
 

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (SIA)STUDY REPORT 

(Punjabi version - pMjwbI Anuvwd) 
of Land Acquisition for Public Purpose for New Rail Line Between Firozpur-Patti 

(By Connecting Mallanwala Khas on Jalandhar-Firozpur Section and Gharyalaon 

Patti-Khemkaran Section) 
 

2020 

 
 

 

Commissioned by:     Submitted by: 

 

 

 
 

 

GOVERNMENT OF PUNJAB,    Dr. Rajesh Kumar, 
INDIA      Associate Professor& SIA,  

Project Coordinator 

GURU NANAK DEV UNIVERSITY, 

AMRITSAR, PUNJAB, INDIA 

I 



ii | P a g e  

 

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (SIA) STUDY REPORT 
of Land Acquisition for Public Purpose for New Rail Line Between 

Firozpur-Patti (By Connecting Mallanwala Khas on Jalandhar-Firozpur 

Section and Gharyalaon Patti-Khemkaran Section) 
 

2020 

 

 

 

Commissioned by: 

 

 
GOVERNMENT OF PUNJAB, INDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submitted by: Dr. Rajesh Kumar, Associate Professor, SIA, Project Coordinator 

 

 

 

GURU NANAK DEV UNIVERSITY, AMRITSAR, PUNJAB 
(Established by the State Legislature Act No.21 of 1969), Accredited 

at “A++” grade (highest level as per modified criteria notified on 

27.07.2017) by NAAC and Conferred “University with Potential for 

Excellence” status by UGC 

 

 

http://online.gndu.ac.in/pdf/naac_certificate.pdf
http://online.gndu.ac.in/pdf/naac_certificate.pdf
http://online.gndu.ac.in/pdf/naac_certificate.pdf
http://online.gndu.ac.in/pdf/naac_certificate.pdf
http://online.gndu.ac.in/pdf/naac_certificate.pdf


iii | P a g e  

 

  



iv | P a g e  

 

 

  



v | P a g e  

 

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (SIA) STUDY 

TEAM 
 

 
 

Dr. Rajesh Kumar, Associate Professor 

Project Coordinator  

School of Social Sciences, G.N.D.U., Amritsar 
 

 

Dr. Bimaldeep Singh, Associate Professor 

Member (Expert) 

Department of Laws, G.N.D.U., Amritsar 
 
 

Dr. Manpreet Singh Bhatti, Associate Professor 

Member (Expert) 

Department of Botanical and Environmental Sciences,  

G.N.D.U., Amritsar 

 
Dr. Nirmala Devi, Assistant Professor  

Member(Expert) 

Department of Sociology,G.N.D.U., Amritsar 
 

Dr. Swati Mehta, Assistant Professor 

Member(Expert) 

Punjab School of Economics, G.N.D.U., Amritsar 

 
Ms. Sharanpreet Kaur, Assistant Professor 

Member(Expert) 

School of Social Sciences, G.N.D.U., Amritsar 

 

 

Important Note: It is important to mention here that in case of varitation between 

English version and Punjabi version, the English version of the SIA report should 

be considered  as official/authentic version.  

 

zrUrI sUcnw: ieQy ieh d`sxw aUicq hovygw ik pMjwbI Aqy ieMgilS Anuvwd iv`c koeI 
vI qr`utI hox qy SIA tIm v`loN kIqy gey ieMgilS Anuvwd nMU hI AiDkwirq Anuvwd 
mMinAw jwvy[ 
 



vi | P a g e  

 

Table of Contents 

Table of Contents  

Executive Summary   

CHAPTER – I: INTRODUCTION AND METHODOLOGY 1 

 Context and the Background: 1 

 Project Area  1 

 Social Impact Assessment Justification 2 

 Objectives of the Social Impact Assessment Study  3 

 Justification of Public Purpose 3 

 Other Benefits of the Project 3 

 Detail of Project Size and Location 4 

 Constitution of the SIA Team 5 

 Methodology 6 

 Historical Background of Tarn Taran and FerozpurDistricts  8 

 Demographics of the Project Area  9 

CHAPTER II: SOCIAL AND GEOGRAPHICAL MAPPING  11 

 Environmental Aspects of 25 Km long Ferozepur-Patti Rail Link 12 

Patti/BhikhiwindSub-division Tarn Taran district 14 

A. KotBudha 14 

B. ManekeJand 16 

C. Maan 18 

D. TalwandiMastadaSingh 19 

E. SafaSinghWala 21 

F. KalekeUttarh 23 

G. TalwandiSoba Singh 25 

H. Bangla Rai 27 

Zira Sub-division (Ferozepur District) 29 

I. MallanwalaKhas 29 

Ferozepur Sub-Division (Ferozepur District) 31 

J. DullaSinghWala 31 

K. KutubdinWala 32 

L. Kale KeHittar 34 

CHAPTER – III: LOCAL GOVERNANCE 37 

 Introduction 37 

 Post-73
rd

and 74
th

Constitutional  Developments 38 



vii | P a g e  

 

An Overview of Tarn Taran district  40 

 District at a glance 41 

 SIAStudy area covered under Tarn TaranDistrict 41 

 Administrative set up /local Governance in villages 42 

 Composition of village Panchayat 45 

An overview of FerozepurDistrict  46 

 Blocks under Ferozepur Districts 47 

 SIA Study Area Falling Under Ferozepur District 47 

 Administrative Set Up / Local Governance in villages 47 

 Conclusion 53 

CHAPTER IV: DEMOGRAPHIC AND SOCIO-ECONOMIC PROFILE 54 

 General  54 

 Vulnerable Groups  60 

 Household Assets  62 

 Details of House Structure  63 

 Source of Cooking  66 

 Drainage and Sanitation facility in the village 67 

 Cattle  68 

 Social Impact  70 

CHAPTER V : ASSESSMENT OF THE SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT  76 

 Introduction 76 

 Indian Railways: Network of Connectivity 76 

 Railways: Means of Transporting Goods and Passengers 78 

 Rail Link Project: Assessing the Impact 79 

 Rail-Link Project: Effects on Constructed Structure and Agricultural Land 80 

 Loss of Land by the Land owners (Project Affected Families)  81 

 Affected Agricultural Land by the Proposed Project 81 

 Loss of Irrigated Land for the Rail-Link Project 82 

 Rail-link Project: Loss of Cultivable Land 82 

 Proposed Rail-Link Project: Affect on Agricultural Land 82 

 Nature of Ownership of Affected Land Holdings 83 

 Cultivation on Affected Land 84 

 Affected Agricultural Land: Average Yield 84 

 Impact of Rail Link Project: Peoples‟ Opinion 85 

 Conclusion 85 



viii | P a g e  

 

 Index Plan of Rail Link Project   87 

 Location of Proposed Firozpur-Patti Rail Link between GharyalaRailway 

Station and MallanwalaKhas railway station from Google Maps 

88 

CHAPTER VI: ANTICIPATED PROJECT IMPACTS & PUBLIC HEARINGS  89 

 An Overview of Rail Link Project‟s Advantages 91 

 Positive and Negative Impacts of the Project 94 

 Positive Impacts as Reported by Stake Holders regarding the Proposed Railway 

link 

95 

 Negative Impacts of the Proposed Project as Reported by StakeHolders 98 

 Reasons for Opposition and Negative Impact of Acquisition  99 

 An Overview of Losses of Land, Households and Other Community Structures  103 

 Community Assets/ Other Structures  107 

 Likely Affect on Community Assets 110 

 Public Hearings at KotBudha, Bangla Rai, Mallanwala Khas and Kutubdin 

Wala 

111 

 Public Hearing and Issues of Concerns Expressed at KotBudha on 16 March 

2020 

113 

 Major Concerns/Demands 116 

 Public Hearing at BanglaRai Village  on 17 March 2020 118 

 Public Hearing and Issues of Concerns Expressedat MallanwalaKhas on 18 

March 20 

121 

 Public Hearing and Common Issues of Concerns Expressedat KutubDin Wala 

village under Ferozepur Sub-division on 19 march 2020  

125 

CHAPTER VII: FINDINGS OF SIA STUDY 130 

 Major Findings 130 

 Positive Impacts as Reported by Stakeholders Regarding the Proposed Railway 

Project 

131 

 Positive Impacts of the Rail Link project as per the Study ofSIA Team 133 

 Negative Impacts of the Rail Link Line Project by the Stake Holders 135 

 Concerns of the StakeHolders Regarding the Rail Link Line Project During 

Public Hearing 

136 

 Status of community assets/ other structures falling under Rail Project 137 

CHAPTER VIII: MITIGATION AND RECOMMENDATIONS  

 

ANNEXURES (1-8) 

139 

 

 

 



ix | P a g e  

 

List of Tables 

 
Table 1.1: District and Subdivision wise List of Affected Villages 2 

Table 1.2 Village wise Total Land Acquisition 4 

Table 1.3:Applicable Legislation and Policies in General 5 

Table 1.4: Composition of Social Impact Assessment Team, GNDU, Amritsar 6 

Table 1.5:Sub-divisions and Villages under them for the SIA Study 7 

Table 1.6: Demographic Information of district Ferozepur 9 

Table 1.7: Demographic Information of district Tarn Taran 10 

Table-2.1: Potential impact for Rail project 12 

Table 2.2 GPS locations of the proposed rail bridge on river Sutlej 13 

Table 2.3 Population Statistics in KotBudha 15 

Table 2.4 Population Statistics in ManekeJand 17 

Table 2.5 Population Statistics in Maan 18-19 

Table 2.6 Population Statistics in TalwandiMastada Singh 20 

Table 2.7 Population Statistics in Safa Singh Wala 22 

Table 2.8 Population Statistics in KalekeUttarh 24 

Table 2.9 Population Statistics in Talwandi Soba Singh 26 

Table 2.10 Population Statistics in Bangla Rai 28 

Table 2.11Population Statistics in Mallanwala Khas 30 

Table 2.12 Population Statistics in Dulla Singh Wala 31 

Table 2.13 Population Statistics in Kutubdin Wala 33 

Table 2.14 Population Statistics in Kale KeHittar 34 

Table 3.1 Number of villages and Grampanchayats 41 

Table 3.2 Number of villages and Grampanchayats 47 

Table 4.1: Gender-Wise information about the respondents in Households 54 

Table 4.2: Age of the respondents (in yrs.) 55 

Table 4.3: Relationship of the respondent with Head of the Household 56 

Table 4.4: Religious Affiliation of the Respondents in Households 56 

Table 4.5: Caste Category of the Respondents in Households 57 

Table 4.6: Marital Status of the Respondents in Households 57 



x | P a g e  

 

Table 4.7: Type of Household of the Respondents 57 

Table 4.8: Monthly Income of the Respondents in a Household 58 

Table 4.9: Information about Land Ownership in a household 59 

Table 4.10:Ownership of Land 60 

Table 4.11:Vulnerable Families 60 

Table 4.12:Category of Vulnerabilities 61 

Table 4.13:Household Assets 63 

Table 4.14:Construction details of House Structure 64 

Table 4.15:Number of Floors in house of the respondents 66 

Table 4.16: Number of Rooms in Household 66 

Table 4.17: Source of Cooking 67 

Table 4.18: Water Source 67 

Table 4.19: Availability of Toilets 68 

Table 4.20: Number of Cattle 69 

Table 4.21: Quantity of Milk Produced 69 

Table 4.22: Quantity of milk sold 69 

Table 4.23: Anticipated Impacts on Households 70 

Table 4.24: Nature of Impact of Purposed Rail-Link Project 71 

Table 5.1. Rail link Project: Affect on Agricultural land 81 

Table 5.2 Landowners and Land Loss for the Project 81 

Table 5.3. Irrigated Land Loss to the Proposed project 82 

Table 5.4. Rail Link project: Loss of Cultivated land 82 

Table 5.5. Nature of land affected by the proposed Rail-Link Project 83 

Table 5.6.  Agricultural Productivity 84 

Table 6.1: Table listing out Positive and Negative Impacts of the Project 96 

Table 6.2: Public Hearings, Date, Venue 114 

 

