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ਵਿਸਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਰਜ ਸਸਾਇਟੀ ਨੰੂ ਸਕਟਰ-51 ਵਿਖ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ ਤ 
ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ 2 ਏਕੜ੍ ਭੌਂ ਦ ਸਬੰਧ ਵਿਿੱ ਚ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਰਿਾਨਗੀ ਅਤ ਲੀਜ 30% 
ਦ ਿਾਧ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਲਈ renew ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਾਨਗੀ ਲਈ ਅਜੰਡਾ। 

 
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਯ ਯਾਈਡਯਜ ਾਇਟੀ ਵੱਰੋਂ ਸਾਯ ਯਾਈਡਡੰਗ ਕਰੱਫ ਰਈ ਕਟਯ 51 
ਡਵਖ 2 ਏਕੜ੍ ਬੌਂ ਅਰਾਟ ਕਯਨ ਰਈ ਰਾਤ ਰਤੀਫਨਤੀ ਡਭਤੀ 22-3-2019 (ਅਨੁਲਿੱ ਗ ੳ) 
ਯਾਸੀਂ ਰਾਤ ਸਈ ੀ । ਡਜ ਫੰਧੀ ਡਭਰਖ ਅਪਯ, ਗਭਾਡਾ, ਐ.ਏ.ਐ. ਨਗਯ ਦ ੱਤਯ 
ਨੰਫਯ 30708 ਡਭਤੀ 28-5-2019(ਅਨੁਲਿੱ ਗ-ਅ) ਅਨੁਾਯ ਜਨਯਰ ਕੱਤਯ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਸਾਯ ਯਾਈਡਯਜ ਾਇਟੀ(ਯਡਜ) ਨੰੂ ਕਟਯ 51 ,ਭਸਾਰੀ ਡਵਖ 2 ਏਕੜ੍ ਬੌਂ ਦ ਾਰ ਰਈ 1 
ਯੁਏ ਰਤੀ ਗਜ ਰਤੀ ਭਸੀਨਾਂ (1,16,160/- ਯੁਏ ਰਤੀ  ਾਰ+18 ਰਤੀਤ ਜੀ.ਐ.ਟੀ.) 
ਦੀ ਦਯ ਨਾਰ Leasehold basis ਤ ਭਾਨਮਗ ਭਕਾਨ ਉਾਯੀ ਅਤ ਡਸਯੀ ਡਵਕਾ ਭੰਤਯੀ, 
ੰਜਾਫ ਜੀ ਵੱਰੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦਣ ਉਯੰਤ 2 ਾਰ ਰਈ ਅਰਾਟ  ਕੀਤੀ ਗਈ ੀ ਅਤ ਇ 
ਅਰਾਟਭੈਂਟ ਫੰਧੀ ਕਾਯਜਫਾਅਦ ਰਵਾਨਗੀ ਗਭਾਡਾ ਅਥਾਡਯਟੀ  ਦੀ ਭੀਡਟੰਗ ਡਵਚ ਰਣ ਫੰਧੀ 
ਸੁਕਭ ਸਏ ਨ। 

 ਸੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਤੀਫਨਤੀ  ਰਜ਼ੀਡੈਂਟ,  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਯ ਯਾਈਡਯ ਾਇਟੀ ਵਰੋਂ 
ਰਾਤ ਸਈ ਸ ਡਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਯ ਯਾਈਡਯ ਾਇਟੀ ਨੰੂ 2 ਏਕੜ੍ ਾਈਟ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 2  

ਏਕੜ੍ ਸਯ lease ਤ ਦ ਡਦਤ ਜਾਣ ਅਤ ਇ lease ਨੰੂ 15 ਾਰ ਰਈ ਵਧਾ ਡਦੱਤਾ ਜਾਵ । ਇ 
ਰਤੀਫਨਤੀ ਫੰਧੀ lease ਕੀਤੀ ਸਈ ਾਈਟ ਨੰੂ ਭੁੜ੍ ਤੋਂ ਅਰਾਟ ਕਯਨ ਫੰਧੀ ਭੁਖ ਦਪਤਯ ਦੀ 
ਰਖਾ ਾਖਾ ਤੋਂ revised ਯਟਾਂ ਫੰਧੀ ਰਾਤ ਡਯਯਟ ਅਨੁਾਯ ੱਤਯ ਨੰਫਯ 3522  ਡਭਤੀ 
23.07.2021(ਅਨੁਲਿੱ ਗ-  ੲ)  ਯਾਸੀਂ ਗਭਾਡਾ ਦ ਰਾਟਾਂ ਦ ਯਟ 30% ਵਧਾਏ  ਗਏ ਸਨ । ਇ 
ਰਈ ਸਯ ਯਾਇਡਯ ਾਇਟੀ ਨੰੂ ਡਦੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਰੀਜ 30% ਦ ਵਾਧ ਨਾਰ 2 ਾਰ 
ਰਈ  renew ਕਯਨ ਫਾਯ ਭਾਭਰਾ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਕਭਟੀ ਅੱਗ ਡਵਚਾਯਨ ਡਸਤ ਸ਼ ਸ ।  

-----  
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ਵਿਸ਼ਾ :- ਵਿਵਦਆ ਬਿਨ ਦੀ ਉਸ਼ਾਯੀ ਰਈ ਸਕਟਯ 77 ਸ..ਸ.ਨਗਯ ਵਿਖ ਅਰ਼ਾਟ ਹਈ ਜਭੀਨ 

ਦੀ ਅਰ਼ਾਟਭੈਂਟ ਯੱਦ ਕਯਕ ਵਿਬ਼ਾਗ ਿੱਰੋਂ  ਜਗਹ਼ਾ ਦ ਫਦਰ  ਅਦ਼ਾ ਕੀਤੀ ਯ਼ਾ ਸੀ ਵਿਆਜ ਸਭਤ 

ਿ਼ਾਸ ਕਯਨ ਸਫੰਧੀ। 

1.0  ਗਭ਼ਾਡ਼ਾ ਿੱਰੋਂ  ਵਿਵਦਆ ਬਿਨ ਦੀ ਉਸ਼ਾਯੀ ਰਈ ਅਰ਼ਾਟਭੈਂਟ ੱਤਯ ਨੰ: 21352 ਵਭਤੀ 07 06-2011 

