਰਭਾਿਾ ਂਦਾ ਿੇਰਿਾ 
ਕੰਬਾਲੀ ਤੋਂ ਏਯਿਪ੍ੋਿਟ ਨ ੰ  ਵੰਡਦੇ ਿੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ 164 'ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਲਈ ਤੀਨ ਗਰਾਮ ਪ੍ੰਚਾਇਤਾਾਂ ਜਵਖ ੇਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ 

ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਜਿਣ ਕਿਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੰ  ਸ਼ਰੇਣੀਬੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ – 

I. ਜਨਿਮਾਣ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ 
II. ਉਸਾਿੀ ਦ ੇਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ 

III. ਕਾਿਿਸ਼ੀਲ ਅਵਸਿਾ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ 
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ਸਾਰਣੀ 4.1 ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਪੜਾਿਾਂ ਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਪੂਰਿ-ਵਨਰਮਾਣ ਵਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ਼ਿੀਲ ਪੜਾਅ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਧ ੜ ਅਤ ੇਿਵਾ ਪ੍ਰਦ ਸ਼ਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੁੱਲ ਜਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤ ੇ
ਚੰਡੀਗੜਹ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਿਕ ਜਵੁੱਚ ਸੁਧਾਿ 

ਸਿਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਸ਼ ਆਾਂ ਦੇ ਸੈ਼ੁੱਡ 
(ਅਸਿਾਈ ਢਾਾਂਚਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਸੋ਼ਿ ਪ੍ਰਦ ਸ਼ਣ 

ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਿ ਭਾਗ ਲਈ 
ਕਮਜ਼ੋਿੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇਅਵਸਿ 

ਵਧਾਉਣ। 
(ਿੁੁੱਖਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ  ) ਦੋਵੇਂ ਿਲ-ਿੁੁੱਖ ਅਤ ੇਗੈਿ-

ਿਲਦਾਿ ਿੁੁੱਖ 
ਉਸਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਅਸਿਾਈ 

ਿਜੁ਼ਗਾਿ 
ਿੁੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ, ਬਿਸਾਤੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ 

ਪ੍ਰਬੰਧ 

ਜਸੰਚਾਈ ਦੇ ਸਿੋਤ ਵਿੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਜਟਊਬਵੈੁੱਲ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ 

 
ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਜਨਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੁੱਜਸਆ 

ਿੇ ਮੀ ਾਂਿ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ 

ਯੋਿਨਾਬੁੱਧ ਜਵਕਾਸ ਨ ੰ  ਆਕਿਸ਼ਤ 
ਕਿੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਖੇਤਿ ਜਵੁੱਚ 
ਿੀਵਨ ਅਤ ੇਿਜੁ਼ਗਾਿ ਦੀ ਗੁਣਵੁੱਤਾ 

ਜਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 
ਸਿੋਤ: ਖੇਤਿ ਦੇ ਦੌਿਾ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਿ ਨ 2021 

ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਲਈ ਜਵਸਜਤਰਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ/ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜਧਐਨ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦ ੇਕਾਿਨ ਇੁੱਕ ਜਵਸਿਾਿ 

ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਜਕਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ ਦਾ ਮੁੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਿ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਿਨਾ ਿ ੈ

ਜਕ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਇਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਇਆ ਿਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪ੍ਾਅ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਦੌਿਾਨ ਲਾਗ  ਕੀਤ ੇਿਾਣਗੇ। ਪ੍ ਿਵ-ਜਨਿਮਾਣ ਪ੍ੜਾਅ, ਜਨਿਮਾਣ 

ਪ੍ੜਾਅ ਅਤੇ ਕਾਿਿਸ਼ੀਲ ਪ੍ੜਾਅ। ਜਨਿਮਾਣ ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਦੌਿਾਨ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੇ ਵੇਿਵ ੇਦੀ ਪ੍ਛਾਣ 

ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਿੈ, ਿ ੋਸਾਿਨੀ 4.1 ਜਵਚ ਜਦੁੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

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

ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪ੍ੁੱਧਿ ਿਾਾਂ ਿਾਾਂ - 
ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪ੍ੁੱਧਿ ਿਾਾਂ - - 
ਸਿਾਨਕ ਆਿਜਿਕ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ ਜਵੁੱਚ ਜਵਘਨ - - ਿਾਾਂ 
ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਦੇ ਸਜਿਯੋਗ ਜਵੁੱਚ ਿਕੁਾਵਟ - - ਿਾਾਂ 
ਗ਼ਿੀਬੀ ਦੇ ਿੋਖਮ - - ਿਾਾਂ 
ਔਿਤਾਾਂ ਦੇ ਿਜਿਣ ਦਾ ਜਮਆਿ ਿਾਾਂ - - 
ਕੁਦਿਤੀ ਸਿੋਤ (ਜਮੁੱਟੀ, ਿਵਾ, ਪ੍ਾਣੀ, ਿੰਗਲ) - - ਿਾਾਂ 
ਆਮ ਿਾਇਦਾਦ - - ਿਾਾਂ 
ਜਸਿਤ - - ਿਾਾਂ 
ਜਸੁੱਜਖਆ - - ਿਾਾਂ 
ਸਿਾਨਕ ਿਾਿਨੀਜਤਕ ਢਾਾਂਜਚਆਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ - - ਿਾਾਂ 
ਿਨਸੰਜਖਆ ਤਬਦੀਲੀ - - ਿਾਾਂ 
ਉਿਾੜੇ ਦਾ ਤਣਾਅ - - ਿਾਾਂ 
ਔਿਤਾਾਂ ਜਵਿੁੁੱਧ ਜਿੰਸਾ - - ਿਾਾਂ 
ਮੋਿ ਦਾ ਪ੍ਸ਼ ਆਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ - ਿਾਾਂ - 

ਸਿੋਤ: ਖੇਤਿ ਦੇ ਦੌਿਾ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਜੂਨ 2021 

ਇਿ ਗਣਨਾ ਸਿਵੇਖਣ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਉੁੱਤਿਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਆੁਿਾ ਜਦੁੱਤੀ ਗਈ ਬਿਜੁਗਣਤੀ ਪ੍ਰਜਤਜਕਰਆ ਦੀ ਗਣਨਾ 

ਕਿਕ ੇਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਿੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਸਾਿਣੀ ਜਵੁੱਚ ਦੁੱਜਸਆ ਜਗਆ ਿੈ, ਜਕ ਬਿਤੁੇ ਿਵਾਬਦੇਿ ਮਜਿਸ ਸ ਕਿਦ ੇ

ਿਨ ਜਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਿ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਿੀਵਣ ਦਾ ਪ੍ੁੱਧਿ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਪ੍ਾਏਗਾ ਅਤ ੇਗਰਾਮ ਪ੍ੰਚਾieਤ ਤੇ ਉਿਾੜੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਸਿਾਨਕ ਆਿਜਿਕ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ, ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਦੇ ਸਜਿਯੋਗ, ਗ਼ਿੀਬੀ, ਸਾਾਂਝੀ ਿਾਇਦਾਦ, ਜਸੁੱਜਖਆ, ਸਿਾਨਕ 

ਿਾਿਨੀਜਤਕ ਢਾਾਂਜਚਆਾਂ ਅਤੇ ਔਿਤਾਾਂ ਜਵਿੁੁੱਧ ਜਿੰਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਏਗਾ, ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਜਵਚਾਿ ਵਟਾਾਂਦਿੇ, ਿੀਲਡ 

ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਅਤ ੇਡੈਸਕ ਸਮੀਜਖਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਿੈ । (ਸਾਿਣੀ 4.3 ਵੇਖੋ) 
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ਸਾਰਣੀ 4.3 ਸਮਾਜਕ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਸੂਚੀ 
ਕਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਕੁਦਿਤ ਜਟੁੱਪ੍ਣੀ 

1 ਜ਼ਮੀਨ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 

2 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੁੱਲ ਸਕਾਿਾਤਮਕ 
ਕਨੈਕਟੀਜਵਟੀ ਨ ੰ  ਅਪ੍ਗਰੇਡ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ 

3 ਅਿੀਵੀਕਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ 
ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਤੇ 

ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਦੋਨੋਂ 

ਿਜੁ਼ਗਾਿ ਦੇ ਮੌਜਕਆਾਂ ਅਤੇ ਮਾਿਕੀਟ 

ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ ਜਵੁੱਚ ਵਾਧਾ. ਮੌਿ ਦਾ ਪ੍ਸ਼ ਆਾਂ ਦੇ 

ਸੈ਼ੁੱਡਾਾਂ, ਜਟਊਬਵੈੁੱਲਾਾਂ, ਜਸੰਚਾਈ ਪ੍ਾਈਪ੍ਲਾਈਨ ਦੇ 

ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਵੇਗਾ. 

ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਖਤੇਿ ਤ ੇ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਾਈਵਟੇ 

ਿਲਦਾਿ ਅਤੇ 20 ਗੈਿ-ਿਲਦਾਿ ਿੁੁੱਖ ਿਨ. 

4 ਭੌਜਤਕ ਸਿੋਤ --- ਭੌਜਤਕ ਸਿੋਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿੀ ਾਂ 

5 ਜਨਿੀ ਿਾਇਦਾਦ 

ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਜਸੰਚਾਈ ਸੰਪ੍ਤੀਆਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਟਊਬਵੈੁੱਲਾਾਂ ਅਤੇ 

ਬੋਿਵੈੁੱਲਾਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪ੍ਸ਼ ਆਾਂ ਦੇ ਸੈ਼ੁੱਡ, ਦਿੁੱਖਤਾਾਂ 

ਅਤੇ ਜਟਊਬਵੈੁੱਲਾਾਂ ਸੈ਼ਲਟਿ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 

6 ਿਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿ ਲਤਾਾਂ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ੁਿਾਣਾ ਖ  ਤੇ ਮੋਿ ਦਾ ਸੀਵਿ ਪ੍ਾਇਪ੍ਲਾਈਨ 

7 ਜਸਿਤ ਤੇ ਜਸੁੱਖੀਆ 
ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਕਨੈਕਟੀਜਵਟੀ ਅਪ੍ਗਰੇਡ ਕਿਨ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਿੀ 

ਜਵੁੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ 

8 ਸਜਭਆਚਾਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ --- --- 

9 ਜਲੰਗ ਅਧਾਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ --- --- 

ਸਿੋਤ: ਖੇਤਿ ਦੇ ਦੌਿਾ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਜੂਨ 2021 

4.2.1 ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਵਹਣ ਦਾ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਵਥਕ ਪਰਭਾਿ 

ਭ ਮੀ ਗਰਜਿਣ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਦਾ ਇਕ ਮਿੁੱਤਵਪ੍ ਿਨ ਜਿੁੱਸਾ ਭ ਮੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਾਂ ਤੇ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਿਕ-

ਆਿਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁੱਕ ਪ੍ਿੁੰਚਣਾ ਿ।ੈ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਆਿਜਿਕ ਮੁੁੱਜਦਆਾਂ ਤੇ ਉੁੱਤਿ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਜਕਰਆ ਸਾਿਣੀ 

4.4 ਜਵੁੱਚ ਜਦੁੱਤੀ ਗਈ ਿ।ੈ 

ਸਾਰਣੀ 4.4 ਅਜੀਿੀਕਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਅਸਰ 

ਸਿੋਤ: ਪ੍ਰਾਇਮਿੀ ਸਿਵੇਖਣ, ਿ ਨ 2021 

ਸਾਿ ੇਿਵਾਬਦੇਿ (46%) ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਕ ਭ ਮੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕਿਨ ਨਾਲ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਤੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਏਗਾ, 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਦੁੱਸੀਆ ਜਕ, ਿੋਿਗਾਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਿ ਪ੍ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿੀ ਾਂ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਜਿਵਾਿਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਵਚ। ਉਨਹਾਾਂ ਜਵਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ 

ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਮੌਿ ਦਾ ਪ੍ਜਿਵਾਿਕ ਆਮਦਨ ਜਵਚ ਵਾਧਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਿਦੋਂ ਜਕ, 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਮੌਿ ਦਾ 

ਪ੍ਜਿਵਾਿਕ ਆਮਦਨੀ ਤ ੇਕਈੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਜਿਸ ਸ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਨਾਿ ਸੁਿੁੱਜਖਆ, ਿੀਵਨ ਪ੍ੁੱਧਿ ਅਤ ੇਸਿਾਨਕ 

ਆਿਜਿਕਤਾ ਦ ੇਮੁੁੱਦੇ ਤੇ, 8 ਫ਼ੀਸਦੀ, 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਕ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿੀ ਾਂ 

ਿੋਏਗਾ, ਜਕਉਾਂਜਕ ਐਕੁਆਇਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਿਿ ਿੈ। 

ਕਰਮ ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂ

1 ਿਜੁ਼ਗਾਿ ਦੀ ਜਕਸਮ 46.00 % 18.00 % 36.00 % 

2 ਿਜੁ਼ਗਾਿ ਦੇ ਜਦਨਾਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 34.00 % 04.00 % 62.00 % 

3 ਿਜੁ਼ਗਾਿ ਪੈ੍ਟਿਨ 52.00 % 00.00 % 48.00 % 

4 ਪ੍ਜਿਵਾਿਕ ਆਮਦਨੀ 80.00 % 04.00 % 16.00 % 

5 ਭੋਿਨ ਸੁਿੁੱਜਖਆ 08.00 % 14.00 % 78.00 % 

6 ਿਜਿਣ ਦਾ ਜਮਆਿ 46.00 % 16.00 % 38.00 % 

7 ਸਿਾਨਕ ਆਿਜਿਕਤਾ 76.00 % 20.00 % 4.00 % 

 ਸਮੁਿੱਚੀ ਵਗ੍ਣਤੀ 36.00 % 4.57 % 59.43 % 
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ਵਚਿੱਤਰ 4.1 ਅਜੀਿੀਕਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਅਸਰ 

 

ਸਿੋਤ: ਖੇਤਿ ਦੇ ਦੌਿਾ ਅਤੇ ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਿ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਿ ਨ 2021 

ਸੰਖੇਪ੍ ਜਵੁੱਚ ਜਕਿਾ ਿਾਵ ੇਤਾਾਂ, ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਆਿਜਿਕ ਮੁੁੱਜਦਆਾਂ ਤੇ ਭ ਮੀ ਗਰਜਿਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਿਜਿ ਿਿ ੇਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਰਤੀਜਕਰਆ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਜਵਚੋਂ ਬਿਤੁੇ ਅਿਿਾਤ 48.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਜਿਣ ਦੇ ਿੁੱਕ ਜਵੁੱਚ ਿਨ, 

ਿਦੋਂ ਜਕ ਜਸਿਫ਼ 8.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਦ ੇਿੁੱਕ ਜਵੁੱਚ ਸਨ। 

4.2.2 ਸਥਾਨਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਲੂਤਾਂ ਤੇ ਪਰਭਾਿ 

ਸਿਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿ ਲਤਾਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਵਚ, 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਿਵਾਬਦੇਿਾਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਿਿ 