  



xi | P a g e  

 

List of Figures 

Fig. 1. Major road link on Sutlej river 13 

Figure 4.1: Age of the respondents (in yrs.) 55 

Figure 4.2: Information about Land Ownership in a household 59 

Figure 4.3:Category of Vulnerabilities 61 

Figure 4.4:Type of Construction Material Used 64 

Figure 4.5: Availability of Toilets 68 

Figure5.1. Growth of Indian Railways Lines from 1995 to 2018 77 

Figure5.2. Indian Railways compared to China and USA 78 

Figure5.3. Railways: Transporter of Goods 78 

Figure 5.4 Railways: Transporting People 79 

Figure 5.5. Total Affected Households in our Sample 80 

Figure 5.6. Rail Link Project: Effect on Constructed Structures 80 

Figure 5.7 Nature of ownership of affected landowners 83 

Figure 5.8 Types of Cultivated Crops on the affected area 84 

Figure 5.9. Proposed Rail Link Project: People Response 85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



xii | P a g e  

 

Executive Summary 

Punjab, state of India, located in the northwestern part of the country, is bordered by the U.T. of 

Jammu and Kashmir to the north, Himachal Pradesh to the northeast, Haryana to the south and 

southeast, and Rajasthan to the southwest and by country of Pakistan to the west. Punjab in its 

present form came into existence on November 1, 1966, when most of its predominantly Hindi-

speaking areas were separated to form the new state of Haryana. The city of Chandigarh, within 

the Chandigarh union territory, is the joint capital of Punjab and Haryana. 

Punjab has one of the best-developed road networks in the country. All-weather paved roads 

extend to most villages, and the state is crossed by a number of national highways. Punjab also 

is well served by the Northern Railway-part of the national railway system. There is an 

international airport at Amritsar, and regular domestic service is available 

from Chandigarh and Ludhiana. 

Railways have revolutionized the transport system in India, but its growth has been uneven 

across regions and states. Looking into this, Govt. of India has planned different rail projects for 

rapid expansion and modernization of the railway networks in the country. Among these 

projects, the 25.47-km Ferozepur-Patti rail link project is one of them for which the present SIA 

study has been done for acquisition of land by Govt. of Punjab state for the project under 

RFCTLARR 2013. The Ferozepur-Patti rail link, very vital from the commercial point of view, 

would decrease the distance between the northern states, including Punjab, capitals of Gujarat 

and Maharashtra, besides reducing rail distance between Ferozepur and Amritsar from 196 km 

to mere 100 km. It would also inter-connect the Malwa and the Majha regions of Punjab. 

Moreover, it will also shorten the distance between Jammu-Firozpur-Fazilka-Mumbai by 236 

km. The Indian railways will pay for the construction of tracks while the Punjab state 

government has the responsibility of land acquisition so as to hand it over to the Indian 

Railways. In this context, Government of Punjab has assigned the Guru Nanak Dev University, 

Amritsar to conduct the Social Impact Assessment study for Land Acquisition for Public Purpose 

for New Rail Line between Ferozepur-Patti (by connecting Mallanwala Khas on Jalandhar-

Ferozepur section and Gharyala on Patti-Khemkaran section). 

https://www.britannica.com/topic/national-railway
https://www.britannica.com/place/Amritsar
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The SIA study team resorted to both ‘census survey method’ and ‘Sample survey method’ to 

collect the data and opinions of the people from the two districts to examine the direct and 

indirect effect of the proposed rail link project. The ‘census survey method’ was resorted for 

collecting the information from the directly affected families during Public Hearings & Focused 

Group Discussions and the ‘sample survey method’ touches upon the indirectly-affected 

households with a simple random sampling process. Thus, the data was collected from numerous 

sources including various secondary documents along with detailed exploration of Household 

data, discussions with extended families, Public consultation, Organization of Public Hearing & 

Focused Group Discussions to perceive views of affected families to finalize the report for 

submission. 

Survey was undertaken in notified 11 villages and one semi urban area of district Tarn Taran 

and Ferozepur. Household (HHs) surveys were conducted in case of Project Affected Families 

(PAFs) at the village level. Besides non-land losing HHs in project-affected villages were also 

surveyed as control sample to collect their views regarding the impact of the project. Four sets 

of tools like; Household Interview Schedule, General, Social & Cultural Infrastructure Survey, 

Guidelines for Public Hearing, Focused Group Discussion and Social Mapping & Geographical 

cum Environmental Mapping was done for collection of information from the project affected 

families (PFAs) in the survey for all affected eleven villages and one semi-urban area. 

 

Apart from increasing regional connectivity to save time and cost associated with it, the 

proposed Ferozepur Patti rail link line project is expected to benefit around 10 lakh people with 

providing employment opportunities to around 2.5 lakh people, according to the Punjab 

Government notification dated 21 January 2020. Further, the project is expected to help in 

commuting of about 2500-3500 passengers from villages daily, especially benefitting the 

students, employees and sick persons. The rail-link would facilitate faster mass mobility of the 

defence personnel, defence equipment, and ammunition. Further, the connectivity from Jammu to 

Mumbai via Amritsar and Firozpur-Fazilka-Ahmedabad, will expand the scale of business and 

economic activities in and around the region. Importantly, during the field visits to the affected 

villages, SIA team found that various stakeholders are aware of the probable benefits of the rail-

link project as cited above. However, there are some concerns that were raised by the villagers, 
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especially from the landholders who are going to lose their land in the proposed project. Some of 

the common concerns expressed by stakeholders were: apprehensions of inadequate rate of 

compensation for their land; water logging/flooding of their land after construction of rail tracks 

on a height from the ground level; loss of livelihood for marginal farmers; increase in conflicts 

with railways over transgression of their land during cultivation; concerns regarding making of 

stations and stoppage of trains in their affected villages; loss of control over Panchayat’s 

surplus land.  

  

Project affected Families (PAF) and Landholders are found to be largely concerned about the 

loss of their ancestral property and land with which they have emotional attachments. 

Stakeholders’ biggest concern is regarding the quantum and mechanism of compensation for the 

land loss, besides, threat of water-logging in the rail-link adjoining areas along with the fall in 

the market price of their non-acquired land-holdings. There are several land-owners whose land 

would be divided diagonally, while there are some structures like a wheat flour- mill and couple 

of built structures in Kutub Din Wala and TalwandiSoba Singh villages, and some constructed 

houses in semi-urban area of Mallanwala Khas in Ferozepur District that needs special 

attention for their overall welfare during the execution of the project. 

 

Overall, the SIA team found that the rail line is largely passing through inhabited areas and 

agricultural fields only, except some specific cases in Kutub Din Wala, TalwandiSoba Singh and 

Mallanwaala Khas villages of the two districts. The SIA team also found that the present land 

acquisition fulfills twin purposes; ‘strategic purpose’ as well as ‘public purpose’ clauses of  the  

RFCTLARR Act 2013. On the whole the ‘public purpose’ outweighs the common concerns of 

PAFs.In nutshell, the proposed project would be a boon to the economy and security of the 

nation through increased mobility of people and material at faster, cheaper and advanced means 

of transportation. The awareness of the local residents, landholders and other stakeholders 

concerning the rail-link project is an acknowledgement of the developmental acumen and 

increasing means of communication in the country that is breaking inter-regional and intra- 

regional divides. Therefore, in the path of inclusive development of the nation, SIA team is 

optimistic about the proposed project, and also highlights the concerns of affected landholders 

and local residents for adequate provisions of compensation.   



INDEX PLAN OF RAIL LINK PROJECT 

  



 

Location of Proposed Firozpur-Patti Rail Link between Gharyala railway station and Mallanwala Khas 

railway station from Google Maps (Rough Sketch for SIA Study purpose only) 
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CHAPTER – I: INTRODUCTION AND METHODOLOGY 

Context and the Background: ੰਜਾਫ ਦ ਫਪਯਜ਼ੁਯ-ੱਟੀ ਅਤ ਫਜ਼ਰਹਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਫਿਚਾਰ  ਨਿਾਂ ਫਯਡ 

ਗਜ ਯਰਿ ਫਰੰਕ (nvIN ryl ilMk pirXojnw) ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਰਈ, ਬੂਭੀ ਰਾਤੀ leI ਸਭਾਫਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ 

ਅਫਧਐਨ (SIA) jo ik (RIGH TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND 

ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013), RFCTLARR Act, 2013 dI 

Dwrw 4.1 ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਚਰਾਇਆ ਜਾ ਫਯਹਾ ਹ।  ਇਹ ਰਾਜਕਟ ਫਪਯਜ਼ੁਯ-ੱਟੀ ਫਿਚਕਾਯ ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਅਤ 

ੱਟੀ ਖਭਕਯਨ ਫਹੱਸ ਦ ਘੱਯਰਾ ਨੰੂ ੱਟੀ ਖਭਕਯਨ ਫਹੱਸ ਨਾਰ ਜੜ ਕ ਨਿਾਂ ਯਰ ਫਰੰਕ vwsqy SIA AiDAYn hY, 

jo ik AMqrrwStrI srh`d (pwiksqwn) dI r`iKAw leI  Aqy PojIAW dI gqIiSlqw leI mh`qvpUrn 

hY Aqy sQwnk AbwdI nMU vDIAw sMprk pRdwn krygw[ 

1. ਰਜਕਟ ਖਤਯ ਦੀ ਆਯਥਥਕਤਾ, ਸਯ ਸਾਟਾ ਅਤ ਉਦਮਥਗਕ ਥਿਕਾਸ ਨੂੂੰ  ਹੁਰਾਯਾ ਦਿਗਾ। 

2. ਫੀ.ਜੀ. Rail Link, ryl ilMk ਅਨੁਭਾਨਤ ਖਤਯਾਂ ਦਾ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਨਾਰ ਨਾ ਥਸਯਪ ਭਾਰ ਅਤ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀ 

ਭੁਪਤ ਆਿਾਜਾਈ ਥਿਚ rukwvtW nMU dUr krygw Aqy ਛੜ ਖਤਯ ਨੂੂੰ  ਖਰਹਣ ਥਿਚ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਥਭਰਗੀ। 

3. ਇਹ ਯੱਥਖਆ ਫਰਾਂ ਦੀ ਤਜੀ ਨਾਰ AwvwjweI ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਿੀ ਦਿਗਾ। 

4. ਇਸ ਰਜਕਟ ਤੋਂ ਰਾਬ ਰਣ ਿਾਰ  ਥਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਗਣਤੀ ਦਸ ਰੱਖ ਦ ਆਸ ਾਸ ਹਿਗੀ ਅਤ ਯੁਜਗਾਯ ਦਾ ਹਣ 

ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਕਈ ਹਜਾਯ ਦ ਆਸ ਾਸ ਹਿਗੀ। 
5. ਆਯਥਥਕਤਾ ਨੂੂੰ  ਥਭਰਣ ਿਾਰ  ਰਾਬਾਂ ਥਿਚ ਸਭਾਨ ਦੀ ਭੁਪਤ ਆਿਾਜਾਈ / ssqw ਬਾਿ nwl ਥਤਆਯ ਿਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ, 