(ਅਨੁਰਗ ੳ) ਯ਼ਾਹੀਂ ਸਕਟਯ 77 ਸ..ਸ.ਨਗਯ ਵਿਖ 4.39 ਕੜ ਬੌਂ 6250/ ਯੁ ਰਤੀ 

ਿ:ਗਜ ਦ ਵਹਸ਼ਾਫ ਨ਼ਾਰ ( ਕੱੁਰ ਕੀਭਤ 13,27,97,500/-ਯੁ) ਵਸੱਵਖਆ ਵਿਬ਼ਾਗ ਨੂੰ ਅਰ਼ਾਟ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਸੱਵਖਆ ਵਿਬ਼ਾਗ ਦ ਰਤੀਵਨਧੀ ਗੁਯਰੀਤ ਕਯ ਧ਼ਾਰੀਿ਼ਾਰ , Director Admin ਿੱਰੋਂ  

ਇਸ ਸ਼ਾਈਟ ਦ਼ਾ ਕਫਜ਼ਾ ਵਭਤੀ 17-11-2016 ਨੂੰ ਰ਼ਾਤ ਕਯ ਵਰਆ ਵਗਆ। ਪੀਰਡ ਸਟ਼ਾਪ ਦੀ 

ਵਯਯਟ ਅਨੁਸ਼ਾਯ ਵਿਵਦਆ ਬਿਨ ਨੂੰ ਅਰ਼ਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾਰੀ ਬੌਂ ਦ਼ਾ ਜ ਵਹੱਸ਼ਾ ਵਰਟੀਗ ਸਨ ਅਧੀਨ 

ਆਉਂਦ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀਅਤ ਹ ਚੁੱਕ਼ਾ ਹ ਅਤ ਉਸਦੀ ਟਯ਼ਾਾਂਸਪਯ ਡੀਡ ਗਭ਼ਾਡ਼ਾ ਦ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਿਸੀਕ਼ਾ ਨੰ: 

3787 ਵਭਤੀ 07-09-2016 ਨੂੰ ਹ ਚੁੱਕੀ ਹ। 

2.0  ਇਸ ਸ਼ਾਈਟ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸਤ਼ਾਾਂ ਦੀ ਯਕਭ ਵਸੱਵਖਆ ਵਿਬ਼ਾਗ ਿੱਰੋਂ  ਜਭ਼ਾ ਕਯਿ਼ਾ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ਯੰਤੂ ਦੰਡ 

ਵਿਆਜ ਦ 3,75,82,471/-ਯੁ ਜਭ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਯਿ਼ਾ ਗ। ਇਸ ਯਕਭ ਵਿਚੋਂ 2,70,51,532/ 

ਯੁ ਸਭਤ ਵਿਆਜ ਅਤ 1,05,30,939/-ਯੁ ਨਰਟੀ ਦ ਹਨ। ਵਸੱਵਖਆ ਵਿਬ਼ਾਗ ਿੱਰੋਂ  

ਗਭ਼ਾਡ਼ਾ ਨੂੰ ਰਤੀਫਨਤੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ਵਕ ਵਿਵਦਆ ਬਿਨ ਦੀ ਉਸ਼ਾਯੀ ਰਈ ਸਕਟਯ 77 

ਸ..ਸ.ਨਗਯ ਵਿਖ ਅਰ਼ਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 4.39 ਕੜ ਬੌਂ ਦੀ ਅਰ਼ਾਟਭੈਂਟ ਯੱਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਿ ਅਤ 

ਵਿਬ਼ਾਗ ਿੱਰੋਂ  ਜਗਹ਼ਾ ਦ ਫਦਰ  ਅਦ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਕਭ 12,94,59,250/-ਯੁ ਵਿਬ਼ਾਗ ਨੂੰ 

ਵਿਆਜ ਸਭਤ ਿ਼ਾਸ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਿ। ਇਸਦ ਨ਼ਾਰ ਹੀ ਗਭ਼ਾਡ਼ਾ ਿੱਰੋਂ  ਇਸ ਜਗਹ਼ਾ ਸਫੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਯਹੀ 

ਵਿਆਜ ਦੀ ਭੰਗ ਨੂੰ ਿੱਟ ਖ਼ਾਤ (Write/waive off) ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿ। 

3.0  ਵਸੱਵਖਆ ਵਿਬ਼ਾਗ ਿੱਰੋਂ  ਸ਼ਾਈਟ ਨੂੰ ਸਯੰਡਯ ਕਯਨ ਅਤ ਉਨਹ਼ਾਾਂ ਿੱਰੋਂ  ਜਭ਼ਾ ਯਕਭ ਵਿਆਜ ਸਭਤ ਵਯਪੰਡ 

ਕੀਤ ਜ਼ਾਣ ਫ਼ਾਯ ਼ਾਵਰਸੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਿੱਰੋਂ  ਵਰਵਖਆ ਵਗਆ ਹ ਵਕ ਦੀ ਯੀਜਨਰ ਟ਼ਾਊਨ ਰ ਵਨੰਗ ਐਂਡ 

ਵਡਿਰਭੈਂਟ ਕਟ 1995 ਅਤ ਇਸ ਅਧੀਨ ਜ਼ਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਯੂਰ਼ਾਾਂ , ਼ਾਵਰਸੀਆਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈਟ ਨੂੰ 

ਸਯੰਡਯ ਕਯਨ ਸਫੰਧੀ ਕਈ ਉਫੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤ਼ਾ ਵਗਆ ਹ। ਅਰ਼ਾਟਭੈਂਟ ੱਤਯ ਦੀ ਸੂਯਤ ਨੰ: 6 

ਅਨੁਸ਼ਾਯ ੰਜ਼ਾਫ ਯੀਜਨਰ ਐਂਡ ਟ਼ਾਊਨ ਰ ਵਨੰਗ ਐਂਡ ਵਡਿਰਭੈਂਟ ਕਟ 1995 ਅਧੀਨ 10% of 
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the total amount of the consideration money, interest and other dues 

payable ਜਫਤ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਫ਼ਾਕੀ ਯਕਭ ਵਯਪੰਡ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹ। 

4.0 ਰਖ਼ਾ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਦੀ ਵਯਯਟ ਅਨੁਸ਼ਾਯ ਵਸੱਵਖਆ ਵਿਬ਼ਾਗ ਿੱਰੋਂ  ਵਕਸਤ਼ਾਾਂ ਦੀ ਕੱੁਰ ਯਕਭ 129,459,250/- 

ਯੁ ਰ਼ਾਤ ਹਈ ਹ ਰੰਤੂ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਦ 3,75,82,471/- ਯੁ ਫਕ਼ਾਇਆ ਹਨ। ਜਕਯ 