ਕੀਤਾ ਜਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਕਾਿਨ, ਆਬਾਦੀ ਜਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਆੁਿਾ ਜਪ੍ੰਡ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਕਿਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਿਾਏ ਸੀ, ਜਕ ਇਿਨਾਾਂ ਸਿ ਲਤਾਾਂ ਦੀ ਉਸਾਿੀ ਅਤ ੇਕਾਿਿਸ਼ੀਲ ਦੌਿ ਦੌਿਾਨ, 

ਧ ੜ, ਿਵਾ ਪ੍ਰਦ ਸ਼ਣ ਅਤ ੇਠੋਸ ਵਾਤਾਵਿਣ ਕਾਿਨ ਜਸਿਤ ਉੁੱਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 38 

ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਿਾਏ ਸੀ ਜਕ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਜਿਵਾਜਿਕ ਏਕੀਕਿਨ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਏਗਾ। 

ਇਨਹਾਾਂ ਜਵੁੱਚੋਂ ਬਿਤੁੇ ਉੁੱਤਿਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਜਵਚਾਿ ਸੀ ਜਕ, ਭ ਮੀ ਗਰਜਿਣ ਸਿਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿ ਲਤਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿੀ ਾਂ 

ਪ੍ਾਏਗਾ. ਿਦੋਂ ਜਕ, ਬਿਤੁ ਸਾਿੇ ਸਿਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੁੱਲ ਜਵੁੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਬਿਤਿ ਸੰਪ੍ਿਕ, ਿੀਵਨ ਪ੍ੁੱਧਿ ਅਤ ੇ

ਿਜੁ਼ਗਾਿ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਉੁੱਚਾ ਚੁੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਿਹਾਾਂ ਜਪ੍ੰਡ ਵਾਸੀਆਾਂ ਜਵੁੱਚ ਕਮਜ਼ੋਿੀ ਨ ੰ  ਘਟਾਉ ਾਂਦੇ ਿੋਏ ਖੁਸ਼ ਿੋਣ. 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੰ  ਿੇਠਾਾਂ ਸਾਿਣੀ ਜਵੁੱਚ ਸੰਖੇਪ੍ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ (ਸਾਿਣੀ 4.5) 

ਸਾਰਣੀ 4.5 ਸਥਾਨਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਲੂਤਾਂ ਤੇ ਪਰਭਾਿ (% ਵਿਿੱਚ) 
ਕਰਮ ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂ

1 ਜਸਿਤ ਤੇ ਅਸਿ 64.00 24.00 12.00 

2 
ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ ਦੇ ਕਾਿਨ ਔਿਤਾਾਂ ਦੀ 

ਜਸਿਤ ਤੇ ਅਸਿ 
46.00 12.00 42.00 

3 ਵੁੱਧ ਉਮਿ ਦੇ  ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਜਸਿਤ 'ਤੇ ਅਸਿ 28.00 24.00 48.00 

4 ਸਿਾਨਕ ਿਾਿਨੀਜਤਕ ਸਿਾਪ੍ਨਾ ਜਵੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 24.00 8.00 68.00 

5 ਆਬਾਦੀ ਜਵੁੱਚ ਤਬਦੀਲ 36.00 12.00 52.00 

6 ਆਿਜਿਕ ਵਾਤਾਵਿਣ ਜਵੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 76.00 16.00 8.00 

7 
ਜਨਯਮਾਾਂ, ਜਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਜਭਆਚਾਿਕ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ 

ਤੇ ਅਸਿ 
12.00 22.00 66.00 

8 ਗੈਿ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਤ ੇਅਪ੍ਿਾਜਧਕ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ 22.00 40.00 38.00 

9 ਵੰਡ ਦਾ ਜਵਸਿਾਿ 32.00 6.00 62.00 

10 ਪ੍ਜਿਵਾਿਕ ਏਕੀਕਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 18.00 38.00 44.00 

11 ਔਿਤਾਾਂ ਜਵਿੁੁੱਧ ਜਿੰਸਾ 26.00 22.00 52.00 

ਸਮੁਿੱਚੀ ਵਗ੍ਣਤੀ 16.18 34.91 20.36 

ਸਿੋਤ: ਪ੍ਰਾਇਮਿੀ ਸਿਵੇਖਣ, ਿ ਨ 2021 
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ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਿੜੁਕਾ ਜਪ੍ੰਡ ਜਵੁੱਚ ਮੌਿ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੀ ਪ੍ਿੁੰਚਯੋਗਤਾ 

ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਿੇਕਿ ਸਿੀ ਜਡਵਾਈਡਿ ਕੁੱਟ ਨਾ ਜਦੁੱਤੇ ਗਏ. ਇਸੇ ਤਿਹਾਾਂ, ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨੇ ਢੁੁੱਕਵੀ ਾਂ ਜਗਣਤੀ ਜਵੁੱਚ 

ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਿੋ ਜਕ ਖੇਤ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ ਅਤੇ ਮੌਿ ਦਾ ਬੁਜਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਿੁੰਚ ਜਵੁੱਚ ਿਕੁਾਵਟ ਨਿੀ ਾਂ 

ਬਣਨਗੇ । ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਸਮੁੱਜਸਆਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਛੁੱਡ ਕ,ੇ ਬਿਤੁੇ ਉੁੱਤਿਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਜਵਚਾਿ ਸੀ ਜਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦਾ 

ਸਿਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿ ਲਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਿ ਨਿੀ ਾਂ ਪ੍ਵੇਗਾ। 

ਵਚਿੱਤਰ 4.2 ਸਥਾਨਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਲੂਤਾਂ ਤੇ ਪਰਭਾਿ 

 
ਸਿੋਤ: ਖੇਤਿ ਦੇ ਦੌਿਾ ਅਤੇ ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਿ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਿ ਨ 2021 

4.3 ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿਾ ਂਅਤ ੇਨਯੂਵਨਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਿਾ ਂਦੀ ਖੋਜ 
ਪ੍ਰਿੈਕਟ ਦੇ ਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ/ਜਵਵਿਾਿਕਤਾ ਅਜਧਐਨ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੀਆਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ ਅਤ ੇਪ੍ੜਾਵਾਾਂ, ਕੋਿ ਜਡਜ਼ਾਈਨ 

ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਬੁਜਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ, ਕਿਮਚਾਿੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਾਂ (ਅਸਿਾਈ ਅਤੇ ਸਿਾਈ), ਨਤੀਜਿਆਾਂ, 

ਿੋਖਮਾਾਂ, ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਦੇ ਟੀਜਚਆਾਂ ਆਜਦ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਿਨ ਜਵਸਿਾਿਤ ਸਮਾਿਕ ਲਾਗਤ ਅਤ ੇਲਾਭਾਾਂ ਦਾ 

ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਿਾਲਾਾਂਜਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਜਿਣ ਕਿਨ ਦੀ ਤੀਬਿਤਾ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ 

ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨ ੰ  ਮਾਪ੍ਣਾ ਬਿਤੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿੈ, ਿਾਲਾਾਂਜਕ, ਏਯਿਪ੍ੋਿਟ ਿੋਡ ਨ ੰ  ਵੰਡਦ ੇਿੋਏ 164 ਿੁੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੇ 

ਜਵਕਾਸ ਦ ੇਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦ ੇਲਾਭ ਅਤੇ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਿ ਨਾਲ ਸਮਾਿਕ 

ਖਿਜਚਆਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਿ,ੈ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦ ੇਇਲਾਜਕਆਾਂ ਦੇ ਸਿਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਬਿਤੁ ਸਾਿ ੇ

ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਿੇਠਾਾਂ ਜਦੁੱਤੇ ਲਾਭ ਿੋਣਗੇ: 

 ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਿੀਵਤ ਸੰਭਾਵਨਾ 

 ਸਾਿੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਇਕੋ ਛੁੱਤ ਿੇਠ 

 ਸਜਿਿ ਿਜਿਣ. 