ਅਨਾਜ, ਯੱਥਖਆ ਮੁੱ ਧ ਅਤ ਬਾਯੀ ਉਕਯਣ, ਥਨਯਭਾਣ ਸਭੱਗਯੀ, ਪਰ, ਸਫਜੀਆਂ ਆਥਦ ਅਤ ਰਗਬਗ 2500-3500 

ਮਾਤਯੀ ਯਜਾਨਾ ਦ ਅਧਾਯ 'ਤ ਸਾਭਰ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ ਅਤ ਯੱਥਖਆ ਪਯਸਾਂ Aqy ਯਾ ਥਭਰਟਯੀ ਪਯਥਸਜ ਦੀ ਤਜੀ ਨਾਰ 

ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਿੀ ਥਦੂੰ ਦ ਹਨ । 

Project Area: ਫਪਯਜ਼ੁਯ-ੱਟੀ nvIN ryl ilMk pirXojnw dw inrmwx Kyqr, ਫਜ਼ਰਹਾ ਫਪਯਜ਼ੁਯ ਅਤ 

qrnqwrn ਦਿਾਂ ਫਜ਼ਫਰਹਆਂ ਦੀਆਂ ਫਤੰਨ ਸਫ-ਫਡਿੀਜ਼ਨਾਂ ਫਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹ। ਇਸ ਫਰਡ ਗਜ ਯਰਿ ਫਰੰਕ ਦ 

ਰਬਾਫਿਤ ਖਤਯ ਦਾ ਿੱਡਾ ਫਹੱਸਾ ਇਨਹ ਾਂ ਦਹਾਂ ਫਜ਼ਫਰਹਆਂ ਦ ੇਂਡ ੂਖਤਯ ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹ। ਇਸ ਯਰਿ ਫਰੰਕ ਦ 

ਫਨਯਭਾਣ ਨਾਰ ਇਨਹ ਾਂ ਦਹਾਂ ਫਜ਼ਫਰਹਆਂ ਦ ਫਗਆਯਾਂ ਫੰਡ ਅਤ ਇੱਕ ArD ਸ਼ਫਹਯੀ ਖਤਯ ਫਸੱਧਾ ਰਬਾਫਿਤ ਹਇਆ 

ਹ। ਫਗਆਯਾਂ ਫੰਡਾਂ ਫਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਫੰਡ ਫਜ਼ਰਹਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਫਿੱਚ ਆਉਂਦ ਹਨ ਅਤ ਫਤੰਨ ਫੰਡ ਅਤ ਇੱਕ ArD 

ਸ਼ਫਹਯੀ ਖਤਯ ੰਜਾਫ ਦ ਫਜ਼ਰਹਾ ਫਪਯਜ਼ੁਯ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹ। ਇਸ ਸਭੁੱ ਚ ਰਾਜਕਟ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਭਹੱਤਿੂਯਨ 

ਨੁਕਤਾ ਜ ਇਸਦੀ ਭਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਂਦਾ ਹ ਅਤ ਜਨਤਕ ਭੰਤਿ ਦੀ ਧਾਯਾ ਨੰੂ ੂਯਾ ਕਯਦਾ ਹ ਉਹ ਇਹ ਹ ਫਕ 
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ੂਯਾ ਰਜਕਟ ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਸਯਹੱਦੀ ਖਤਯ (pwiksqwn) ਦ ਨੇੜ ਸਫਥਤ ਹ ਫਜਥ ਬਾਯਤੀ ਹਫਥਆਯਫੰਦ 

ਸਨਾਿਾਂ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਾਿਾਂ ਦੀ mojUdgI ਕਾਫੀ ਹ। ਰਬਾਫਿਤ ਫੰਡਾਂ ਫਾਯ ਫਿਸਥਾਯ ਫਿੱਚ ਜਾਣਕਾਯੀ 

ਟਫਰ ਫਿੱਚ ਫਦੱਤੀ ਗਈ ਹ: 

Table 1.1: District and Subdivision wise List of Affected Villages 

State District/s Sub division/s Village/s 

Punjab 

TaranTaran Patti/ Bhikhiwind 

Kot Budha 

ManekeJand 

Maan 

TalwandiMastada Singh 

Safa Singh Wala 

KalekeUttarh 

TalwandiSoba  Singh 

Bangla Rai 

 

Ferozepur 

Zira 
Mallanwala Khas(Semi 

Urban 

Ferozepur 

Dulla Singh Wala 

Kutub Din Wala 

Kale KeHittar 

 

Social Impact Assessment Justification 

ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ, ਭੁੜ ਿਸਫਾ ਅਤ ਭੁੜ ਿਸਫਾ ਐਕਟ 2013 (ਆਯਐਪਸੀਟੀਐਰਆਯਆਯ RFCTLARR 2013) ਦ 
ਸਹੀ ਅਥਧਕਾਯਾਂ ਰਈ ਭੁਆਿਜਾ ਅਤ ਾਯਦਯਸਤਾ ਦ ਧਾਯਾ 4.1 ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦੀ ਧਾਯਾ 11 ਅਧੀਨ BUmI 

ADIgRihx ਦੀਆਂ ਨ ਟੀਥਪਕਸਨਾਂ ਅਯੂੰਬ ਕਯਨ ਤੋਂ, ਥਹਰਾਂ ਸਭਾਥਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਅਥਧਐਨ (SIA) krnw 

lwzmI ਹ। ਸਭਾਥਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਥਿੱਚ ਮਜਨਾਫੱਧ AiDgRhx (ਨੀਤੀਆਂ, ਰਗਯਾਭਾਂ, ਮਜਨਾਿਾਂ, ਰਜਕਟ) ਅਤ 

ਉਹਨਾਂ dI AiDgRhx ਦੁਆਯਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਕਸ ਿੀ ਸਭਾਥਜਕ ਤਫਦੀਰੀ ਰਥਕਥਯਆਿਾਂ ਦ ਸਕਾਯਾਤਭਕ ਅਤ 
ਨਕਾਯਾਤਭਕ, ਉਦਥਸਤ ਅਤ ਅਣਜਾਣ ਸਭਾਥਜਕ ਨਤੀਥਜਆਂ ਦ ਥਿਸਰਸਣ, ਥਨਗਯਾਨੀ ਅਤ ਰਫੂੰ ਧਨ ਦੀਆਂ 

ਰਥਕਥਯਆਿਾਂ ਸਾਭਰ ਹਨ। SIA dw m`uK ayudyS sustainable ਫਯਾਫਯ ਫਾਇਥਪਥਜਕਰ ਅਤ ਭਨੱੁਖੀ ਿਾਤਾਿਯਣ nMU 

XkInI bxwauxw hY। ਯਾਜ ਸਭਾਥਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਅਥਾਯਟੀ, ਸਯਕਾਯ ਉਯਕਤ ਜਭੀਨਾਂ ਦ ਗਰਥਹਣ ਰਈ 

ਸਭਾਥਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਅਥਧਐਨ ਕਯਨ ਰਈ, ੂੰਜਾਫ rwj srkwr ਦ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਥਸਟੀ, 

ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਨੂੂੰ  ਥਨਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਥਗਆ। 

ਸਭਾਥਜਕ ਰਬਾਿਾਂ ਦ ਭੁਰਾਂਕਣ (SIA) ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਛੱਤਯੀ ਜਾਂ ਿਧਯ FWਚ ਦ ਯੂ ਥਿੱਚ ਸਬ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸਭਥਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹ 
ਜ ਭਨੱੁਖਾਂ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਯ ਤਯੀਥਕਆਂ ਨਾਰ ਸਾਯ ਰਬਾਿਾਂ ਦ ਭੁਰਾਂਕਣ ਨੂੂੰ  ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ ਥਜਸ ਥਿੱਚ ਰਕ ਅਤ 
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kimaUntI ਆਣ ਸਭਾਜਕ-ਸਥਬਆਚਾਯਕ, ਆਯਥਥਕ ਅਤ ਜੀਿ-ਥਿਥਗਆਨਕ ਭਾਹਰ ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਕਯਦ ਹਨ। 

ਥਕਸ ਿੀ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. (SIA) ਥਿੱਚ ਰੈਂਡਸਕ ਥਿਸਰਸਣ ਿਯਗ ਖਤਯਾਂ ਦੀ ਥਿਸਾਰ ਸਰਣੀ ਸਾਭਰ ਹ ਸਕਦੀ ਹ; 
ੁਯਾਤੱਤਿ ਅਤ ਸਥਬਆਚਾਯਕ ਥਿਯਾਸਤ ਦ ਰਬਾਿ; kimaUntI ਰਬਾਿ; ਸਥਬਆਚਾਯਕ ਰਬਾਿ; ਜਨਸੂੰ ਥਖਆ ਰਬਾਿ; 

ਥਿਕਾਸ ਦ ਰਬਾਿ; ਆਯਥਥਕ ਅਤ ਥਿੱਤੀ ਰਬਾਿ; ਥਸਹਤ ਅਤ ਭਾਨਥਸਕ ਥਸਹਤ ਦ ਰਬਾਿ; ਦਸੀ ਅਥਧਕਾਯਾਂ ਤ ਰਬਾਿ; 

ਫੁਥਨਆਦੀ FWਚ ਦ ਰਬਾਿ, ਸੂੰਸਥਾਗਤ ਰਬਾਿ; ਭਨ ਯੂੰਜਨ ਅਤ ਸਯ-ਸਾਟਾ ਰਬਾਿ; ਯਾਜਨੀਥਤਕ ਰਬਾਿ; ਗਯੀਫੀ; 
ਭਨ ਥਿਥਗਆਨਕ ਰਬਾਿ; ਭਾਰਕੀ ਦ ਭੱੁਦ; ਸਭਾਥਜਕ ਅਤ ਭਨੱੁਖੀ ੂੂੰ ਜੀ 'ਤ ਅਸਯ; ਅਤ ਹਯ ਰਬਾਿ nMU jWnxw hY, 

RFCTLARR 2013 ਐਕਟ, ਐਸ.ਆਈ.ਏ. (SIA) ਦ ਉਦਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਠਾਂ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ: 

Objectives of the Social Impact Assessment Study 

1. ieh dyKxw kI BUmI AiDgRhx ਜਨਤਕ ਭੂੰਤਿ ਦੀ ੂਯਤੀ ਕਯਦੀ ਹ। 

2. ਰਬਾਥਿਤ ਥਯਿਾਯਾਂ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਥਯਿਾਯਾਂ ਦੀ ਥਗਣਤੀ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜਾ ਰਗਾਉਣਾ ਥਜਸ ਦ ਉਜਾੜ ਜਾਣ ਦੀ 

ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ। 

3. ieh smJxw ik pRsqwivq BUmI AiDgRhx ਜਭੀਨ, ਸਯਕਾਯੀ ਅਤ ਥਨਿੱਜੀ ਭਕਾਨਾਂ, ਿਸਫ ਅਤ ਹਯ 

ਸਾਂਝੀਆ ਂਸੂੰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ nMU ikvyN pRBwivq krdw hY[ 

4. ieh dyKxw ik pRsqwivq BUmI AiDgRhx ies Xojnw leI G`t qoN G`t hI hY[ 

5. ਥਿਕਰਥਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਥਿਸਰਸਣ ਕਯਨਾ (ਜ ਕਈ ਹ)। 