ਰ..ਆਈ ਦੀ ਸਯਤ਼ਾ ਨੰ. 6 ਅਨੁਸ਼ਾਯ ਕੱੁਰ ਯਕਭ ਦ਼ਾ 10% ਵਹੱਸ਼ਾ ਕੱਟ ਕ ਵਯਪੰਡ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਾਂਦ਼ਾ ਹ 

ਤ਼ਾਾਂ 10 % ਯਕਭ 21,938,846.10/- ਯੁ ਫਣਦੀ ਹ ਅਤ ਵਯਪੰਡ ਕਯਨ ਮਗ ਯਕਭ 

107,520,403.90/- ਯੁ ਹ। 

5.0 ਉਯਕਤ ਸਵਥਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਯ ਵਸੱਵਖਆ ਵਿਬ਼ਾਗ ਦੀ ਭੰਗ ਨੰੂ ਭੁੱਖ ਯੱਖਦ ਹ ਵਿਵਦਆ ਬਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਈਟ 

ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਜ਼ਾਾਂ ਰ..ਆਈ ਸਯੰਡਯ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਉਹਨ਼ਾਾਂ ਿੱਰੋਂ  ਜਭ਼ਾਾਂ ਕਯਿ਼ਾਈ ਗਈ 

ਭੂਰ ਯਕਭ ਤ ਵਿਆਜ ਦਣ਼ਾ ਨਹੀਂ ਫਣਦ਼ਾ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਸ਼ਾਈਟ ਦ਼ਾ ਕਫਜ਼ਾ ਵਭਤੀ 17.11.2016 ਤੋਂ 

ਵਸੱਵਖਆ ਵਿਬ਼ਾਗ ਦ ਕਰ ਹ। ਉਹਨ਼ਾਾਂ ਿੱਰੋਂ  ਜਭ਼ਾਾਂ ਕਯਿ਼ਾਈ ਯਕਭ ਵਫਨਹ਼ਾਾਂ ਕਟਤੀ ਤੋਂ ਵਯਪੰਡ ਕਯਨ ਸਫੰਧੀ 

ਜੰਡ਼ਾ ਵਿਚ਼ਾਯਨ ਵਹੱਤ ਭ਼ਾਭਰ਼ਾ ਗਭ਼ਾਡ਼ਾ ਦੀ ਕ਼ਾਯਜਕ਼ਾਯੀ ਕਭਟੀ ਦ ਸਨਭੁੱਖ ਸ ਹ ਜੀ। 
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Agenda Item No. 25.10
(Licensing Branch) 

Subject:-  Approval for minor deviations in planning of 1653 acre 

Aerotropolis Scheme vis a vis tentative distribution of 

areas approved before planning for Land Pooling 

purpose. 
 

Land Pooling Policy for Aerotropolis was approved by the 

Cabinet (Cabinet Agenda and decision attached) and later adopted by 

GMADA (Agenda item No. 26.10 of the GMADA Authority meeting held 

on 23.10.2020 and decision attached). 

A professionally competent consultant was engaged. After 

multiple rounds of discussion/ refinement at the level of DTP, CTP, CA, 

GMADA and VC. GMADA to optimise traffic movement, residential 

pockets, greens, play grounds, neighbourhood shops, number of 

schools, hospitals, commercial areas, plan was finalised in the Planning 

and Design Committee of GMADA headed by the Vice Chairman, 

GMADA with representative of PSLG, Chief Architect,Punjab, 

CA,GMADA, CTP, DTP,GMADA as members. There is slight deviation 

in the inter se distribution of areas compared with tentative figures that 

were approved while finalising Land Pooling Scheme in the above said 

Authority meeting. Profitability has only improved from Rs. 1.08 crore per 

acre to Rs.1.51 cr/acre. The comparison of the final figures achieved 

with what was tentatively projected before detailed planning was carried 

out is given in Annexure A. 
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0

 

Subject:- Land Pooling norms for the acquisition of land for Urban 

Residential and Industrial Estates in GMADA jurisdiction. 

 

1.1 The above said agenda was listed as 22.08 for the Executive Committee.  

The proposal was as under:- 

 Land pooling Policy was approved by Council of Ministers in its 

meeting dated 14.6.2013 and was notified on 19.06.2013 (Annexure 1). 

Under it a landowner is returned 1000 square yards of residential plots 

and 121 square yards of commercial site in the sector after development 

per acre of land offered in lieu of compensation.  

 As per provisions of Part(A) sub para (B) of the above Policy, the 

land acquiring department has the liberty to make any changes in view 

of the different geographical location of land and with the changed 

circumstances. 

 Land pooling availed in the last few years is as below:- 

Serial 

Number 

Year Scheme Area Acquired % of total Area acquired 

through land pooling 

1 2010 Aerocity 830 22.60 

2 2011 I.T. City 1686 24.60 

3 2011 Medicity 97 86.50 

4 2011 Eco City – I 435 91.72 
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5 2011 Sector 88-89 668 89.24 

6 2013 Medicity –II 162 46.90 

7 2013 EcoCity II 301 44.85 

8 2013 EcoCity 

Extension 

86 24.40 

9 2015 Sector 90 212 70.00 

 

 In the recent past, Development Authorities are burdened with 

unprecedented enhancements in compensation for lands acquired by courts. 

Due to this presumably, where almost 90% of land was offered in land pooling 

in 2011, it has sharply declined thereafter. The other factor was decreasing 

rates of plots due to excess supply. 

 Informal feedback indicates much better acceptance of land pooling in 

case commercial component to be returned to land owner is increased.  

 Further, till date the acquisitions by GMADA has been primarily for the 

development of residential estates. However, a need is present for the 

development of Industrial Estates by  the Development Authority as well. 

Since the percentage of utilizable area in case of Industrial Estates is relatively 

more, thus the share of the landowners for Industrial Estates has been suitably 

increased. 