 ਸੁਿੁੱਜਖਆ ਚ ਵਾਧਾ 

 ਜਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਬਿਤਿ ਵਾਪ੍ਸੀ 

 ਜਜ਼ੰਦਗੀ ਚ ਸੰਪ੍ਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ 

ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਵੁੱਖਿ ੇਤੌਿ ਤੇ ਅਤੇ ਜਪ੍ੰਡ ਪ੍ੁੱਧਿਾ ਤੇ ਜਵਚਾਿ ਵਟਾਾਂਦਿੇ ਦੌਿਾਨ ਮਿੁੱਤਵਪ੍ ਿਨ ਮੁੁੱਜਦਆਾਂ ਤੇ ਜਵਚਾਿ 

ਵਟਾਾਂਦਿੇ ਕੀਤ ੇਗਏ। ਇਿ ਮੁੁੱਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਿੋਜ਼ੀ-ਿੋਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਐਕੁਆਇਿ 

ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤ ੇਿਾਇਦਾਦਾਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਜਵਚਾਿ ਵਟਾਾਂਦਿੇ, ਿੀਲਡ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਅਤ ੇਡੈਸਕ 

ਸਮੀਜਖਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। (ਸਾਿਣੀ 4.6) 
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ਸਾਰਣੀ 4.6 ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਵਿ਼ਿਲੇ਼ਿਣ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਟਿੱਪਣੀਆ ਂ

ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੁੱਲ ਜਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਿਿੀ ਿਾਾਂਵਾਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 

ਦੁੱਸੇ ਗਏ ਸਾਿੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਸਿਵੇਖਣ ਦਆੁਿਾ 

ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਦਆੁਿਾ ਸੁਝਾਅ ਜਦੁੱਤਾ ਜਗਆ 

ਿੈ, ਿੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  

ਸਿਲਤਾਪ੍ ਿਵਕ ਘਟਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤਾਾਂ 

ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦਾ ਵੁੱਡੇ ਪ੍ੁੱਧਿ ਤੇ ਿਨਤਾ ਅਤੇ 

ਿਾਿ ਨ ੰ  ਿਾਇਦਾ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੁੱਤਾ ਅਤੇ ਿੋਿ 

ਿਜੁ਼ਗਾਿ ਦੇ ਅਵਸਿਾਾਂ ਜਵੁੱਚ ਸੁਧਾਿ 

ਦੇ ਕਾਿਨ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਿੀਜਵਤਤਾ 

ਸੰਭਾਵਤ 

ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕਾਿਨ ਖੁਿਾਕ 

ਸੁਿੁੱਜਖਆ 'ਤੇ ਬਿਤੁ ਘੁੱਟ 

ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਕਨੈਕਟੀਜਵਟੀ ਵਧਾਉਣ 

ਸਜਿਿ ਿਜਿਣ ਵਾਲਾ ਿਨਤਕ ਅਤ ੇਜਨਿੀ 

ਸੰਪ੍ਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਅਸਿਾਈ 

ਨੁਕਸਾਨ 
ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੁਿੁੱਜਖਆ 

ਜਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਬਿਤਿ ਵਾਪ੍ਸੀ ਿੁੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 

(ਿਲ ਅਤ ੇਗੈਿ-ਿਲ) ਯੋਿਨਾਬੁੱਧ ਜਵਕਾਸ 
ਸਿੋਤ: ਖੇਤਿ ਦੇ ਦੌਿਾ ਅਤੇ ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਿ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਿ ਨ 2021 

ਇਿ ਗਣਨਾ ਸਿਵੇਖਣ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਉੁੱਤਿਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਆੁਿਾ ਜਦੁੱਤੀ ਗਈ ਬਿਜੁਗਣਤੀ ਪ੍ਰਜਤਜਕਰਆ ਦੀ ਗਣਨਾ 

ਕਿਕ ੇਕੁੱਢੀ ਿਾਾਂਦੀ ਿੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਸਾਿਣੀ ਜਵੁੱਚ ਦੁੱਜਸਆ ਜਗਆ ਿੈ, ਬਿਤੁੇ ਿਵਾਬਦੇਿ ਮਜਿਸ ਸ ਕਿਦ ੇਿਨ 

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

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

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਾਨਕ ਆਿਜਿਕ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ, ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਦ ੇਸਜਿਯੋਗ, ਗ਼ਿੀਬੀ, ਸਾਾਂਝੀ ਿਾਇਦਾਦ, 

ਜਸੁੱਜਖਆ, ਸਿਾਨਕ ਿਾਿਨੀਜਤਕ ਢਾਾਂਜਚਆਾਂ ਅਤ ੇ ਜਵਿੁੁੱਧ ਜਿੰਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿੀ ਾਂ ਪ੍ਏਗਾ। ਇਿਨਾਾਂ ਸਮਾਜਿਕ 

ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦ ੇਅਧਾਿ ਤੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਨਯ ਜਨਕਿਨ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਿੇਠਾਾਂ ਸਾਿਣੀ 4.7 ਜਵੁੱਚ ਦਿਸਾਇਆ ਜਗਆ ਿੈ। 

ਸਾਰਣੀ 4.7 ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਨਯੂਵਨਕਰਨ ਉਪਾਅ 

ਕਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਕਸਮ ਸਜਿਤੀ ਨਯ ਜਨਕਿਨ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਉਪ੍ਾਅ 

1 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਿਾਾਂ ਜਨਿੀ ਅਤੇ ਪ੍ੰਚਾਇਤ ਖਾਲੀ 

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋਏਗਾ 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ, 

2013’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2 ਜਬਲਟ-ਅਪ੍ ਸੰਪ੍ਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪ੍ਸ਼  ਸੈ਼ੁੱਡ ਅਤੇ ਜਟਊਬਵੈੁੱਲ ਦੇ 

ਅਸਿਾਈ ਢਾਾਂਚੇ 

3 ਉਤਪ੍ਾਦਕ ਸੰਪ੍ਤੀਆਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਿਾਾਂ (ਸੀਚਾਈ ਜਟਊਬਵੈੁੱਲ ਤ ੇ

ਪ੍ਾਇਪ੍ਲਾਈਨ) 

4 ਿੁੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਿਾਾਂ (105 ਿੁੁੱਖ) 
ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ 

ਪ੍ੁਨਿਜਨਿੋਧ 

5 ਅਿੀਵੀਕਾ ਤੇ ਅਸਿ ਨਿੀ ਾਂ --- 

6 
ਿਨਤਕ ਸਿ ਲਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਦਾ 

ਨੁਕਸਾਨ 

ਿਾਾਂ (ਸੀਵਿ ਪ੍ਾਇਪ੍ਲਾਈਨ ਤੇ 

ਪ੍ੁਿਾਣਾ ਅਨਵਿਤੋਂ ਖ)ੁ 

‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ, 

2013’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 

7 ਸਾਾਂਝੇ ਿਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਿੋਤਾਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿੀ ਾਂ --- 