6. ਸਭਾਥਜਕ ਰਬਾਿਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਸੁਬਾਅ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਫਥਧਤ ਕਯਨ ਦੀ ਰਾਗਤ ਅਤ ਇਸਦ ਰਾਗਤ ਦ ਥਯਮਜਨ 

ਦੀ ਸਭੱੁਚੀ ਰਾਗਤ 'ਤ ਇਨਹ ਾਂ ਰਾਗਤਾਂ ਦ ਰਬਾਿਾਂ ਦਾ ਅਥਧਐਨ ਕਯਨਾ। 

Justification of Public Purpose  

ਸਭਾਥਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱੁਖ ਉਦਸ ਇਹ ਜਾਂਚਨਾ ਹ ਥਕ ਰਸਤਾਥਿਤ ਰਜਕਟ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਉਦਸ ਰਾਜਕਟ 

ਿਜੋਂ ਕੂੰਭ ਕਯਦਾ ਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਥਪਯਜੁਯ-ੱਟੀ ਦਯਥਭਆਨ ਥਨ  ਫਰਾਡ ਗਜ ਯਰਿ ਥਰੂੰ ਕ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਰਈ ਬੂਭੀ ਰਾਤੀ 
ਹਠ ਥਦੱਤ ਕਾਯਨਾਂ ਕਯਕ ਰੜੀਂਦੀ ਹ: 

 ਫਰਡ ਗਜ ਟਯਕ ਨੂੂੰ  ਅਨੁਭਾਨਤ ਖਤਯ ਥਿੱਚ ਅੱਗ ਿਧਾਉਣਾ ਭਾਰ ਅਤ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਭੁਪਤ ਆਿਾਜਾਈ ਥਿੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਯਗਾ 
 ਇਹ ਥਪਯਜੁਯ ਅਤ ੱਟੀ ਦ ੱਛੜ ਖਤਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਖਰਹਣ ਥਿੱਚ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯਦਾ ਹ 

 ਇਹ ਰਾਜਕਟ ਖਤਯ ਦੀ ਆਯਥਥਕਤਾ, ਸਯ ਸਾਟਾ ਅਤ ਉਦਮਥਗਕ ਥਿਕਾਸ ਨੂੂੰ  ਹੁਰਾਯਾ ਦਿਗਾ 

 ਇਹ ਯੱਥਖਆ ਫਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਜ ਗਤੀਸੀਰਤਾ ਨੂੂੰ  ਸੁਥਿਧਾ ਦਣ ਥਿੱਚ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯਦਾ ਹ। 
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Other Benefits of the Project 

21 ਜਨਿਯੀ 2020 ਦ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ ਨੋਟੀਫਪਕਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਯ ਇਸ ਰਾਜਕਟ ਤੋਂ ਰਾਬ ਰਣ ਿਾਰ  

ਫਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਫਗਣਤੀ ਰਗਬਗ 10 ਰੱਖ ਹਿਗੀ ਅਤ ਦਾ ਹਣ ਿਾਰ  ਯੁਜ਼ਗਾਯ ਦੀ ਸੰਬਾਿਨਾ 2.5 ਰੱਖ ਦ 

ਕਯੀਫ ਹਿਗੀ। ਆਯਫਥਕਤਾ ਨੰੂ ਫਭਰਣ ਿਾਰ  ਰਾਬਾਂ ਫਿਚ ਸਭਾਨ ਦੀ ਭੁਪਤ ਆਿਾਜਾਈ ਅਯਥਾਤ ਬਜਨ ਦ ਰਖ, 

ਫਤਆਯ ਭਾਰ, ਰੱਕੜ, ਕਰਾ, ਫਨਯਭਾਣ ਸਭੱਗਯੀ, ਪਰ, ਸਫਜ਼ੀਆਂ, ਪਯਨੀਚਯ ਆਫਦ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ ਅਤ ਯਜ਼ਾਨਾ 

ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਰਗਬਗ 2500 ਮਾਤਯੀ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਦ ਸਭੇਂ ਿੀ ਯੱਫਖਆ ਫਰਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ 

ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਦਿਗਾ। 

Detail of Project Size and Location 

ਫਪਯਜ਼ੁਯ-ੱਟੀ ਫਜ਼ਰਹਾ ਫਪਯਜ਼ੁਯ ਅਤ ੰਜਾਫ ਦ ਤਯਨਤਾਯਨ ਫਿਚਾਰ  ਨਿਾਂ ਫਰਾਡ ਗਜ ਯਰਿ ਫਰੰਕ ਫਣਾਉਣ 

ਦੀ ਰਸਤਾਫਿਤ ਜ਼ਭੀਨ। ਰਾਜਕਟ ਰਈ ਰੜੀਂਦੀ ਕੁਰ ਜ਼ਭੀਨ ਰਗਬਗ ਉਾਅ ਕਯਦੀ ਹ। ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਦ ਗਰਫਹਣ 

ਫਾਯ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਠਾਂ ਫਦੱਤੀ ਗਈ ਹ: 

Table 1.2 Village wise Total Land Acquisition 

State District/s Sub division/s Village/s 

Village wise total land 

Acquisition (in 

Hectares) 

Punjab 

TarnTaran Patti/Bhikhiwind 

Kot Buddha 40.02 

ManekeJand 4.89 

Maan 5.81 

Talwandi Mastada Singh 4.471 

Safa Singh Wala 2.48 

KalekeUttarh 8.71 

TalwandiSoba  Singh 12.99 

Bangla Rai 15.86 

Ferozepur 

Zira 
Mallanwala Khas(Semi 

Urban) 

24.88 

Ferozepur 

Dulla Singh Wala 16.79 

Kutub Din Wala 5.33 

Kale KeHittar 16.86 

Total 159.091 

Source: Govt. of Punjab notification of 21 Jan 2020. (01 hectare=2.471 acres) 

(159.091x2.471=393.113861 acres in total) 

Examination of Alternatives 

Applicable Legislation and Policies: ਇਸ ਰਜਕਟ ਰਈ ਰਾਗ ੂਨੀਤੀਆਂ ਅਤ ਕਾਨੰੂਨ ਕਈ ਹਨ ਯ 

ਭਜੂਦਾ ਸਯਕਾਯ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ੰਜਾਫ ਦ ਨੋਟੀਫਪਕਸ਼ਨ ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਗੁਯ ੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਫਸਟੀ, 

ਅੰਫਭਰਤਸਯ, ੰਜਾਫ ਦੀ ਐਸਆਈਏ ਟੀਭ ਦ ਭੁਕੰਭਰ ਹਣ ਰਈ ਫਸਯਪ ਆਯਐਪਸੀਟੀਰਆਯ 2013 ਰਾਗੂ ਹ। 
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Table1.3:Applicable Legislation andPolicies in General 

Sr. 

No. 
Legislation/ Policy Purpose 

Reason for 

Application 
Authority 

1. The Right to Fair 

Compensation and 

Transparency in 

Land Acquisition and 

Rehabilitation and 

Resettlement Act,  2013 

Fair and 

Transparent 

acquisition of 

land under well 

defined rules 

This act will be 

Applicable because 

there will be 

acquisition of 

land. 

Land 

Acquisition 

Collector 

2. Environment 

Protection Act,1986 
To protect and 

improve overall 

environment 

As all environmental 

notifications, rules 

and schedules are 

issued under this act. 

GOI, Punjab 

Government, 

CPCB, SPCB 

3. Water Prevention and 

Control of Pollution Act, 

1974 

To control water 

pollution by 

controlling 

discharge of 

pollutants as per 

the prescribed 

standards 

This act will be 

applicable during 

pre and post 

construction phase 

State 

Pollution 

Control Board 

4. Air (Prevention and 

Control of Pollution) 

Act, 1981 

To control air 

Pollution 
This act will be 

applicable during 

different phases of 

construction 

State 

Pollution 

Control Board 

5. Noise Pollution 

(Regulation and 

Control Act) 1990 

The standards for 

noise for day and 

night have been 

promulgated 

bythe MoEF for 

various land uses 

This act will be 

applicable as 

vehicular noise on 

project routes 

required to assess for 

future years and 

necessary protection 

measure need to be 

considered in design 

State 

Pollution 

Control Board 

6. Public Liability and 

Insurance Act, 1991 
Protection form 

hazardous 

materials and 

accidents. 

Contractor need to 

stock hazardous 

material like diesel, 

other railways heavy 

machinery and 

material. 

State 

Pollution 

Control Board 

Constitution of the SIA Team: ਸੁਯਡੈਂਫਡੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਯ, ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ, ਨੋਟੀਫਪਕਸ਼ਨ ਨੰ. 1179 

ਫਭਤੀ 08/01/2020 ਨੰੂ ਗੁਯ ੂਯਾਜਾ ਕੁਭਾਯ, ਐਸਸੀਏਟ ਰਪਸਯ ਅਤ ਭੁਖੀ, ਸਕੂਰ ਆਫ ਸਸ਼ਰ ਸਾਇੰਫਸਜ਼, ਗੁਯ ੂ

ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਫਸਟੀ, ਅਫਭਰਤਸਯ ਨੰੂ ਸਭਾਫਜਕ ਸੰੂਯਨਤਾ ਰਈ ਫਰੰ ਸੀਰ ਰਜਕਟ ਕਆਯਡੀਨੇਟਯ ਿਜੋਂ 

ਸੂਫਚਤ ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਹ। ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਅਫਧਐਨ. ਸੱਕਤਯ, ਰਕ ਫਨਯਭਾਣ ਫਿਬਾਗ, ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਇਸ 
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ਭਕਸਦ ਰਈ 21 ਜਨਿਯੀ 2020 ਨੰੂ ਇਕ ਹਯ ਨੋਟੀਫਪਕਸ਼ਨ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।(see Annexure- 1, page no. 

144) 

Table 1.4: Composition of Social Impact Assessment Team, GNDU, Amritsar 

Sr. No. Name Designation  Parent Department 

1. Dr. Rajesh Kumar, 

Associate Professor 

Principal Project 

Coordinator 

School of Social Sciences, GNDU, 

Amritsar 

2. Dr. Bimaldeep Singh, 

Associate Professor 

Member  Department of Laws, GNDU, 

Amritsar 

3.  Dr,  Manpreet Singh 

Bhatti, Associate Prof.  