 In both cases the economics of land acquisitions through enhanced 

share of land pooling to landowners and the plots/sites to be offered to the 

landowners are depicted in the table below:- 
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1.2 While discussing the agenda in the meeting of the Executive Committee 

held on 13.01.2020 has decided as under:- 

  ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੱਦ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੀ ਤਜਵੀਜ ਨ ੂੰ  ਅਥਾਵਿਟੀ ਦੇ ਨਮ ੱ ਖ ਪੇਸ਼ ਕਿਨ ਦੀ ਵਫਾਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ 
ਸੈ। 

1.3 The agenda was also placed before the Council of Cabinet Minister in the 

meeting and the proposal was as under:- 

  “1.5 The Department of Housing and Urban Development 

proposes amendment in the existing policy for residential sector by 

providing 1000 sq. yd. of residential and 200 sq. yds. of commercial plot 

per acre of land acquired in lieu of cash compensation. A tentative 

proposal of return of land to land owner explaining the above figures is 

submitted at (Annexure - C).” 

  “1.6 The department proposes introduction of land pooling policy 

in the industrial sector by providing 1100 sq. yd. of industrial plot and 

200 sq yd of commercial plot per acre of land acquired in lieu of cash 

compensation. A tentative proposal of Return of land to land owner 

explaining the above figures is submitted at (Annexure D).” 

1.4 After examining the agenda by the cabinet in its meeting held on 

22.07.2020 gave their assent to the proposal of the Department. (Copy 

attached) 

1.5 It is proposed that GMADA should comply the decision of the Council of 

Ministers and adopt the revised norms of Land Pooling Policy mentioned 

above for implementing in its schemes. 

 

 Metter is placed before the Authority for consideration please. 
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(Licensing Branch) 

Sub:- Proposal for Bus Terminus in sector-77, SAS Nagar. 

 

A team of officers from the Transport Department-Sh. 

Parneet Singh Minhas, Deputy Director (Transport), Sh. K.S. Kaler, 

MAE, Sh. Jaswinder Singh Chahal, General Manager, Punjab Roadways 

and Sh. Vipul Ujwal, Chief Administrator, GMADA and Sh. Sanjay 

Sharma Consultant, Public Relations, GMADA, visited a number of 

available sites in Mohali to see their suitability for use as Bus Terminus 

as the present Bus Terminus, due to its wrong location, has not been 

able to take off despite efforts by administration over a number of years. 

The team found a 14 acre plot of land next to the Sohana Crossing most 

suitable for the purpose on account of following 3 factors: 

 

1. It is centrally located with the population of Mohali virtually 

spread equally in all directions with this location being the 

centre,  therefore it will be convenient for all residents.  

2. It is on the Air Port Road, on one side of which are the important 

cities of Ropar, Jalandhar, Amritsar as well as connection to 

Himachal Pardesh and on the other site are Zirakpur, Derabassi, 

Patiala etc. as well as connections to Ambala and Delhi and 

beyond.  

3. Keeping in view the requirement of space for proper functioning 

of Bus Terminus, it was noted that it must have provision for  

• 40 bus bays, 

• Area for washing/minor repairs and charging electric buses 
(future).  
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• Area for parking of scooters and cars of passengers.  

• Some scope for expansion  

• A separate area for local buses - 10 to 15 bus bays.  

• All put a minimum of 14 acres space is required, which is 
available at this location.  

• For reference Sector-17 Bus stand Chandigarh is in 15 acres 
and Sector-43 Bus stand is in 21 acres.   

In the light of above discussion it is proposed that a state of 

art the Bus Terminus should be constructed on this plot by engaging a 

competent consultant with good expertise and experience. It is also felt 

that the Bus Stand should be built by GMADA itself rather than going 

the PPP way, like Patiala Bus Stand. Past experience shows in case of 

Bus Stands the revenue streams aren’t sufficient to fund construction as 

the bus traffic is difficult to project with accuracy, in which case the 

agreements end up in litigation and projects get delayed indefinitely. 

Some commercial area can be sold by GMADA inside the Bus Stand to 

fund the construction.     

The use of present bus terminus should be changed to 

commercial/mix land use so as the realize a better value of the and 

building.   
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Sub:-  Appointment of Mr. Vinty Kaundal on regular 

basis. 

Mr.Vinty Kaundal, now 36 has been working in the 

department since 2009 as Executive Assistant (draughtsman). He first 

worked in Town Planning Department (Punjab) and then since 2012 he 

has been in working in GMADA as Executive Assistant. In the 11 years he 

has earned a special place for himself in the organization sheerly by dint 

of his hard work and sincerity.  

He has been a great support to the office of Chief Town 

Planner (Punjab), Senior Town Planner and District Town Planner as 

well as the Engineering Wing. All depend on him for making Master 

plans and layout plans for Sectors be it, Residential, Commercial, I.T., 

industrial or Markets.  

It is no exaggeration to say that he is an asset that 

organisation would not like to lose. He has good grasp of AutoCAD 

software and as well as planning needs of the region.  

He possesses a Diploma in Interior Design and is a Graduate 

of Arts. The practical knowledge and skill he has developed over the 11 

years by hard work however more than make up for the Diploma in 

Architecture or Civil Engineering, which is needed for the position of 

Draughtsman as per Service Rules. 

With above background it is requested that making an 

exception, he should be appointed on regular basis in PUDA as a 

Draughtsman, in recognition of good work. A condition may however be 

put in his appointment letter that he will have to obtain the necessary 
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qualification from a recognised institution if he wants to avail the next 

promotion.  
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(Licensing Branch) 

Subject :- Development of Inter Sector  roads is responsibility of GMADA. 

1. Development of Inter sector roads is sole responsibility of GMADA. Prior 

to 2015,GMADA would acquire the area falling under Inter Sector roads 

and pay compensation to the land owners as per the existing provisions of 

land acquisition act. 

 

2. GMADA acquires and develops Inter Sector roads as per its own priority 

and the trends of ongoing urban development in its mandated areas. 

 

3. However,some developers, after considering the financial viability of the 

project, had purchased the land and planned the project by including the 

land falling under intersector roads on their own and later developed and 

sold the plots as well.  

 

4. In 2015, keeping in the view of the fact that external development charges 

(EDCs) that are being charged from the developers, are only just one third 

of the actual expenditure incurred by GMADA on development of the 

sectors, an understanding was arrived with developers which was later 

notified as Policy. 

 

5. Under this policy the area owned by developer which came under Inter 

Sector roads was to be paid for at the rate of 1.25 times of collector rate 

after subtracting the area equal to 2.5 % of total project area.  

 

6. However, an apparent discrepancy got created as policy mentioned 

developers who had developed their land as per para 3 were not to be 

compensated for the inter sector roads even if they didn't take any 

advantage of additional saleable area.  

 

7. Therefore, it is proposed to remove this discrepancy by extending para 4 

(as per policy annexed as ‘A’) benefits and allowing revision of layout to 

the developers mentioned in para 3 of said policy as well.  