8 

ਨਾਗਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਆਮ 

ਿਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਿੋਤਾਾਂ ਤੁੱਕ ਪ੍ਿੁੰਚ ਦਾ 

ਨੁਕਸਾਨ 

ਨਿੀ ਾਂ --- 

9 
ਸਜਭਆਚਾਿਕ ਜਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਦਾ 

ਨੁਕਸਾਨ 
ਨਿੀ ਾਂ --- 

10 ਕਮਜ਼ੋਿ ਸਮ ਿਾਾਂ ਦਾ ਉਿਾੜਾ ਨਿੀ ਾਂ --- 

ਸਿੋਤ: ਖੇਤਿ ਦੇ ਦੌਿਾ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ, ਜੂਨ 2021 
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4.4 ਵਿਚਾਰ ੇਗ੍ਏ ਵਿਕਲਪ 
ਲੋੜੀ ਾਂਦ ੇਸਮ ਿ ਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਵੇਿਜਵਆਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ, ਜਵਕਾਸ ਦੀ ਜਨਿੰਤਿਤਾ ਜਵੁੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਜਚਤ 

ਜਵਕਲਪ੍ ਚਜੁਣਆ ਜਗਆ ਸੀ, ਚੋਣ ਕਿਨ ਲਈ ਜਦੁੱਤੇ ਗਏ ਇੰਪ੍ੁੁੱਟ ਲੋੜੀ ਾਂਦ ੇਬਾਡੀ ਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ 

ਿਨ ਅਤ ੇਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਟੀਮ ਦਆੁਿਾ ਅਜਧਐਨ ਦੌਿਾਨ ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ । 

4.5 ਗ੍ਰਵਹਣ ਬਾਰ ੇਵਸਫਾਰ਼ਿਾਂ 
ਮੁੁੱਖ ਤੋਿ ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਿਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਸੜਕ ਿਾਦਜਸਆਾਂ ਨ ੰ  ਬਿਤੁ ਿੁੱਦ ਤੁੱਕ 

ਘਟਾਉਣਾ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਇਸ ਦ ੇਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਖੇਤਿ ਦਾ 

ਅਟੁੁੱਟ ਜਵਕਾਸ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉੁੱਪ੍ਿ ਦੁੱਜਸਆ ਜਗਆ ਿੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਭ ਮੀ ਗਰਜਿਣ ਦੇ ਕਾਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ 

ਦੇ ਕੁਝ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਸਮਾਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਿ ਕਿਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ, ਖੇਤਾਾਂ, 

ਖੜਹੀਆਾਂ ਿਸਲਾਾਂ ਅਤੇ ਦਿੁੱਖਤਾਾਂ, ਅਸਿਾਈ ਸ਼ੈੁੱਡ ਅਤੇ ਜਟਊਬਵੈੁੱਲ ਸਮੇਤ ਸਬਮਿਸੀਬਲ ਮੋਟਿ ਨ ੰ  ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਿਨ. 

ਪ੍ਿ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਿੇ ਿੋਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ 

ਕਾਿਨ ਬਿਤੁ ਸਾਿੇ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ, ਖੇਤਾਾਂ, ਮਕਾਨਾਾਂ, ਸਿ ਲਤਾਾਂ ਅਤੇ ਿੋਿ ਸਿ ਲਤਾਾਂ ਗਵਾਾਂ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਪ੍ਿ 

ਦ ਿੇ ਪ੍ਾਸੇ ਇੁੱਕ ਵੁੱਡੀ ਆਵਾਿਾਈ ਦੀ ਸਿ ਲਤ ਜਲਆਾਂਦੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਇੁੱਕ ਿਿ ਿੀ ਕੰਮ ਲਈ ਿੈ। 

ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਅਜਧਐਨ, ਜਨਿਪ੍ੁੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪ੍ਾਿਦਿਸ਼ਤਾ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਿਾਪ੍ਨਾ ਲਈ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਅਜਧਕਾਿਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਿਤੀ ਕਿਕ ੇਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਿਣ ਨ ੰ  ਨਯ ਨੀਕਿਨ ਦੀਆਾਂ ਯੋਿਨਾਵਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਭੌ ਦਆੁਿਾ 

ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਡ ੰਘਾਈ ਅਤੇ ਵੇਿਵੇ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਜਨਸ਼ਚਤ ਤੌਿ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਜਧਿਾਾਂ 

ਨ ੰ  ਗਰਜਿਣ ਕਿਨ ਨਾਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੁੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 

ਵਧੀਆ ਜਿਵਾਿਡ ਜਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਦੀ ਸਲਾਿ ਜਦੁੱਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਿੈ। 
 

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

5.1 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ.) ਭ ਮੀ ਗਰਜਿਣ ਦ ੇਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਿੁੱਲ ਕਿਨ ਲਈ 

ਜ਼ਿ ਿੀ ਿੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ) ਜਵੁੱਚ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਜਡਜ਼ਾਈਨ, ਜਨਿਮਾਣ 

ਅਤੇ ਕਾਿਿਸ਼ੀਲ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਕੀਤ ੇਿਾ ਿਿ ੇਸੰਸਿਾਗਤ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਦਾ ਇੁੱਕ ਸਮ ਿ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾੜ ੇ

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਿਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਿਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਸਵੀਕਾਿਯੋਗ ਪ੍ੁੱਧਿਾਾਂ 

ਤੁੱਕ ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ ਦਾ ਮੁੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਿ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਿਨਾ ਿੈ ਜਕ ਜਵਜਭੰਨ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਇਆ 

ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਇਆ ਿਾਵੇ। 

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

2013’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ ਦੇ ਮਨਜ਼ ਿਸੁ਼ਦਾ ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਜਤਨੋਂ ਜਪ੍ੰਡਾਾਂ ਨ ੰ  ਏਯਿਪ੍ੋਿਟ 

ਿੋਡ ਨ ੰ  ਵੰਡਦ ੇਿੋਏ ਗੇਟਵੇ ਜਸਟੀ ਦੀ 164 ਿੁੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਲਈ ਭ ਮੀ ਗਰਜਿਣ ਦੇ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਸਮਾਜਿਕ 

ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਤਆਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ) ਜਵੁੱਚ 

ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਜਡਜ਼ਾਈਨ, ਜਨਿਮਾਣ ਅਤ ੇਕਾਿਿਸ਼ੀਲ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਨਯ ਨੀਕਿਨ ਜਕਤੇ ਿਾ ਿਿੇ ਜਨਗਿਾਨੀ ਅਤੇ 

ਸੰਸਿਾਗਤ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਦਾ ਇੁੱਕ ਸਮ ਿ ਸ਼ਾਜਮਲ ਿੈ, ਿੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਿਤਮ ਕਿਨ ਿਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਿਣ ਦ ੇ

ਪ੍ੁੱਧਿ ਤੁੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ ਦਾ ਮੁੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਿ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਿਨਾ ਿੈ ਜਕ ਜਵਜਭੰਨ ਮਾੜ ੇ

ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਇਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਇਆ ਿਾਵੇ। ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦ ੇਵੁੱਖ 

ਵੁੱਖ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਦੌਿਾਨ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿੋ ਜਕ, ਪ੍ ਿਵ-ਜਨਿਮਾਣ ਪ੍ੜਾਅ, ਜਨਿਮਾਣ ਪ੍ੜਾਅ ਅਤੇ ਕਾਿਿਸ਼ੀਲ 

(ਪ੍ੋਸਟ ਜਨਿਮਾਣ) ਪ੍ੜਾਅ । ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਦੌਿਾਨ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਦਾ ਵੇਿਵਾ 

ਿੇਠ ਜਦੁੱਤ ੇਭਾਗ ਜਵੁੱਚ ਜਦੁੱਤਾ ਜਗਆ ਿ।ੈ 

5.3 ਨਯੂਨੀਕਰਨ, ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਅਤ ੇਪਰਭਾਿ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ 

 ਿੇ ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਜਵਚਕਾਿ ਕੋਈ ਜਵਵਾਦ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਜਵਵਾਦ ਨ ੰ  ਪ੍ਜਿਲਾਾਂ ਿੁੱਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ 

ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਿਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ੈਜਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਮਾਲਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਜਦੁੱਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। 

 ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਜਨਿਮਾਣ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਦ ਸ਼ਣ ਦ ੇਪ੍ੁੱਧਿ ਨ ੰ  ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਕਿਨ ਲਈ ਜਧਆਨ ਿੁੱਖਣਾ। 

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

ਪ੍ਜਿਵਾਿ ਨ ੰ  ਖੜਹੀਆਾਂ ਿਸਲਾਾਂ ਦਾ ਢਕੁਵਾਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਦੁੱਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ । 

 ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਜਕਸ ੇਸਿਾਈ ਜਿਿਾਇਸ਼ੀ ਢਾਾਂਚੇ ਨ ੰ  ਜਵਸਿਾਿ ਨਿੀ ਾਂ ਕਿੇਗਾ। 

 ਮੁੜ ਿਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਯੂਨੀਕਰਨ ਦ ੇਉਪਾਅ: ਜਕਉਾਂਜਕ, ਜਤਨੋਂ ਜਪ੍ੰਡਾਾਂ ਜਵਚ ਪ੍ਛਾਣੇ ਗਏ ਖਸਿਾ 

ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੀ ਾਂ ਿਜਿ ਜਿਿਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਜਕਸੇ ਨ ੰ  ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਿਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਜਸੁੱਧੇ ਿਾਾਂ ਅਜਸੁੱਧੇ ਤੌਿ ਤੇ ਜਨਿਭਿਤਾ 

ਕਿਨ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲੁੱ ਜਗਆ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬ ੇਅਤ ੇਮੜੁ ਸਿਾਪ੍ਨਾ (R&R) ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ ਕਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ 

ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ। 
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 ਿਾਤਾਿਰਨਿੱ ਕ ਅਤ ੇਸਵਭਆਚਾਰਕ ਉਪਾਅ: ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਦੀ ਤਿਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੋਂ ਜਵਚ 105 ਯ ਜਨਟ 

(ਿਲਦਾਿ ਤੇ ਗੈਿ-ਿਲਦਾਿ ਿੁੁੱਖ) ਜਟਊਬਵੈੁੱਲ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਿਾਿ ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਿੁੁੱਖ ਿਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਇਿਨਾਾਂ ਜਵੁੱਚੋਂ 

ਕੁਝ ਿੁੁੱਖ ਿਲ ਦੇ ਿ ਪ੍ ਚ ਚੰਗੀ ਤਿਹਾਾਂ ਜਵਕਸਤ ਿੋਏ ਿਨ। ਇਸ ਤਿਾਾਂ ਇਿ ਦਿਸਾਇਆ ਜਗਆ ਿੈ, ਜਕ ਇਿਨਾਾਂ 

ਿੁੁੱਖਾਾਂ ਨ ੰ  ਸੈਕਟਿ ਦੀਆਾਂ ਸੜਕਾਾਂ ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਿਾਾਂ ਪ੍ਜਿਭਾਜਸ਼ਤ ਲੈਂਡਸਕੇਪ੍ ਖੇਤਿਾਾਂ ਜਵੁੱਚ ਦਬੁਾਿਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾਣਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਾਂਜਕ, ਇਿ ਸੁਝਾਅ ਜਦੁੱਤਾ ਜਗਆ ਿੈ ਜਕ, ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਸੜਕ ਦ ੇਿਿ ੇਖੇਤਿਾਾਂ ਜਵੁੱਚ ਅਤੇ ਮੋਿਾਲੀ 

ਦੇ ਿਿ ੇਵਾਤਾਵਿਣ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜਹ ਦ ੇਅਨੁਕ ਲ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਨਯ ਨੀਕਿਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦ ੇਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਬਾਿ ੇਅਗਲੇ ਪ੍ੇਿ ਤੇ ਜਵਚਾਿ-ਵਟਾਾਂਦਿਾ 

ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ । 
 

5.3.1 ਸਮਾਵਜਕ ਹਿੱਲ 

 ਿੇ ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਜਵਚਕਾਿ ਕੋਈ ਜਵਵਾਦ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਜਵਵਾਦ ਨ ੰ  ਪ੍ਜਿਲਾਾਂ ਿੁੱਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ 

ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਿਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ੈਜਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਤੇ ਸਿੀ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਜਦੁੱਤਾ ਿਾਵੇ। 

 ਇਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਕਾਿਿਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਿੋਿ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਦੌਿਾਨ ਜਪ੍ੰਡ ਦੀ ਸਿਾਨਕ ਲੇਬਿ ਨ ੰ  ਤਿਜ਼ੀਿ ਜਦੁੱਤੀ ਿਾਣੀ 

ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 ਗਰਾਮ ਪ੍ੰਚਾਇਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਜਪ੍ੰਡ  ਜਵੁੱਚ ਬਜੁ਼ਿਗਾਾਂ ਦੀ ਸਾਿਿਕ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਿੀ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਬਣਾਉਣ 

ਜਵੁੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਉਿ ਸਾਿੀ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਦੌਿਾਨ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ੰ  ਗੁੰਿਾਯਸ਼ ਅਤੇ 

ਬੁਿਾ ਮਜਿਸ ਸ ਨਾ ਕਿਣ। 

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

ਜਸਖਲਾਈ ਜਦੁੱਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।ੈ 

 ਿਵਾਇਤ ਅਤ ੇਿਾਸ਼ੀਏ ਵਿਗਾਾਂ ਦੇ ਉੁੱਨਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤ ੇਉਨਹਾਾਂ 

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

ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ। 

5.3.2 ਆਰਵਥਕ ਹਿੱਲ 

 ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਨਿਧਾਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਜਵੁੱਚ ਜਦੁੱਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਭਕਾਿੀ ਵਿਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦ ੇਪ੍ੈਸੇ ਦੇ ਸੁਿੁੱਜਖਅਤ ਜਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ 

ਅਤੇ ਜਵੁੱਤੀ ਸਲਾਿ ਜਦੁੱਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੌਿਾਨ ਫ਼ਸਲਾਾਂ ਦੇ ਿੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਿਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। (ਿ ੇਲਾਗ  

ਿੋਵ)ੇ 

 ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਿਾ ਨ ੰ  ਕੁੱਚੇ ਮਾਲ ਿ ੋਉਸਾਿੀ ਦੇ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਿਾਨ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਾਂ ਜਵੁੱਚ ਵਜਿ 

ਿਾਣਗੇ, ਕੁੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ । 

5.3.3 ਿਾਤਾਿਰਣਕ ਉਪਾਅ 

 ਿੁੁੱਖਾਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ ੇਨਾਲ ਿੁੜੀ ਨੀਤੀ ਨ ੰ  ਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟ ਿ ਪ੍ ਜਵੁੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ 

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਦੁੱਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 ਟਰੈਜਿਕ ਕਾਿਨ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦ ਸ਼ਣ ਨ ੰ  ਘੁੱਟ ਕਿਨ ਲਈ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਿੁੁੱਖ ਲਗਾਏ ਿਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। 
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 ਪ੍ਿਦੇਸੀ ਸਿਾਵਟੀ ਿੁੁੱਖਾਾਂ ਦੀ ਬਿਾਏ ਪ੍ੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਾਨਕ ਿੁੁੱਖਾਾਂ ਨ ੰ  ਤਿਜ਼ੀਿ ਜਦੁੱਤੀ ਿਾਵੇ। 

 ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਿੁੁੱਖਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੁਨਿ-ਉਤਾਿਨ ਜਪ੍ੰਡ ਦ ੇਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਿਿ-ੇਭਿੇ ਖੇਤਿ ਜਵਚ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