Member Department of Botany and 

Environmental Sciences, GNDU, 

Amritsar 

4. Dr. Swati Mehta, 

Assistant Professor 

Member Punjab School of Economics, 

GNDU, Amritsar 

5. Dr. Nirmala Devi, 

Assistant Professor 

 Member  Department of Sociology, GNDU, 

Amritsar 

6.  Ms. Sharanpreet Kaur, 

Assistant Professor 

Member School of Social Sciences, GNDU, 

Amritsar 

 Field Investigators (10)   
 

Methodology: SIA AiDAYn vwsqy ਭੱੁਖ ਤਯ ਤ ਦ ਖਜ ਥਿਧੀਆਂ dw iesqymwl kIqw igAw, ijvyN ik 

ਗੁਣਾਤਭਕ ਥਿਧੀ (qualitative methods) ਅਤ sMiKAwqmk ivDI (quantitative mehod)[ sMiKAwqmk 

ivDI ਦਾ ਉਦਸ ਅਨੁਭਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਖਣ ਅਤ ਥਨਯੀਖਣਾਂ ਦੀ ਥਿਆਥਖਆ ਕਯਨ ਰਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਰਣੀਫੱਧ ਕਯਨਾ, 

ਥਗਣਨਾ ਅਤ ਅੂੰਕੜਾ ਭਾਡਰ ਥਤਆਯ ਕਯਨਾ ਹ। ਦੂਜ ਾਸ, ਗੁਣਾਤਭਕ FMਗ ਦਾ ਉਦਸ ਘਟਨਾਿਾਂ, ਥਯਖਾਂ ਅਤ 

ਹਾਰਤਾਂ ਫਾਯ ਥਿਸਥਾਯੂਯਿਕ ਿਯਿਾ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ ਹ। ਗੁਣਾਤਭਕ ਖਜ ਐਸਆਈਏ ਦੀ ਟੀਭ ਨੂੂੰ  ਸਥਾਨਕ ਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  

ਰਬਾਿਤ ਕਯਨ 'ਤ ਥਧਆਨ ਕੇਂਦਯਤ ਕਯਨ leI, ਇੂੰਟਯਥਿaU (interview), ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈਆਂ (public 

hearing) ਅਤ ਸਭੂਹ (F.G.Ds) nMU ApnweIAw igAw[SIA ADIAYn ੜਤਾਰ ਦ ਅਧੀਨ ਅਥਧਐਨ ਦੀ 

ਰਥਕਯਤੀ ਨੂੂੰ  ਥਧਆਨ ਥਿਚ ਯੱਖਥਦਆਂ ਗੁਣਾਤਭਕ ਅਤ ਭਾਤਯਾ ਦਿਾਂ FMਗਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

Universe of the Study: SIA ਅਥਧਐਨ ੂੰਜਾਫ ਯਾਜ ਥਿੱਚ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹ। k`ul 22 ਥਜਥਰਹਆ ਂਥਿਚੋਂ ਥਸਯਪ ਦ 

ਥਜਰਹ; ਥਪਯਜੁਯ ਅਤ ਤਯਨਤਾਯਨ ਅਥਧਐਨ dy dwAry iv`c Swml sn ਥਕਉਂਥਕ BUmI AiDgRhx ਥਸਯਪ 

ਤਯਨਤਾਯਨ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਥਜਥਰਹਆ ਂਦ 11 ਥੂੰ ਡਾਂ ਅਤ 01 ਅਯਧ-ਸਥਹਯੀ ਖਤਯ ਤੱਕ ਸੀਭਤ ਹ। ਚੁਣ ਗਏ ਦ 

ਥਜਥਰਹਆ ਂਥਿਚੋਂ ਅੱਗ, ਇਹ ਥੂੰ ਡ ਅਤ ਉ ਸਥਹਯੀ ਖਤਯ ਥਤੂੰ ਨ ਸਫ-ਡਿੀਜਨਾਂ ਥਿਚ ਪਰ  ਹਨ ਥਜਥ ਐਸਆਈਏ (SIA 

Study) ਅਥਧਐਨ ਕੀਤਾ igAw ਹ। ਉਬਾਗਾਂ ਦਾ ਿਯਿਾ ਹਠਾਂ ਥਦੱਤੀ ਟਫਰ ਥਿੱਚ ਥਦੱਤਾ ਥਗਆ ਹ: 
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Table1.5:Sub-divisions and Villages under them for the SIA Study 

State District/s Subdivision/s 
Affected Villages for SIA Study as per 

the Govt. Notification 

Punjab 

TarnTaran Patti/Bhikhiwind 
08 

Ferozepur 
Ferozepur 01 (semi-urban area) 

Zira 03 

  Total 12 

 

Sampling Design: ਸਭੇਂ, ਖਯਚ ਅਤ ਿੱਡੀ ਥਗਣਤੀ ਦ ਥਿਥਸਆ ਂ ਕਯਕ ੂਯੀ ਆਫਾਦੀ ਅਥਧਐਨ ਥਿਚ ਸਾਭਰ 

ਕਯਨਾ ਆਭ ਤਯ ਤ ਸੂੰਬਿ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ies krky ieh zrUrI sI ik ivigAwnI ivDI rwhIN ਨਭੂਨੇ ਦੀ ਚਣ 

kIqI jwvy ਜ ਥਕ ੂਯੀ ਆਫਾਦੀ ਨੂੂੰ  ਦਯਸਾਉNdw hY[ ਭਜੂਦਾ ਐਸਆਈਏ (SIA) ਅਥਧਐਨ ਥਿੱਚ, ਨਭੂਨੇ ਦਾ ਪਰਭ 

(sampling frame) ਅਸਾਨੀ ਨਾਰ ਉਰਫਧ ਸੀ, ਇਸ ਰਈ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਨਭੂਨੇ (probability sampling) dI ivDI 

ApxweI geI। ਅੱਗੋਂ, ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਨਭੂਨੇ ਥਿਚ, ਅਥਧਐਨ ਰਈ ਨਭੂਨਾ ਚੁਣਨ ਰਈ ਥਸਸਟਭਥਟਕ ਯੈਂਡਭ ਸੈਂਥਰੂੰ ਗ 

(systematic random sampling) ਦੀ ਥਿਧੀ nMU ApxwieAw igAw sI। 

Source of Data: ਡਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਯਨ ਰਈ ਰਾਇਭਯੀ ਅਤ ਸਕੂੰ ਡਯੀ ਸਯਤਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕੂੰ ਡਯੀ 

ਅੂੰਕੜ / ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਫੂੰ ਧਤ ਉ ਭੂੰਡਰ ਅਤ ਥਜਰਹਾ ਅਥਧਕਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਰਕਾਸਤ ਥਯਯਟਾਂ ਅਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦ 

ਅੂੰਕਥੜਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। pRweImrI AWkVy dw m`uK sroq ਥਹੱਸਦਾਯ (ਸੂੰਬਾਿਤ ਰਜਕਟ ਰਬਾਿਤ 

ਥਿਅਕਤੀ) ਥਸੱਧ ਅਤ ਅਥਸੱਧ ਤਯ ਤ ਦਿੇਂ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਰਜਕਟ ਕਆਯਡੀਨੇਟਯ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਥਿੱਚ 

ਐਸਆਈਏ (SIA) ਦੀ ਟੀਭ ਤਯਨਤਾਯਨ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਥਜਥਰਹਆ ਂਅਧੀਨ ਥਜਰਹਾ ਰਸਾਸਨ ਅਤ ਸਫ-ਡਿੀਜਨ ਦ 

ਅਥਧਕਾਯੀਆਂ, ਰਕ ਥਨਯਭਾਣ ਥਿਬਾਗ ਦ ਅਥਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਰਗਾਤਾਯ ਭੀਥਟੂੰ ਗਾਂ ਕਯਦੀ ਯਹੀ। ਐਸਆਈਏ (SIA) 

ਦੀ ਟੀਭ ਨੂੂੰ  ਥਪਯਜੁਯ ਥਡਿੀਜਨ ਦ ਬਾਯਤੀ ਯਰਿ ਅਥਧਕਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਅਥਹਭ ਅੂੰਕੜ / ਨਕਸ ਿੀ ਥਭਰ  ਹਨ। 
ਐਸਆਈਏ(SIA) ਦੀ ਟੀਭ ਨੇ ਆਯਐਪਸੀਟੀਰਾਯ ਐਕਟ(RFCTLARR Act), 2013 ਦੀ ਥਿਿਸਥਾ ਅਨੁਸਾਯ 

ਸਥਾਨਕ ੂੰਚਾਇਤ ਅਥਧਕਾਯੀਆਂ / ਸਯੂੰਚਾਂ ਅਤ ਕੌਂਸਰਯਾਂ ਅਤ ਥੂੰ ਡ ਿਾਸੀਆਂ ਨਾਰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਿੀ ਕੀਤੀ। 

Tools of Data collection: ਐਸਆਈਏ (SIA) ਅਥਧਐਨ ਅਧੀਨ fwtw nMU pRwpq krn vwsqy ਥਨਿੱਜੀ 
ਇੂੰਟਯਥਿaUਆਂ ਅਤ ਥਫਯਤਾਂਤਾਂ nwl hwsl kIqI geI hY[ ਇਹ ਇਕ ਸੂੰਜੀਦਾ ਇਤਪਾਕ ਹ ਥਕ ਥਜਨਹ ਾਂ ਘਯਾਂ ਦ 

ਸਯਿਖਣ ਕੀਤ ਗਏ ਥਜਆਦਾਤਯ ਜਿਾਫਦਹ ਥਯਿਾਯ ਦ ਭੁਖੀ ਸਨ ਅਤ ਜਭੀਨ dy mwlk vI sn। ੇਂਡ ੂਖਤਯਾਂ ਦੀ 

ਸਾਡੀ ਐਸਆਈਏ (SIA) ਅਥਧਐਨ ਰਈ, ਘਯਰੂ ਬਾਿ (household) dw mqlb ieko pirvwr dy mYNbr ਇੱਕ 

ਛੱਤ ਦ ਹਠਾਂ ਯਥਹ ਯਹ ਹਨ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਜਨ ਥਸਯਪ ਇੱਕ ਆਭ ਯਸਈ ਥਿੱਚ ਕਾਇਆ ਜਾ ਥਯਹਾ ਹ। ਇਸ 

ਅਥਧਐਨ ਥਿਚ ijAwdwqr jwxkwrI ਇੂੰਟਯਥਿaUਆਂ krky Aqy pirvwrW qoN ਥਫਯਤਾਂਤਾਂ nwl hwsl kIqI geI 
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hY[ ਇੂੰਟਯਥਿaU ਦ ਦਯਾਨ ਜਿਾਫ ਦਣ ਿਾਥਰਆ ਂਦੁਆਯਾ ਿਯਤ ਗਏ ਸਫਦਾਂ, ਿਾਕਾਂਸਾਂ, ਸਫਦਾਂ ਦ ਰਗਟਾਿ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ 

ਦੀ ਸਯੀਯਕ ਬਾਸਾ ਨੂੂੰ  ਿਖ ਕ ਇੱਕ ਸੂੰ ੂਯਨ ਨਜਯੀਆ ਸ ਕਯਨ ਦੀ ਕਥਸਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। ਜਿਾਫ ਦਣ ਿਾਥਰਆ ਂਤੋਂ 

ਰੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਇਕੱਤਯ ਕਯਨ ਰਈ ਇਕ ਇੂੰਟਯਥਿaU ਸਥਡAUਰ (interview-schedule) ਥਤਆਯ ਕੀਤਾ ਥਗਆ 

ਹ। ਇੂੰਟਯਥਿaU ਸਥਡAUਰ (interview-schedule)  ਥਿੱਚ ਫਹੁਤ swry ਰਸਨ ਖੱੁਰਹਆਭ p`uCy gey। (See 

Annexure – 2, Page no. 159). 