 

8. If the proposal placed at Para 7 may get approved, then EDC, LF,dues,etc. 

amounting to Rs. 80.15 Cr. (approximately) as Annexure B, would be 

readjusted against dues towards promoters and compensation in lieu of 

transfer of inter-sector roads to development authority compensation 

amounting to Rs. 61.63 (approximately) as Annexure C would be adjusted 

against dues towards promoter .  
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(ਾਲਰਸੀ ਸ਼ਾਖਾ) 
 

ਵਿਸ਼ਾ: ਆਈ. ਟੀ. ਵਿਟੀ, ਐਿ. ਏ. ਐਿ. ਨਗਰ ਵਿਖ Electronic 
System Design Manufacturing (ESDM) Cluster ਦੀ 
ਿਥਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੂੰ  ਤਬਦੀਲ  ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਭੌਂ ਗਮਾਡਾ ਿੱਲੋਂ  ਵਰਟਨ ਕਰਨ ਿਬੂੰ ਧੀ।    

 

1.0   ਗਯੇਟਯ ਭਹਾਰੀ ਏਯੀਆ ਲਿਕਾਸ ਅਥਾਲਯਟੀ(ਗਭਾਡਾ) ਅਧੀਨ ਲਿਕਲਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਆਈ. ਟੀ. ਲਸਟੀ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਯ ਲਿਖੇ 40.00 ਏਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਕ ਸਾਈਟ Electronic 

System Design Manufacturing (ESDM) Cluster ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਕਯਨ ਰਈ ਯਾਖਿੀਂ 

ਯੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜ ਲਕ ਭਾਨਮਗ ਭ ੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਜੀ, ੰਜਾਫ ਦੀ ਰਿਾਨਗੀ ਰਾਤ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਸ ਚਨਾਂ 

ਤਕਨਾਰਜੀ ਲਿਬਾਗ, ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਨ ੰ  ਕ ੱ ਝ ਸ਼ਯਤਾਂ ਰਗਾਉਂਦੇ ਹਏ ਲਭਤੀ O7-11-2O13 ਨ ੰ  

ਤਫਦੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਾਟਭੈਂਟ ੱਤਯ (ਅਨੁਲੱਗ-01) ਅਨ ਸਾਯ ਤਫਦੀਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ 40.00 ਏਕੜ ਸਾਈਟ ਦਾ ਅੰਦਯ ਨੀ ਲਿਕਾਸ ਸ ਚਨਾਂ ਤਕਨਾਰਜੀ ਲਿਬਾਗ, ੰਜਾਫ ਿੱਰੋਂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਯ ਇਹ ਸਾਈਟ ਲਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ ਰੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਯੇ ਖਯਚੇ ਕੱਟਣ 

ਉਯੰਤ ਫਚਦੀ ਯਕਭ ਲਿਚੋਂ 10% ਯਕਭ ਸ ਚਨਾਂ ਤਕਨਾਰਜੀ ਲਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ  ਯੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤ ੇ90% 

ਯਕਭ ਗਭਾਡਾ ਨ ੰ  ਲਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 

2.0   ਭਾਭਰਾ ਕਾਯਜਫਾਅਦ ਿਾਨਗੀ ਰਈ ਗਭਾਡਾ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਲਭਤੀ 07-02-14 ਨ ੰ  

ਹਈ 16ਿੀਂ ਭੀਲਟੰਗ ਲਿੱਚ ਭੱਦ ਨੰ: 16.06 ਯਾਹੀਂ ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਲਗਆ। ਅਥਾਯਟੀ ਿੱਰੋਂ ਸਾਈਟ ਦੀ 

ਤਫਦੀਰੀ ਸਫੰਧੀ ਰਿਾਨਗੀ ਲਦੰਦੇ ਹਏ ਇਹ ਿੀ ਪੈਸਰਾ ਲਰਆ ਲਕ ਸੇਰ ਰਸੀਡ ਲਿਚੋਂ ਸਾਯੇ ਖਯਚੇ ਕੱਟਣ 

ਉਯੰਤ ਫਚਦੀ ਯਕਭ ਲਿਚੋਂ 5% ਯਕਭ ਸ ਚਨਾਂ ਤਕਨਾਰਜੀ ਲਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ ਯੱਖੀ ਜਾਿੇ ਅਤ ੇ95% 
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ਯਕਭ ਗਭਾਡਾ ਨ ੰ  ਲਦੱਤੀ  ਜਾਿੇਗੀ। ਲਜਸ ਸਫੰਧੀ ਸ ਚਨਾਂ ਤਕਨਾਰਜੀ ਲਿਬਾਗ ਨ ੰ  ੱਤਯ ਲਭਤੀ          

07-05-2014(ਅਨੁਲੱਗ-02) ਯਾਹੀਂ ਜਾਣ  ਕਯਿਾ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ।   

3.0   ਸ ਚਨਾਂ ਤਕਨਾਰਜੀ ਲਿਬਾਗ, ੰਜਾਫ ਿੱਰੋਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦਾ ਕਫਜਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਲਗਆ ਸਗੋਂ ਸ ਚਨਾਂ ਤਕਨਾਰਜੀ ਲਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ  ਇਹ ਸਾਈਟ ਲਭਤੀ 05-10-2019 (ਅਨੁਲੱਗ-03) ਨ ੰ  

ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ੱਤਯ ਯਾਹੀਂ ਗਭਾਡਾ  ਨ ੰ  ਿਾਸ ਟਯਾਂਸਪਯ ਕਯਨ ਰਈ ਲਰਲਖਆ, ਲਜਸ ਦੇ ਸੰਨਭ ੱ ਖ 

ਲਭਰਖ ਦਪਤਯ ਿੱਰੋਂ ੱਤਯ ਲਭਤੀ 20-11-2020 ਯਾਹੀਂ ਸ ਚਨਾਂ ਤਕਨਾਰਜੀ ਲਿਬਾਗ ਨ ੰ  ਇਸ ਸਾਈਟ 

ਦਾ ਅਸਰ ਅਰਾਟਭੈਂਟ ੱਤਯ ਦਪਤਯ ਲਿਖੇ ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾਉਣ ਰਈ ਲਰਲਖਆ ਲਗਆ। ਸ ਚਨਾਂ ਤਕਨਾਰਜੀ 