5.4 ਸੰਸਥਾਗ੍ਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤ ੇਮੁਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ 
ਜਕਉਾਂਜਕ ਗਰਜਿਣ ਕਿਨ ਦ ੇਵੁੱਡੇ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ (L.A.R.R. Act), 2013’ ਅਧੀਨ ਢਕੁਵੇਂ 

ਮੁਆਵਜ਼ ੇਦ ੇਕੇ ਸੰਭਾਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਜ਼ੰਮੇਵਾਿ ਮੁੁੱਖ ਜਵਅਕਤੀ ਕੁਲੈਕਟਿ 

ਿੋਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਜਵੁੱਚ ਕੁਲੈਕਟਿ ਨ ੰ  ਇੁੱਕ ਮਾਲੀਆ ਜਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਿ ਵਿੋਂ ਪ੍ਜਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਤ ੇਇਸ 

ਜਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਜਡਪ੍ਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਿ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੋਿ ਅਜਧਕਾਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਿੋ ਖਾਸ ਤੌਿ ਤੇ ਉਜਚਤ ਸਿਕਾਿ ਦਆੁਿਾ 

ਇੁੱਕ ਕੁਲੈਕਟਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਨ ਲਈ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਮਾਲ ਅਤੇ ਭ ਮੀ ਜਿਕਾਿਡ ਜਵਭਾਗ ਵੀ ਇਕ ਮਿੁੱਤਵਪ੍ ਿਣ ਭ ਜਮਕਾ ਜਨਭਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਜਨਿਧਾਿਤ 

ਕਿਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਪ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਮਾਿਕੀਟ ਦੀਆਾਂ ਦਿਾਾਂ ਜਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਜਵਚ ਕੁਲੈਕਟਿ ਦੀ 

ਸਿਾਇਤਾ ਕਿਨ ਆਜਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਜਕਉਾਂਜਕ ਇੁੱਿੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਿੇ ਜਕਸ ੇਅਿੋਜਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਵੇਗੀ। ਇਿ ਸਮਾਜਿਕ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਿਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਮ.ਪ੍ੀ.), ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਜਪ੍ੰਡ ਦੀ 17.7126 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦ ੇ ਗਰਜਿਣ ਦੇ 

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

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

ਪ੍ਾਿਦਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਐਕਟ ਦ ੇ ਜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ੍ ਝਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਜਕ 

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

ਅਤੇ ਆਿਜਿਕ ਮੁੁੱਜਦਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ ਦੀਆਾਂ ਧਾਿਾਵਾਾਂ ਜਵਚ ਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟਤਾ 

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

 ਪ੍ੁੁੱਡਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਜਦਆਾਂ ਨਾਲ ਜਨਿੰਤਿ ਜਵਚਾਿ-ਵਟਾਾਂਦਿੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਿਨ ਦੀ ਮੁੁੱਖ 

ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿੋਣਗੇ। 

 ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤ ੇਮੁੜ ਸਿਾਪ੍ਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤ ੇਕਜਮਸ਼ਨਿ ਨ ੰ  ਸਿਕਾਿ ਦਆੁਿਾ ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. 

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

 ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, R&R ਯੋਿਨਾ ਦੀ ਜਤਆਿੀ ਅਤੇ ਐਲਏਆਿਆਿ, 2013 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਿ ਖੁਲਾਸੇ 

ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

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

ਅਨੁਸਾਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। 

  (R&R) ਦੇ ਲਾਭ ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ, 2013 ਦੇ ਦ ਿੇ ਸ਼ੈਡਯ ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਿ ਿੋਣਗੇ। 

********** 
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ਅਨੁਸਾਰੀ-3: ਵਮਤੀ 03/07/2021 ਨੰੂ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ 

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

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਜਤਆਿ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਸਿਕਾਿ ਇਿ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਿੇਗੀ ਜਕ ਤਾਿੀਿ 

ਬਾਿ ੇਪ੍ਰਚਾਿ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਿ ਜਵੁੱਚ ਉਜਚਤ ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ, ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ 

ਸਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਦੇ ਜਵਚਾਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਦਿਿ ਕਿਨ ਅਤ ੇਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਜਿਪ੍ੋਿਟ ਜਵੁੱਚ 

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

ਇਸ ਜਵਵਸਿਾ ਨ ੰ  ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਿੁੱਖਜਦਆਾਂ, ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਿੁਲਾਈ, 2021 ਨ ੰ  ਗੁਿ ਦਵਾਿਾ ਸਾਜਿਬ, ਜਪ੍ੰਡ 

ਕੰਬਾਲਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਿ ਜਵਖ ੇਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਿ ਅਜਭਆਸ ਉਸੇ ਜਪ੍ੰਡ ਜਵਖ ੇਗਮਾਡਾ ਵੁੱਲੋਂ  17.7126 

ਏਕੜ ਦ ੇਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ ਦ ੇਜਵਚਾਿਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 

ਜਿਕਾਿਡ ਕਿਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। 

ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਜਵੁੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਜਿਵਾਿਾਾਂ, ਗਮਾਡਾ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਸੰਸਿਾ) ਦ ੇਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮਾਲ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜਧਕਾਿੀ, 

ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਅਜਧਐਨ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਟੀਮ ਨੇ ਜਸ਼ਿਕਤ ਕੀਤੀ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਦੀ 

ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਿੀ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਜਵੁੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਸਾਿੇ ਭਾਗੀਦਾਿਾਾਂ ਖਾਸਕਿ ਗਰਾਮ ਪ੍ੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਿਾਾਂ ਨ ੰ  

ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿੁੱਤਤਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਵਸਿਾਿ ਜਵੁੱਚ ਦੁੱਜਸਆ। (ਭਾਗੀਦਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਅਨੁਸਾਿੀ-5 ਜਵਚ ਿੈ) 

ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਿਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਪ੍ਜਿਲ ਆਾਂ ਬਾਿੇ ਜਵਸਿਾਿ ਨਾਲ ਜਵਚਾਿ ਵਟਾਾਂਦਿੇ 

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

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

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

ਦਾ ਵੇਿਵਾ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਿਾਨ ਦੁੱਜਸਆ ਿੈ: 

 ਿਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਸਾਿੇ ਨੁਮਾਇੰਜਦਆਾਂ ਨੇ ਢਕੁਵੇਂ ਜਡਵਾਈਡਿ ਕੁੱਟਾਾਂ ਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਸੜਕ ਦੇ 

ਪ੍ਾਿ ਪ੍ਿੁੰਚ ਜਵੁੱਚ ਸੁਧਾਿ ਕਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਿੈ. ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਿਕ ਜਵੁੱਚ ਸੁਧਾਿ ਿੋਵੇਗਾ 

ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤਿ ਨਾਲ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਾਂ ਤੁੱਕ ਪ੍ਿੁੰਚ ਨਾ ਕਟੀ ਿਾਵੇਂ ।  

 ਮੌਿ ਦਾ ਸਜਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ, ਕੰਬਾਲਾ ਵੁੱਲ ਇੁੱਕ ਅਸਿਾਈ ਸੜਕ ਿੈ. ਸਿਾਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਅਿਾਿਟੀ ਨ ੰ  ਬੇਨਤੀ 

ਕੀਤੀ ਿੈ, ਜਕ ਕੰਬਾਲਾ ਜਪ੍ੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਮੌਿ ਦਾ 40 ਿੁੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ, ਇਿ 

ਸੜਕ ਜਸੁੱਧੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਪ੍ਿੁੰਚ ਜਦੰਦੀ ਿੈ. ਸਿਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ ਲਈ ਬਿਤੁ ਅਨੁਕ ਲ 

ਿਨ । 

 100 ਿੁੁੱਟ ਚੌੜੀ ਏਿੋਜਸਟੀ ਸੜਕ ਲਈ 'ਜਵਕਲਪ੍ਕ ਸੜਕ' ਿਾਿੀ ਾਂ ਏਿੋਜਸਟੀ ਤੁੱਕ ਪ੍ਿੁੰਚ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ. 