Data Analysis: ਟਫਰ ਦ ਯੂ ਥਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਕਰਾਸ ਗਠਨ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਥਦਆਂ sMiKAwqmk 

(quantative) ਡਟਾ ਦਾ ਥਿਸਰਸਣ ਕੀਤਾ ਥਗਆ। ਜਦੋਂ ਥਕ, ਗੁਣਾਤਭਕ ਅੂੰਕੜ ਥਿਸਰਸਣ dI ivDI dI mdd nwl 

kMntyNt dw inrvyKx vI kIqw igAw[ 

HISTORICAL BACKGROUND OF TARN TARAN AND FEROZEPUR DISTRICTS  

District Tarn Taran: ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਫਜ਼ਰਹਾ 2006 ਫਿੱਚ ਅੰਫਭਰਤਸਯ ਫਜ਼ਰਹ  ਤੋਂ ਫਣਾਇਆ ਫਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਰ 

ਦਾ ਐਰਾਨ ੰਜਾਫ ਦ ਭੁੱ ਖ ਭੰਤਯੀ SRI kYptn AmirMdr jI ny guru Arjun dyv jI dy ShIdI idvs qy 

GoiSq kIqw igAw sI। ਇਸਦ ਨਾਰ ਹੀ ਇਹ ੰਜਾਫ ਦਾ 19 ਿਾਂ ਫਜ਼ਰਹਾ ਫਣ ਫਗਆ। 

ਤਯਨ ਤਾਯਨ ੰਜਿੇਂ ਫਸੱਖ ਗੁਯ ੂਸ਼ਰੀ ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ (1563-1606) ਦ ਸਭੇਂ ਦਾ ਹ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਫਹਯ ਦੀ 

ਨੀਂਹ 1596 ਫਿਚ ਯੱਖੀ ਅਤ ਸਰੀ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਸਾਫਹਫ ਗੁਯੂਦੁਆਯਾ ਸਾਫਹਫ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਨਾਰ ਰਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਈ 

ਰਈ ਭੀਰ ੱਥਯ ਯੱਫਖਆ ਫਗਆ। ਤਯਨਤਾਯਨ ਸਾਫਹਫ (1716-1810) ਤੋਂ iFloN ਕਫੀਰ  ਦ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਰੀ 

ਫਸੱਖ ਫਯਿਾਯ ਦੁਆਯਾ ਬੰਗੀ ਫਭਸl-ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਯਾ ਬਾਗ ਫਰਆ ਫਗਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1947 ਫਿਚ, ਬਾਯਤ ਦੀ ਿੰਡ 

ਅਤ ੰਜਾਫ ਦੀ ਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰ, ਤਯਨ ਤਾਯਨ, ੰਜਾਫ ਦੀ ਇਕ ਤਫਹਸੀਰ (ਫਜ਼ਰਹਾ) ਸੀ, ਫਜਸ ਫਿਚ ਸ਼ੀਖੁਯਾ, 
ਰੁਫਧਆਣਾ, ਜਰੰਧਯ, ਹਫਸ਼ਆੁਯ, ਕੂਯਥਰਾ, ਅੰਫਭਰਤਸਯ, ਰਾਇਰੁਯ, ਫਟਆਰਾ ਫਹੁਫਗਣਤੀ ਫਸੱਖ ਿਸੋਂ 

ਿਾਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਫਹਯ 1980 ਫਿਆਂ ਅਤ 1990 ਫਿਆਂ ਦ ਸ਼ੁਯ ੂਫਿਚ ਫਸੱਖ ਫਿਦਯਹ ਦਾ ਕੇਂਦਯ ਫਯਹਾ ਸੀ। ਗੁਯੂ 

ਸਾਫਹਫ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਫਹਯ ਰਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਈ ਰਈ ਫਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਹਰਾ ਫਿਅਕਤੀ ਸੀ ਫਜਸ ਨੇ ਕੜਹ ਦ 

ਯਗੀਆ ਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਯਨ ਦ ਨੇਕ ਕੰਭ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਾਅਦ ਫਿਚ ਇਸਨੰੂ 1885 ਫਿਚ ਚਯਚ ਫਭਸ਼ਨਯੀ 

ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਯਾ ਕੜਹ ਘਯ ਸਥਾਤ ਕਯਨ ਦੁਆਯਾ ਭਜ਼ਫੂਤ ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਸੀ ।(https://tarntaran.nic.in/). 

District Ferozepur: ਥਪਯਜੁਯ ਇੱਕ ਰਾਚੀਨ ਸਥਹਯ ਹ ਜ ਅਜਕੀ ਬਾਯਤ-ਾਥਕਸਤਾਨ ਸਯਹੱਦ ਦ ਨੇੜ ਸਥਥਤ 

ਹ। ਇਹ 14 ਿੀਂ ਸਦੀ ਥਿੱਚ ਥਪਯਜ ਸਾਹ ਤੁਗਰਕ ਦੁਆਯਾ ਸਥਾਤ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਭੂੰ ਥਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਇਕ ਹਯ ਸੂੰਸਕਯਣ 

ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹ ਥਕ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਇਕ ਬੱਟੀ ਭੁਖੀ ਦੁਆਯਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਥਜਸ ਨੂੂੰ  ਥਪਯਜ ਖਾਨ ਥਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ। 

ਹਾਰਾਂਥਕ, ਥਹਰ  ਸੂੰਸਕਯਣ ਨੂੂੰ  ਿਧਯ ਥਿਆਕ ਤਯ ਤ ਸਿੀਕਾਥਯਆ ਥਗਆ ਹ ਥਕਉਂਥਕ ਥਪਯਜ ਸਾਹ ਤੁਗਰਕ ਨੂੂੰ  ਨਿੇਂ 
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ਸਥਹਯ ਫਣਾਉਣ ਅਤ ੁਯਾਣ ਸਥਹਯਾਂ ਦਾ ਨਾਭ ਫਦਰਣ ਦਾ ਖਾਸਕਯ ਉਸਦ ਆਣ ਨਾਭ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਯੱਖਣ ਦਾ ਜਨੂੂੰ ਨ 

ਸੀ। ਦਸ ਦ ਉਤਾੜ-ੱਛਭ ਥਿੱਚ ਥਪਯਜਯਸ ਯਣਨੀਤਕ ਸਥਥਤੀ ਦ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਇਹ ਖਤਯ ਥਿੱਚ ਕਈ ਪਜੀ ਭੁਥਹੂੰ ਭਾਂ 

ਦਾ ਥਹੱਸਾ ਫਣ ਥਗਆ ਹ। 1845 ਥਿਚ ਥਹਰੀ ਐਗਂਰ-ਥਸੱਖ ਮੁੱ ਧ ਦਯਾਨ, ਥਪਯਜੁਯ ਥਿਖ ਥਫਰਥਟਸ ਕਭਾਂਡਯ ਦੀ 

ਰਾਯਿਾਹੀ ਕਾਯਨ ਖਾਰਸ ਥਫਨਾਂ ਭੁਕਾਫਰਾ ਸਤਰੁਜ ਨੂੂੰ  ਾਯ ਕਯਨ ਦ ਮਗ ਹ ਥਗਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਯਡ ਹਾਯਥਡੂੰ ਗ ਨੇ ਥਸੱਖਾਂ 

ਥਿਯੱੁਧ ਰੜਾਈ ਦਾ ਐਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਥਹਰੀ ਰੜਾਈ ਥਪਯਜੁਯ ਤੋਂ 20 ਭੀਰ ਦੱਖਣ-ੂਯਫ ਥਿਚ ਭੱੁਦਕੀ ਥਿਖ ਰੜੀ ਗਈ। 

1838 ਥਿਚ, ਥਪਯਜੁਯ ਉਹ ਕੇਂਦਯ ਸੀ ਥਜੱਥੋਂ ਥਫਰਥਟਸ ਪਜਾਂ ਥਹਰੀ ਐਗਂਰ-ਅਫ਼ਗਾਨ ਮੁੱ ਧ ਦਯਾਨ ਕਾਫੁਰ ਿੱਰ ਿਧੀਆਂ 

ਸਨ। ਇੂੰਡੀਅਨ ਆਜਾਦੀ ਸੂੰਗਯਾਭ ਦ ਥਤੂੰ ਨ ਫਹਾਦਯ ਸਹੀਦ ਸਹੀਦ ਬਗਤ ਥਸੂੰਘ ਅਤ ਉਸਦ ਸਾਥੀ ਸਹੀਦ ਯਾਜਗੁਯੂ 

ਅਤ ਸਹੀਦ ਸੁਖਦਿ ਦੀ ਥਪਯਜੁਯ ਥਿਚ ਸਤਰੁਜ ਨਦੀ ਦ ਥਕਨਾਯ ਆਣਾ ਅੂੰਤਭ ਆਯਾਭ ਸਥਾਨ ਹ। ਅੱਜ, ਇਕ 

ਸਹੀਦ ਬਗਤ ਥਸੂੰਘ ਮਾਦਗਾਯੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਥਨਸਾਨਦਹੀ ਕਯਦਾ ਹ ਅਤ ਹਯ ਸਾਰ 23 ਭਾਯਚ ਨੂੂੰ  ਹਜਾਯਾਂ ਰਕ ਇਨਹ ਾਂ 

ਭਹਾਨ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਯਧਾਂਜਰੀ ਬਟ ਕਯਨ ਰਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ। ਥਪਯਜੁਯ ਦੀ ਇਕ ਹਯ ਇਥਤਹਾਸਕ ਮਾਦਗਾਯ, 

ਸਾਯਾਗੜਹੀ ਗੁਯੂਦੁਆਯਾ ਹ, ਜ 21 ਥਸੱਖ ਸਥਨਕਾਂ ਦੀ ਕੁਯਫਾਨੀ ਦੀ ਮਾਦ ਥਦਿਾਉਂਦੀ ਹ ਜ ਫਰਥਚਸਤਾਨ ਥਿਚ ਸਾਯਾਗੜਹੀ 

ਥਿਚ ਭਾਯ ਗਏ। ਹਯ ਸਾਰ 12 ਸਤੂੰਫਯ ਨੂੂੰ , ਰਕ ਿੀਯ ਥਸਾਹੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਯਧਾਂਜਰੀ ਬਟ ਕਯਨ ਅਤ ਸਾਯਾਗੜਹੀ ਥਦਿਸ 

ਭਨਾਉਣ ਰਈ ਇੱਥ ਇਕੱਠੇ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ। ਮਾਦਗਾਯ ਸਿਾ ਸਾਫਕਾ ਸਥਨਕਾਂ ਦ ੁਨਯ-ਭਰ ਰਈ ਇੱਕ ਭਕਾ ਿੀ ਰਦਾਨ 

ਕਯਦੀ ਹ। 
DEMOGRAPHICS OF THE PROJECT AREA 

Demography of District Ferozepur: ਬਾਯਤ ਦੀ ਭਯਦਭਸ਼ੁਭਾਯੀ (census) 2011 ਦ ਅਨੁਸਾਯ, 

ਫਪਯਜ਼ੁਯ ਦੀ ਆਫਾਦੀ 2,029,074 ਸੀ, ਫਜਸ ਫਿੱਚ ਭਯਦ ਅਤ AOrq ਕਰਭਿਾਯ 1,071,637 ਅਤ 957,437 

ਸਨ। 2001 ਦੀ ਭਯਦਭਸ਼ੁਭਾਯੀ ਫਿਚ ਫਪਯਜ਼ੁਯ ਦੀ ਅਫਾਦੀ 1,746,107 ਸੀ, ਫਜਨਹ ਾਂ ਫਿਚੋਂ ਭਯਦ 926,224 ਸਨ 

ਅਤ ਫਾਕੀ 819,883 Aoਯਤਾਂ ਸਨ। ਕੱੁਰ 552,556 ਰਕ ਸ਼ਫਹਯੀ ਖਤਯਾਂ ਫਿੱਚ ਯਫਹੰਦ ਹਨ ਫਜਨਹ ਾਂ ਫਿੱਚੋਂ ਭਯਦ 