ਲਿਬਾਗ, ੰਜਾਫ ਿੱਰੋਂ ਆਣੇ ੱਤਯ ਲਭਤੀ 06-01-2021 (ਅਨੁਲੱਗ-04) ਯਾਹੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨ ੰ  

ਲਯਟੇਨ ਕਯਨ ਰਈ ਫੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਲਡਭਾਯਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਫਜਾ ਦੇਣ ਰਈ ਿੀ ਲਰਲਖਆ 

ਹੈ।  

4.0   ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਿਯਤੋਂ, ਲਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਰ ਆਲਦ ਸਫੰਧੀ ਲਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯਾ ਕਯਨ 

ਸਫੰਧੀ ਭ ੱ ਖ ਰਸਾਸ਼ਕ, ਗਭਾਡਾ ਦੀ ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਭਤੀ 18-08-2021 ਨ ੰ  ਭੀਲਟੰਗ ਹਈ, ਲਜਸ ਲਿੱਚ 

ਸ ਚਨਾਂ ਤਕਨਾਰਜੀ ਲਿਬਾਗ ਦ ੇਨ ਭਾਇੰਦ ੇਿੀ ਹਾਜਯ ਸਨ। ਇਸ ਭੀਲਟੰਗ ਲਿੱਚ ਸ ਚਨਾ ਤਕਨਾਰਜੀ 

ਲਿਬਾਗ ਦ ੇਨ ਭਾਇੰਦੇ ਿੱਰੋਂ ਦੱਲਸਆ ਲਗਆ ਲਕ ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਸਕੀਭ ਤਲਹਤ ਆਈ ਟੀ ਲਸਟੀ ਲਿਖ ੇ

ESDM ਾਯਕ ਸਥਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰੰ ਤ  ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ ਰਾਤ ਨਿੀਆਂ ਗਾਇਡਰਾਈਨਜ਼ 

ਭ ਤਾਲਫਕ ਹ ਣ ਇਸ ਰਜੈਕਟ ਰਈ ਘੱਟ-ਘੱਟ 200 ਏਕੜ ਬੌਂ ਰੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਈ 40.00 ਏਕੜ ਬੌਂ 

ਤ ੇESDM ਾਯਕ ਸਥਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ ਚਨਾਂ ਤਕਨਾਰਜੀ ਲਿਬਾਗ ਦੇ ਨ ਭਾਇੰਦ ੇ ਿੱਰੋਂ 

ਸ ਲਚਤ ਕੀਤਾ ਲਕ ਲਿਬਾਗ ਹ ਣ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤ ੇਆਈ ਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ (49 ਇੰਡਸਟਰੀਅਰ ਰਾਟ) ਅਤੇ 

3.15 ਏਕੜ ਲਿੱਚ ਿਾਲਯਕ ਸਾਈਟ ਰੈਨ ਕਯਨ ਸਫੰਧੀ ਲਿਚਾਯ ਕਯ ਲਯਹਾ ਹੈ।  

 



 

- 108 - 

 

Agenda for 25th Executive Committee Meeting GMADA 

 

5.0   ਗਭਾਡਾ ਿੱਰੋਂ ਆਈ. ਟੀ. ਲਸਟੀ ਲਿਖੇ ਉਦਮਲਗਕ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਅਰਾਟਭੈਂਟ ਫਰੀ ਯਾਹੀਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹੈ, ਲਜਸ ਨ ੰ  ਿਧੀਆ ਹ ੰ ਗਾਯਾ ਰਾਤ ਹ ਲਯਹਾ ਹੈ। ਆਈ.ਟੀ.ਲਸਟੀ ਲਿਖੇ 40.00 ਏਕੜ  

ਸਾਈਟ ਸ ਚਨਾਂ ਤਕਨਾਰਜੀ ਲਿਬਾਗ ਨ ੰ  ESDM ਾਯਕ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਕਯਨ ਰਈ ਤਫਦੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸੀ, ਜੇਕਯ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਿੱਰੋਂ ESDM ਾਯਕ ਸਥਾਲਤ ਨਾ ਕਯਦ ੇਹਏ ਉਦਮਲਗਕ ਅਤੇ 

ਿਾਲਯਕ ਸਾਈਟਾਂ ਲਿਕਲਸਤ ਕਯਕੇ ਲਡਸਜ਼ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈ.ਟੀ. ਾਲਰਸੀ-

2013 ਅਤੇ ਗਭਾਡਾ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਲਭਤੀ 07-02-14 ਨ ੰ  ਹਈ 16ਿੀਂ ਭੀਲਟੰਗ ਲਿੱਚ ਭੱਦ ਨੰ: 16.06 

ਯਾਹੀਂ ਰਏ ਗਏ ਪੈਸਰੇ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਹਿੇਗੀ।  

   ਇਹ ਿੀ ਲਜਕਯਮਗ ਹੈ ਲਕ ESDM ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਕ ੱ ਝ ਉਦਮਲਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਯੈਡ 

ਅਤੇ ਆਯੇਂਜ ਕੈਟਾਗਯੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਲਕ SEIAA ਿੱਰੋਂ ਰਾਤ EIA ਰਿਾਨਗੀ ਅਨ ਸਾਯ 

ਆਈ.ਟੀ.ਲਸਟੀ ਲਿਖੇ ਕੇਿਰ ਗਯੀਨ ਕੈਟਾਗਯੀ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਉਦਮਲਗਕ ਇਕਾਇਆਂ ਹੀ ਸਥਾਲਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਈ ਆਈ. ਟੀ. ਲਸਟੀ ਲਿਖੇ ESDM ਾਯਕ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਕਯਨਾ 

ਤਕਨੀਕੀ ੱਖੋਂ ਿਾਲਜ਼ਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

   ਉੱਕਤ ਦਯਸਾਈ ਗਈ ਸਲਥਤੀ ਦ ੇਸੰਨਭ ੱ ਖ ਆਈ. ਟੀ. ਲਸਟੀ,  ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਯ 

ਲਿਖੇ ESDM ਾਯਕ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਰਈ ਸ ਚਨਾਂ ਤਕਨਾਰਜੀ ਲਿਬਾਗ ਨ ੰ  ਤਫਦੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੌਂ ਨ ੰ  

ਗਭਾਡਾ ਦ ੇ ਹੱਕ ਲਿੱਚ ਿਾਲਸ ਰੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬੌਂ ਨ ੰ  ਲਿਕਲਸਤ ਕਯਦ ੇਹਏ ਆਈ ਟੀ ਾਲਰਸੀ-2013 