ਪ੍ਿ ਜਿਲਿਾਲ, ਮੌਿ ਦਾ ਜਪ੍ੰਡ (ਗੈਿ-ਮਾਲੀਆ) ਸੜਕ ਅਤੇ ਿੇਲ ਅੰਡਿ ਜਬਰਿ (ਆਿ.ਯ .ਬੀ) ਤੋਂ 164 ਿੁੁੱਟ ਚੌੜੀ 

ਸੜਕ ਿਾਿੀ ਾਂ ਪ੍ਿੁੰਚ ਜਦੁੱਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ।  

 ਿੜੁਕਾ ਜਪ੍ੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਮੌਿ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਜਚੰਤਾ ਉਠਾਈ। ਇਿ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਵੁੱਚ ਸਜਿਤ ਿੈ 

ਜਿਸ ਨ ੰ  ਗਰਜਿਣ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਿੈ (ਪ੍ਰਮਾਜਣਤ ਨਿੀ ਾਂ). ਿੜੁਕਾ ਜਪ੍ੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਮੌਿ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਜਵਿੁੁੱਧ 

ਨਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਿੈ ।  

 ਇਸ ਨ ੰ  ਛੁੱਡ ਕੇ, ਜਤੰਨੋਂ ਜਪ੍ੰਡਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਜਿਣ ਕਿਨ ਲਈ ਸਜਿਮਤ ਿਨ. ਨਾਲ ਿੀ, ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਭ ਮੀ 

ਗਰਜਿਣ ਦੇ ਕਾਿਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਜਿਲ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਪ੍ ਿਾ ਕਿਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ।  
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ਅਨੁਸਾਰੀ-6: ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਿਿੱਲੋਂ  ਸਮੀਵਖਆ ਵਮਤੀ 22/09/2021 

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

ਨ ੰ  ਸੈਕਸ਼ਨ -7 ਦੇ ਤਜਿਤ ਜਤਆਿ ਕਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਓਿਦੋਂ, 'ਇੁੱਕ ਮਾਿਿ ਸਮ ਿ ਦਆੁਿਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 

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

ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਇੁੱਕ ਸੁਤੰਤਿ ਬਿ-ੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਿਿ ਸਮ ਿ ਦਆੁਿਾ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਿੈ। 

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

ਇੁੱਕ ਮਾਿਿ ਸਮ ਿ ਸਮੀਜਖਆ ਮੀਜਟੰਗ ਸ਼ਰੀ ਕੇ.ਐਸ. ਜਸੁੱਧ  (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਿੇਠ 22 ਸਤੰਬਿ, 

2021 ਨ ੰ  ਕਮੇਟੀ ਿ ਮ, ਤੀਿੀ ਮੰਜਜ਼ਲ, ਪ੍ੁੁੱਡਾ ਭਵਨ ਜਵਖੇ ਿੋਈ ਸੀ। 

ਮਾਿਿ ਸਮ ਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਜਟੰਗ ਜਵੁੱਚ ਗਮਾਡਾ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਸੰਸਿਾ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦ,ੇ ਗਰਾਮ ਪ੍ੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 

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

ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਜਵੁੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਵਸਿਾਿ ਨਾਲ ਅਜਧਐਨ ਬਾਿ ੇਦੁੱਜਸਆ, ਿ ੋਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਪ੍ ਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਕੀਤਾ 

ਜਗਆ ਸੀ। (ਜਿੁੱਸੇਦਾਿਾਾਂ ਦੇ ਸ ਚੀ ਅੰਜਤਕਾ-8 ਜਵੁੱਖੇ) 

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

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

ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਮਾਿਿ ਸਮ ਿ ਦਆੁਿਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ, ਜਿਸ ਜਵੁੱਚ ਦੋ ਗੈਿ-ਅਜਧਕਾਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਜਗਆਨੀ (ਪ੍ਰੋ. ਿਾਿੇਸ਼ ਜਗੁੱਲ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਿਮਨਿੀਤ ਕੌਿ ਿੌਿਲ), ਵਖ-ਵਖ ਜਪ੍ੰਡਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੰਚਾਇਤ ਦ ੇਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ (ਮਾਿਿ ਸਮ ਿ ਸਮੀਜਖਆ ਮੀਜਟੰਗ ਦੀਆਾਂ 

ਿਾਦਗਾਿੀ ਅੰਜਤਕਾ-7 ਜਵੁੱਖੇ ਿੈਂ) 

ਮਾਿਿ ਸਮ ਿ ਨੇ ਖੋਿਾਾਂ ਬਾਿੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀਸੀ ਦੌਿਾਨ ਿੇਠ ਜਲਖੇ ਸੁਝਾਅ ਜਦੁੱਤੇ ਗਏ – 

- ਜਕਉਾਂਜਕ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤ ੇਵੁੱਡੀ ਜਗਣਤੀ ਜਵੁੱਚ ਦਿੁੱਖਤ ਿਨ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਿਾਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨ ੰ  ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ 

ਜਕ, ਉਿ ਿਿੀ ਪ੍ੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਸਿੀ ਿਸਤੇ ਜਵੁੱਚ ਮੌਿ ਦਾ ਦਿਖਤਾਾਂ ਦੀ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਪ੍ੁਨਿ ਸਿਾਪ੍ਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ 

ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। 

- ਸਿਪ੍ੰਚਾਾਂ ਨੇ ਮੌਿ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਗੇ ਬੁਜਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੀ ਜਬਿਤਿ ਪ੍ਿੁੰਚ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਸੜਕ 

ਚੌਿਾਿ ੇਤੇ ਕੁਝ ਜਡਵਾਈਡਿ ਕੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿੈ. ਮਾਿਿ ਸਮੀਜਖਆ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਮੈਂਬਿ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦ ੇ

ਅਜਧਕਾਿੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿ ਿੀ ਕੰਮ ਕਿਨ ਦੇ ਜਨਿਦੇਸ਼ ਜਦੁੱਤੇ । 

- ਮਾਿਿ ਕਮੇਟੀ ਦਆੁਿਾ ਮੌਿ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਜਵੁੱਚ ਇਲੈਕਜਟਰਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨ ੰ  ਇਸਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ 

ਜਦੁੱਤਾ ਜਗਆ ਿੈ । 

ਮਾਿਿ ਸਮ ਿ ਇਸ ਿਾਏ ਨਾਲ ਸਜਿਮਤ ਿੋ ਜਗਆ ਸੀ ਜਕ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਸ਼ਜਿਿੀ ਜਵਕਾਸ ਨ ੰ  ‘ਐਲ.ਏ.ਆਿ.ਆਿ. ਐਕਟ 

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

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

ਮਾਸਟਿ ਪ੍ਲਾਨ ਅਨੁਸਾਿ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਿਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਯੋਿਨਾਬੁੱਧ ਜਵਕਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਸੰਭਵ ਜਵਕਲਪ੍ 

ਨਿੀ ਾਂ ਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਜਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਿੈ। ਿਦੋਂ ਜਕ ਸਬੰਧਤ ਜਪ੍ੰਡਾਾਂ ਦੇ ਸਿਪ੍ੰਚਾਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 

ਗਰਜਿਣ ਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਿਆ ਨ ੰ  ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਕਿਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿੈ। 

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