295,429 ਅਤ Aoਯਤਾਂ 257,127 ਹਨ। 
Table 1.6: Demographic Information of district Ferozepur 

Description Census of India, 2011 Census of India, 2001 

Population 2,029,074 1,746,107 

Area Sq. Km 5,305 5,305 

Male 1,071,637 926,224 

Female 957,437 819,883 

Population Growth 16.21% 20.51% 

Proportion to Punjab Population 7.31% 7.17% 

Average Literacy 68.92 60.70 

Source: Census of India, 2011 
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Demography of District Tarn Taran: ਸਾਰ 2011 ਥਿਚ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦੀ ਅਫਾਦੀ 1,119,627 ਸੀ, ਥਜਸ 

ਥਿਚ ਭਯਦ ਅਤ AOrq ਕਰਭਿਾਯ 589,369 ਅਤ 530,258 ਸੀ। ਸਾਰ 2011 ਦੀ ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਰਈ ਕੱੁਰ 

ਤਯਨਤਾਯਨ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਥਿਚੋਂ 12.66 ਰਤੀਸਤ ਥਜਰਹ  ਦ ਸਥਹਯੀ ਇਰਾਥਕਆ ਂਥਿਚ ਯਥਹੂੰਦੀ ਹ। ਕੱੁਰ 141,795 ਰਕ 

ਸਥਹਯੀ ਇਰਾਥਕਆ ਂ ਥਿਚ ਯਥਹੂੰਦ ਹਨ ਥਜਨਹ ਾਂ ਥਿਚੋਂ ੁਯਸ 75,047 ਅਤ AOrqW 66,748 sਨ। ਸਾਰ 2011 ਦੀ 
ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਥਜਥਰਹਆ ਂਦੀ 87.34% ਆਫਾਦੀ ਥੂੰ ਡਾਂ ਦ ੇਂਡੂ ਇਰਾਥਕਆ ਂਥਿੱਚ ਯਥਹੂੰਦੀ ਹ। 
ੇਂਡੂ ਖਤਯਾਂ ਥਿੱਚ ਿਸਦ ਕੱੁਰ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਥਜਰਹ  ਦੀ ਆਫਾਦੀ 977,832 sI ਥਜਨਹ ਾਂ ਥਿੱਚ AwdmI Aqy AOrqW dI 

sMiKAw 514,322 ਅਤ 463,510 sI। ਜਨਸੂੰ ਥਖਆ ਫਾਯ ਥਿਸਥਤਰਤ ਜਾਣਕਾਯੀ hyT ਟਫਰ ਥਿੱਚ ਥਦੱਤੀ ਗਈ ਹ: 

Table 1.7: Demographic Information of district Tarn Taran 

Description Census of India, 2011 Census of India, 2001 

Population 1,119,627 939,057 

Area Sq. Km 2,414 2,414 

Male 589,369 497,768 

Female 530,258 441,289 

Population Growth 19.23% 16.26% 

Proportion to Punjab Population 4.04% 3.86% 

Average Literacy 67.81 59.90 

Source: Census of India, 2011 
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5. Chapter -5 : Assessment of Social Impact Upon Land Owners  

6. Chapter -6 : Anticipated Project Impacts & Public Hearing 

7. Chapter -7 :Findings of The SIA 

8. Chapter -8 :Mitigation and Recommendations 

ਇਸ ਰਕਾਯ, ਇਸ ਅਫਧਆਇ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਤਯਨਤਾਯਨ ਅਤ ਫਪਯਜ਼ੁਯ ਫਜ਼ਫਰਹਆਂ ਦ 11 ਫੰਡਾਂ ਅਤ 01 ਅਯਧ-

ਸ਼ਫਹਯੀ ਖਤਯਾਂ ਫਿੱਚ ਯਰ ਫਰੰਕ ਰਾਜਕਟ ਰਈ ਐਸਆਈਏ ਅਫਧਐਨ (SIA Study) ਦ ਫਛਕੜ, ਉਦਸ਼ਾਂ ਫਾਯ 

ਸੰਖ ਜਾਣਕਾਯੀ ਫਦੱਤੀ ਹ। ਇਸ ਨੇ ਸਯਕਾਯ ਦ ਿਯਫਿਆਂ ਉੱਤ ਚਾਨਣਾ ਾਇਆ। BUmI AiDgRhx ਕਯਨ ਅਤ 
ਐਸਆਈਏ ਟੀਭ ਦੀ ਯਚਨਾ ਫਾਯ ੰਜਾਫ ਨੋਟੀਫਪਕਸ਼ਨ ਆਯ.ਐਪ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਰ.ਆਯ.ਆਯ. (RFCTLARR 

Act) 2013 ਅਧੀਨ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਿਾਰਾ ਕੱੁਰ ਖਤਯਪਰ 159.091 ਹਕਟਅਯ (ਕੱੁਰ 393.113861 ਏਕੜ) 

ਹ। ਚਟਯ ਫਿੱਚ ਖਜ ਫਿਧੀ, ਨਭੂਨੇ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਯ ਕਯਨ ਦ ਤਯੀਫਕਆਂ ਫਾਯ ਫਿਚਾਯ 

ਿਟਾਂਦਯ ਕੀਤ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਤਯਨਤਾਯਨ ਅਤ ਫਪਯਜ਼ੁਯ ਫਜ਼ਫਰਹਆਂ ਦੀ ਸੰਖ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਿੀ ਫਦੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ 

ਫਾਅਦ ਫਿਚ ਚਟਫਯਸਨ ਸਕੀਭ ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। 
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CHAPTER II: SOCIAL AND GEOGRAPHICAL MAPPING 

ਥਿਕਾਸ ਰਗਯਾਭਾਂ ਦ ਰਬਾਿਾਂ ਦ ਥਿਸਰਸਣ ਦਾ ਸਸਰ ਭਥੂੰਗ ਇੱਕ ਫੁਥਨਆਦੀ .AMਗ ਹ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ, ਤਾਕਤ, 

ਸਭਾਥਜਕ FWਚ ਅਤ ਪੀਰਡ ਖਤਯ ਦੀਆਂ ਸੂੰਸਥਾਿਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਦਾ ਹ। ਇਹ ਿੱਡੀ ਭਾਤਯਾ ਥਿੱਚ 

ਅੂੰਕੜ ਦਯਸਾਉਣ ਥਿੱਚ ਰਾਬਕਾਯੀ ਹ। ਥਿਸਿ ਫੈਂਕ ਨੇ ਥਯਬਾਸਤ ਕੀਤਾ, ਸਸਰ ਭਥੂੰਗ ਸਭਾਥਜਕ FWਚ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ 

ਘਯਾਂ ਦੀ l ਸਥਥਤੀ ਨੂੂੰ  ਦਯਸਾਉਣ ਅਤ ਿੱਖ ਿੱਖ ਥਕਸਭਾਂ ਦ ਰਕਾਂ (ਥਜਿੇਂ ਭਯਦ, AOrqW, ਫਾਰਗ, ਫੱਚਾ, ਬੂਭੀਹੀਣ, 

ਸਾਖਯ, ਅਤ ਅਨੜਹ) ਨੂੂੰ  ਿੂੰ ਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਥਿਜੂਅਰ hY   Aqy smwijk FWcy qy cwnx pwauNdw hY। 

ਡਭਗਰਾਪੀ ਸਸਰ ਭਥੂੰਗ ਦਾ ਇਕ ਭਹੱਤਿੂਯਣ ਥਹੱਸਾ ਹ। ਥਕਸ ਰਜਕਟ ਦ ਸਭਾਥਜਕ ਅਤ ਆਯਥਥਕ ਰਬਾਿਾਂ ਦਾ 

ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਰਈ ਡਭਗਰਾਪੀ ਦਾ ਅਥਧਐਨ ਕਯਨਾ ਇਕ ਭਹੱਤਿੂਯਣ ਥਹਰੂ ਹ, ਥਕਉਂਥਕ ਇਹ ਤੱਥ ਥਦੂੰ ਦਾ ਹ ਥਕ 

ਥਕਸ ਥਕਸਭ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਦਾ ਖਤਯ ਹ ਅਤ ਰਕ ਇਕ ਰਜਕਟ ਨੂੂੰ  ਥਕਿੇਂ ਜਿਾਫ ਦਣ ਜਾ ਯਹ ਹਨ। 

RFCTLARR Act, 2013 ਥਿਚ ਸਹੀ ਭੁਆਿਜਾ ਅਤ ਾਯਦਯਸਤਾ ਦਾ ਅਥਧਕਾਯ (ਆਯ.ਐਪ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਰ.ਆਯ. 

ਐਕਟ, 2013) ਿੀ ਬਾਯਤੀ ਸੂੰਸਦ ਦਾ ਇਕ ਅਥਜਹਾ ਕੂੰਭ ਹ ਜ BUmI AiDgRihx ਨੂੂੰ  ਥਨਮਭਤ ਕਯਦਾ ਹ ਅਤ 

ਭੁਆਿਜਾ, ਭੁੜ ਿਸਫ ਰਈ ਕਾਯਜ ਰਣਾਰੀ ਅਤ ਥਨਮਭਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ। ਬਾਯਤ ਥਿੱਚ ਰਬਾਥਿਤ ਥਿਅਕਤੀ. ਇਸ 

ਐਕਟ ਥਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਥਚਤ ਭੁਆਿਜਾ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਦੀਆਂ ਥਿਿਸਥਾਿਾਂ ਹਨ ਥਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ AiDgRihx 

hoxI hY, ਪਕਟਯੀਆਂ ਜਾਂ ਇਭਾਯਤਾਂ ਸਥਾਤ ਕਯਨ, ਫੁਥਨਆਦੀ ਚਾਗਤ ਰਾਜਕਟਾਂ ਰਈ ਜਭੀਨ ਐਕਿਾਇਯ ਕਯਨ ਦੀ 

ਰਥਕਥਯਆ ਥਿਚ ਾਯਦਯਸਤਾ ਥਰਆਉਂਦੀ ਹ ਅਤ ਰਬਾਥਿਤ ਰਕਾਂ ਦ ਭੁੜ ਿਸਫ ਦਾ ਬਯਸਾ ਥਦੂੰ ਦੀ ਹ। ਇਹ ਐਕਟ 

ਜਨਤਕ-ਥਨਿੱਜੀ ਬਾਗੀਦਾਯੀ ਦੁਆਯਾ ਚਰਾਏ ਜਾ ਯਹ ਬਾਯਤ ਦ ਥਿਸਾਰ ਉਦਮਗੀਕਯਨ ਭੁਥਹੂੰ ਭ ਦ ਥਹੱਸ ਿਜੋਂ ਬੂਭੀ 

ਗਰਥਹਣ ਦ ਥਨਮਭ ਸਥਾਤ ਕਯਦਾ ਹ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਬੂਭੀ AiDਗਰਥਹਣ ਐਕਟ, 1894 ਦੀ ਥਾਂ ਰ  ਰਈ, ਜ AMgryzI 

ਸਾਸਨ ਦਯਾਨ ਰਗਬਗ 120 ਸਾਰ ੁਯਾਣਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਫਣਾਇਆ ਥਗਆ ਸੀ। BUmI AiDgRihx ਕਯਨ ਦੀ ਰਥਕਥਯਆ 