ਲਿੱਚ ਕੀਤ ੇਉਫੰਧਾਂ ਅਨ ਸਾਯ ਰਾਟ ਲਡਸਜ਼ ਆਪ ਕਯਨ ਦੀ ਰਿਾਨਗੀ ਲਹੱਤ ਭਾਭਰਾ ਕਾਯਜਕਾਯੀ 

ਕਭੇਟੀ, ਗਭਾਡਾ ਅੱਗੇ ੇਸ਼ ਹੈ । 

* * * * * * * * 
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ਅਨ ਰੱਗ-01 
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ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਧਕ਼ਾਯੀਆਂ ਰਈ ਧਸਖਰ਼ਾਈ ਸੰਸਥ਼ਾ ਦੀ ਤਯਜ਼ 

ਧਿਸ਼ੇਸ ਧਸਖਰ਼ਾਈ-ਕਭ ਇੰਟਯਕਸਨ ਇੰਸਟੀਧਿਊਟ

.0  ਦ਼ੇ ਭੌਜੂਦ਼ਾ ਰਫੰਧਕੀ ਸ ੈੱਟਅੱ ਧਿੱਿ ਧਕਸ਼ੇ  ਨ਼ਾਗਧਯਕ-

ਕੇਂਧਦਰਤ ਸਯਕ਼ਾਯ ਸ਼ੇਿ਼ਾ ਰਦ਼ਾਨ ਕਯਨ ਈ 

ਇੰਜੀਨੀਅਧਯੰਗ ਗਤੀਧਿਧੀਆਂ ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਸੜਕ ਇਭ਼ਾਯਤਾਂ ਦ਼ਾ 

ਧਨਯਭ਼ਾਣ ਜਰ ਸਰ਼ਾਈ ਅਤ਼ੇ ਸੀਿਯ਼ੇਜ ਨੈਟਿਯਕ ਇਰ ਕਟਰੀਕਰ ਅਤ਼ੇ ਫ਼ਾਗਫ਼ਾਨੀ ਰੋਜ ਕਟ

ਆਧਦ ਇੱਕ  

.0 ਇਸ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣ਼ਾਉਣ ਰਈ ੰਜ਼ਾਫ ਸਯਕ਼ਾਯ ਦ਼ੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਧਿਬ਼ਾਗ  ਧਿੱਿ

ਇੰਜੀਨੀਅਯ ਅਤ਼ੇ ਜੂਨੀਅਯ ਇੰਜੀਨੀਅਯ ਜੋ ਯ਼ਾਜ ਦ਼ੇ ਸਭ ੱ ਿ਼ੇ 

ਧਿਕ਼ਾਸ ਧਿੱਿ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਬੂਧਭਕ਼ਾ ਧਨਬ਼ਾਉਂਦ਼ੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਿਆਕ ਭ ਰਾਂਕਣ ਤੋਂ ਤ਼ਾ ਰੱਗ਼ਾ ਹ  

ਧਕ ਰਭ ੱ ਖ ਇੰਜੀਨੀਅਧਯੰਗ ਧਿਬ਼ਾਗਾਂ ਧਿੱਿ ਧਜਿੇਂ  PWD (B&R), ਸਥ਼ਾਨਕ ਧਿਬ਼ਾਗ

ਜਰ ਸਯੋਤ ਧਿਬ਼ਾਗ ਜਰ ਸਰ਼ਾਈ ਅਤ਼ੇ ਸ ਨੀਟ਼ੇਸਨ ਧਿਬ਼ਾਗ ੰਜ਼ਾਫ ਭੰਡੀ ਫੋਯਡ ੇਂਡੂ ਧਿਕ਼ਾਸ 

ਧਿਬ਼ਾਗ PSIEC, PSIDC,  ੱ ਡ਼ਾ ਅਤ਼ੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਧਿਸ਼ੇਸ ਸਧਹਯੀ ਧਿਕ਼ਾਸ ਅਥ਼ਾਯਟੀਆਂ ਆਧਦ ਧਸਹਤ ਅਤ਼ੇ ਧਸੱਧਖਆ ਿਯਗ਼ੇ ਅਧਤ 

ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਨ਼ਾਗਧਯਕ-ਕੇਂਧਦਰਤ ਧਿਬ਼ਾਗਾਂ ਦ਼ੇ ਿੀ ਆਣ਼ੇ ਇੰਜੀਨੀਅਧਯੰਗ ਧਿੰਗ ਹਨ।
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ਰਗਬਗ 7000 

ਇੰਜੀਨੀਅਯ ਹਨ।

 

.0 

ਇੰਡਕਸਨ ਟਯ਼ੇਧਨੰਗ

ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਧਕ਼ਾਯੀਆਂ ਰਈ ਧਸਖਰ਼ਾਈ ਸੰਸਥ਼ਾ ਦੀ 

ਤਯਜ਼ ਯ਼ਾਜ ਧਿੱਿ ਇੱਕ ਧਿਸ਼ੇਸ ਧਸਖਰ਼ਾਈ-ਕਭ ਇੰਟਯਕਸਨ 

ਇੰਸਟੀਧਿਊਟ ਦੀ ਹੰਗ਼ਾਭੀ ਰੋੜ ਹ ਜੋ ਧਕ ਇੰਡਕਸਨ ਟਯ਼ੇਧਨੰਗ ਧਯਪਯ ਸਯ ਕੋਯਸਾਂ ਿਯਕਸ਼ਾਾਂ 

ਿਯਗੀਆਂ ਫਹ ੱਖੀ ਗਤੀਧਿਧੀਆਂ ਰਈ ਇੱਕ ਭਜ਼ਫੂਤ ਰ਼ੇਟਪ਼ਾਯਭ ਿਜੋਂ ਕੰਭ ਕਯ ਸਕਦੀ ਹ । 

ਇੰਜਨੀਅਧਯੰਗ ਦ਼ੇ ਖ਼ੇਤਯ ਧਿੱਿ ਨਿੀਨਤਭ ਤਕਨ਼ਾਰੋਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਣ-

ਛ਼ਾਣ ਅਤ਼ੇ Best Practices ਨੰੂ ਸਾਂਝ਼ਾ ਕਯਨ 

ਰਈ  ਇੰਜਨੀਅਧਯੰਗ ਬ਼ਾਈਿ਼ਾਯ਼ੇ ਧਿੱਿ ਧਸੰੋਜ਼ੀਅਭ ਕ਼ਾਨਪਯੰਸਾਂ ਅਤ਼ੇ ਆਭ ਗੱਰਫ਼ਾਤ

.0 ਗਭ਼ਾਡ਼ਾ ਨੰੂ ੰਜ਼ਾਫੀ ਇੰਜੀਨੀਅਯਜ਼ ਿ ਰਪ਼ੇਅਯ ਸੋਸ਼ਾਇਟੀ (ਯਧਜ.)

ਜੋ ਧਕ ੰਜ਼ਾਫ ਯ਼ਾਜ ਦ਼ੇ ਸ਼ਾਯ਼ੇ ਸਯਕ਼ਾਯੀ ਧਿਬ਼ਾਗਾਂ ਧਿੱਿ 
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ਜ਼ੇ.ਈ ਤੋਂ ਰ  ਕ਼ੇ  ੱਧਯ ਤੱਕ ਦ਼ੇ ਸ਼ਾਯ਼ੇ ਇੰਜੀਨੀਅਯਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਧਜਸਟਯਡ 

ਸ ਸ਼ਾਇਟੀ ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੇਨਤੀ ੱਤਯ ਰ਼ਾਤ ਹੋਇਆ ਹ । ਇਹ ਸੋਸ਼ਾਇਟੀ (PEWS) ਇੰਜਨੀਅਯਾਂ 

ਰਈ ਇੱਕ ਇੰਜਨੀਅਯ  ਬਿਨ  ਫਣ਼ਾਉਣ ਅਤ਼ੇ ਸੰਬ਼ਾਰਣ ਧਿੱਿ 

ਧਦਰਿਸੀ ਯੱਖਦੀ ਹ । ਇੰਜਨੀਅਯ  ਬਿਨ ਦੀ ਉਸ਼ਾਯੀ ਦ਼ਾ ਉਦ਼ੇਸ ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਸ ਸ਼ਾਇਟੀ ਦ ਆਯ਼ਾ 

ਧਿਧਖਆਨ ਕੀਤ਼ਾ ਧਗਆ ਹ ਉਯੋਕਤ  ਯ਼ੇ .0 ਧਿੱਿ ਦਯਸ਼ਾ ਅਨ ਸ਼ਾਯ ਹੀ ਹ । ਇਸ 

 ਦੀ ਸਥ਼ਾਨ਼ਾ ਫ਼ਾਯ਼ੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ

ਧਿਿ਼ਾਯ-ਿਟਾਂਦਯ਼ੇ ਦੌਯ਼ਾਨ ਸ ਸ਼ਾਇਟੀ ਦ ਆਯ਼ਾ ਇਹ ਗੱਰ ਧਕ 

ਜ਼ਭੀਨ ਦੀਆਂ ਉੱਿੀਆਂ ਕੀਭਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸਭਯੱਥ ਹਨ 

ਅਤ਼ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਯਆਇਤੀ ਕੀਭਤਾਂ ਤ਼ੇ ਜ਼ਭੀਨ ਅਰ਼ਾਟ ਕਯਨ ਦੀ 

.0 ਅਧਜਹ਼ੇ ਇੰਸਟੀਧਿਊਟ ਦ਼ੇ ਹੋਣ ਰ਼ਾਬਾਂ ਅਤ਼ੇ ਕ ਸਰਤ਼ਾ 

ਨੰੂ ਧਧਆਨ ਧਿੱਿ ਯੱਖਦ਼ੇ ਹੋ ਸ ਨ਼ਾਰ ਸਯਕ਼ਾਯ ਸ਼ੇਿ਼ਾ ਰਦ਼ਾਨ 

ਰ਼ਾਬ ਹ ੰ ਿਣ ਦੀ ਉਭੀਦ ਹ ਇਹ ਤਜਿੀਜ਼ ਹ  ਧਕ ਸ ਕਟਯ 78 

ਧਿੱਿ 1.88 ਕੜ ਦ਼ੇ ਰ਼ਾਟ

ਦੀ ਼ੇਸਕਸ ਕਯ 

ੰਜ਼ਾਫੀ ਇੰਜੀਨੀਅਯਜ਼ ਿ ਰਪ਼ੇਅਯ ਸੋਸ਼ਾਇਟੀ (ਯਧਜ.) ਨੰੂ 90 ਸ਼ਾਰਾਂ 

1 ਯ  ਦੀ ਰੀਜ਼ ਤ਼ੇ ਇਸ ਸਯਤ ਦ਼ੇ ਨ਼ਾਰ ਧਕ ੰਜ਼ਾਫੀ ਇੰਜੀਨੀਅਯਜ਼ ਿ ਰਪ਼ੇਅਯ 

ਸੋਸ਼ਾਇਟੀ (ਯਧਜ.) ਇਸ ਤ਼ੇ ਇੱਕ ਇਭ਼ਾਯਤ ਦੀ ਉਸ਼ਾਯੀ ਕਯ਼ੇਗੀ ਅਤ਼ੇ 
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ਇਸ ਦ਼ੇ ਯੱਖ-ਯਖ਼ਾਅ ਦ਼ਾ ਧਨਮਭਤ ਖਯਿ਼ਾ  ਿ ੱ ਕ਼ੇਗੀ। 

ਇੰਸਟੀਧਿਊਟ ੰਜ਼ਾਫੀ 

ਇੰਜੀਨੀਅਯਜ਼ ਿ ਰਪ਼ੇਅਯ ਸੋਸ਼ਾਇਟੀ (ਯਧਜ.)  ਸ਼ਾਯ਼ੇ ਨਿੇਂ 

ਇੰਜੀਨੀਅਧਯੰਗ ਬਯਤੀਆਂ ਰਈ ਇੰਡਕਸਨ ਧਸਖਰ਼ਾਈ ਦੀ ਧਜੰ਼ਭ਼ੇਿ਼ਾਯੀ ਧਨਬ਼ਾਗੀ ਅਤ਼ੇ 

ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਯਕ਼ਾਯ ਦ਼ੇ ਇੰਜੀਨੀਅਯਾਂ ਰਈ ਧਨਮਭਤ ਧਯਪਯ ਸਯ ਕੋਯਸਾਂ ਅਤ਼ੇ 

ਆਭ ਗੱਰਫ਼ਾਤ ਸ ਸਨਾਂ ਸ ਭੀਨ਼ਾਯ ਿਯਕਸ਼ਾਾਂ ਆਧਦ ਦ਼ਾ ਰਫੰਧ ਕਯ਼ੇਗੀ। 

.0 
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