ਥਿਚ ਇਕ ਸਸਰ iempYkt ਅਸਸਭੈਂਟ ਸਯਿਖਣ, (SIA) ਰਾਤੀ ਦ ਇਯਾਦ ਨੂੂੰ  ਦਯਸਾਉਂਦੀ  ਨ ਟੀਥਪਕਸਨ, 

ਐਕੁਆਇਯ ਦਾ ਐਰਾਨ ਅਤ ਭੁਆਿਜਾ ਇਕ ਥਨਸਚਤ ਸਭੇਂ ਦੁਆਯਾ ਥਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਸਾਯ ਰਾਤੀਆਂ ਰਈ 

AiDਗਰਥਹਣ ਦੁਆਯਾ ਰਬਾਿਤ ਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੁੜ ਿਸਫ ਅਤ ਭੁੜ ਿਸਫ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਹ। 

ਐਸਆਈਏ ਅਥਧਐਨ ਸਯਿਖਣ (SIA) ਤਯਨਤਾਯਨ ਥਜਰਹ  ਦ ੱਟੀ / ਥਬੱਖੀਥਿੂੰ ਡ ਸਫ-ਡਿੀਜਨਾਂ ਦ 8 ਥੂੰ ਡਾਂ (ਕਟ 

ਫੁੱFw, ਭwਣyਕ ਜੂੰਡ, ਭਾਨ, ਤਰਿੂੰਡੀ ਭਸਤ `ਦਾ ਥਸੂੰਘ, ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ, ਕਾਰਕ ਉੱਤwV, ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਫਾ ਥਸੂੰਘ ਅਤ 

ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ) ਥਿਚ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ। ਥਪਯਜੁਯ ਥਜਰਹ  ਦ ਥਪਯਜੁਯ ਸਫ-ਡਿੀਜਨ ਦ 3 ਥੂੰ ਡ (ਦੁੱ ਰਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ, 

ਕੁਤੁਫਦੀਨ ਿਾਰਾ, ਅਤ ਕਾਰਕ ਥਹਤਾੜ ਥੂੰ ਡ) ਅਤ ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਥਜਰ  ਦ ਜੀਯਾ ਸਫ-ਡਿੀਜਨ ਦਾ ਅਯਧ-ਸਥਹਯੀ 
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ਖਤਯ, ਸਭਾਥਜਕ ਭੁਰਾਂਕਣ ਰਬਾਿ ਦਾ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਰਈ। ਯਰਿ ਥਰੂੰ ਕ-ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ (ਥਪਯਜੁਯ-ੱਟੀ ਯਰਿ 

ਥਰੂੰ ਕ) RFCTLARR Act, 2013 ਦ ਅਥਧਕਾਯਾਂ ਦ ਥਨਯੱਖ ਭੁਆਿਜ ਅਤ ਾਯਦਯਸਤਾ ਦ ਤਥਹਤ। 

ਇਹ ਅਥਧਆਇ ਸਭਾਥਜਕ ਅਤ ਬੂਗਥਰਕ ਭਥੂੰਗ ੱਖ ਨਾਰ ਉਯਕਤ ਖਤਯਾਂ ਦ ਸਭਾਜ-ਆਯਥਥਕ ਸਥਥਤੀਆਂ ਦ 

ੂਯਿ-ਰਬਾਥਸਤ ਸੂਚਕਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਕੂੰਭ ਕਯਦਾ ਹ। ਇਹ ਅਥਧਆਇ ਉਯਕਤ ਥੂੰ ਡਾਂ ਥਿਚ ਜਨਸੂੰ ਥਖਆ, ਨਸਰੀ 

ਯਚਨਾ, ਫੁਥਨਆਦੀ  FWਚ ਅਤ ਹਯ ਸਯਤਾਂ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਫਾਯ ਸੂੰਖ ਜਾਣਕਾਯੀ ਿੀ ਸ ਕਯਦਾ ਹ। 

Environmental Aspects of 25 Km long Ferozepur-Patti Rail Link 

ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਥਿਚਕਾਯ ਯਰ ਸੂੰਯਕ ੂੰਜਾਫ ਦ ਦ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਸਥਹਯਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਅਤ ਸੂੰਯਕ 

ਥਿੱਚ ਸੁਧਾਯ ਥਰਆਏਗਾ। ਉਸਾਯੀ ਦ ਦਯਾਨ, ਿਾਤਾਿਯਣ ਦ ਭਾਭੂਰੀ ਰਬਾਿ ਹਣਗ, ਯ ਸੜਕੀ ਆਿਾਜਾਈ ਥਿੱਚ ਕਭੀ 

ਕਾਯਨ ਇਸ ਦ ਸੂੰਚਾਰਨ ਦ ੜਾਅ ਦਯਾਨ ਇਹ ਸਕਾਯਾਤਭਕ ਥਸੱਟ ਥਨਕਰਣਗ। nvyN ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਦ 

ਨਾਰ, ਜਭੀਨੀ ਿਯਤੋਂ ਦ ਥਿੱਚ ਤਫਦੀਰੀ hovygI, jy iesdI cOVweI nMU sImq r`iKAw jwvygw[ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, 

ਯਰਿ ਦ ਥਫਜਰੀ ਚਰਣ ਦਾ ਕਾਯਜਸੀਰ ੜਾਅ ਦਯਾਨ ਹਿਾ ਦੀ ਕੁਆਥਰਟੀ ਉੱਤ ਫਹੁਤ ਘੱਟ ਰਬਾਿ ਥਆ ਹ। 

ਸਤਰੁਜ ਦਥਯਆ ਦ ਨਜਦੀਕ ਖਤਯ ਰਗਬਗ 160 ਭੀਟਯ ਹ। ਹਠਾਂ ਥਦੱਤ ਸੂੰਬਾਥਿਤ ਜਖਭ (tybl 2.1) ਰਜਕਟ 

ਨਾਰ ਜੁੜ ਹਏ ਹਨ। ਸਤਰੁਜ ਦਥਯਆ 'ਤ ਭਜੂਦਾ ਸੜਕ ਦ ਜੀੀਐਸ ਸਥਾਨ (ਟਫਰ 2) ਅਤ ਥਚੱਤਯ 1 ਥਿਚ ਥਦਖਾਈ 

ਗਈ ਅਨੁਸਾਯੀ ਤਸਿੀਯ hY। 

Table-2.1: Potential impact for Rail project 

Project activity Construction phase Operation 

phase 

Remarks 

Change of land 

use pattern 

Yes -  

Air Pollution Yes 

1.Fugitive Dust 

Emissions  

2.Gaseous Emissions 

from construction 

equipment & machinery 

Yes 

(Approach 

road) 

i.) Use of dust suppressants.  

ii.) Equipment and 

construction vehicles will be 

inspected and properly 

maintained. 

Noise Pollution Yes Yes 

(near railway 

stations) 

 

Soil Pollution Yes Yes  

(proximity to 

Railway station) 

Top soil should be 

reclaimed. 
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Table 2.2 GPS locations of the proposed rail bridge on river Sutlej 

Locations latitude longitude 

Near existing Road Bridge on River Sutlej 31.123158 74.772734 

-do- 31.119769 74.792904 

 

 

Fig. 1. Major road link on Sutlej river 

Environmental Monitoring Programme 

ਿਾਤਾਿਯਣ ਥਨਗਯਾਨੀ ਰਗਯਾਭ ਨੂੂੰ  ਆਰ  ਦੁਆਰ  ਦ ਿਾਤਾਿਯਣ ਦੀ ਥਨਗਯਾਨੀ ਕਯਨ ਅਤ ਉਸਾਯੀ ਦਯਾਨ 

ਿਾਤਾਿਯਣ ਰਫੂੰ ਧਨ ਮਜਨਾ (ਈ ਐਭ ੀ) ਦ ਰਾਗ ੂਹਣ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਰਜਕਟ ਦ ਕਾਯਜਸੀਰ ੜਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯਨ 

ਰਈ ਥਿਕਥਸਤ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹ। ਕਾਯਗੁਜਾਯੀ ਦ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਥਜਸ ਥਿੱਚ ਿਾਤਾਿਯਣ 

ਦੀ ਹਿਾ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ, ਸਯ, ਸਤਹ ਅਤ ਧਯਤੀ ਹਠਰ  ਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ, ਥਭੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ, ਭੁਆਿਜ ਿਾਰ  ਫੂਟ 

ਰਗਾਉਣ ਦੀ ਫਚਾਅ ਦੀ ਦਯ ਦ ਭਾਦੂੰ ਡ ਸਾਭਰ ਹਨ। ਥਨਗਯਾਨੀ ਦ ਭਾਦੂੰ ਡ, ਫਾਯੂੰਫਾਯਤਾ ਅਤ ਨਭੂਨਾ ਰਟਕਰ 

ਥਤਆਯ ਕੀਤ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ। ਥਨਯਭਾਣ ੜਾਅ ਅਤ ਕਾਯਜ ੜਾਅ ਰਈ EMP ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਰਈ ਇੱਕ ਿੱਖਯਾ 

ਫਜਟ ਰਫੂੰ ਧ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹ। 
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Ecology of the area:  

ਕਣਕ ਅਤ ਝਨੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਰਈ ਜਭੀਨ ਦ ਥਜਆਦਾਤਯ ਥਹੱਸ ਦਾ ਥਿਅਕਤੀਗਤ ਕਫਜਾ ਹ। ਿਾਤਾਿਯਣ ਤਕ ਹੁੂੰਚ 

ਕਯਨ ਰਈ, ਇਸ ਦੀ ਉਭਯ ਦ ਨਾਰ ਯੱੁਖਾਂ (ਸੀਸੀਜ) ਦੀ ਥਗਣਤੀ ਿੀ ਸੂਚੀਫੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ਅਤ ਜ ਕਈ 

ਜੜਹਾਂ ਖਤਭ ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜੂੰਗਰਾਤ ਐਕਟ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਫਦਰਣਾ ਰਾਜਭੀ ਹ। 

Hydrological Design: 

ਹਾਈਡਰਰਜੀਕਰ ਥਡਜਾਈਨ ਭਾਦੂੰ ਡਾਂ ਥਿਚ ਹੜਹਾਂ ਦੀ ਫਾਯੂੰਫਾਯਤਾ ਅਤ ਹੜਹ ਦੀ ਿਾਸੀ ਦੀ ਥਭਆਦ ਸਾਭਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ 

ਥਜਸ ਰਈ FWਚ ਥਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ। ਥਡਜਾਇਨ ਦ ਉੱਚ ਾਣੀ ਦ ੱਧਯ ਤੋਂ ਉੱਯਰ  ਪਰੀ ਫਯਡ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਇਕ 

ਹਯ ਜਯੂਯੀ ਭਾਦੂੰ ਡ ਹ। 

Environmental Benefits of the projects: 

ਟਰਥਪਕ ਭੜ ਅਤ ਫਾਰਣ ਦੀ ਫਚਤ: ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ ਸਿਾ ਸੜਕ ਉਬਗਤਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਧਾਯੀ ਯਰ ਸਿਾ ਿੱਰ ਭੜ 

ਦਿਗੀ ਜ ਸੜਕੀ ਆਿਾਜਾਈ ਬੀੜ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਏਗੀ ਅਤ ਫਾਰਣ ਦੀ ਫਚਤ ਦਾ ਕਯਗੀ। 

ਹਠ ਥਦੱਤ ਥਹਰੂਆ ਂਦਾ ਥਿਸਥਾਯ ਨਾਰ ਅਥਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ: 

(i) ਥਨਸਚਤ ਸਟਸਨਾਂ 'ਤ ਧਯਤੀ ਹਠਰ  ਾਣੀ ਦਾ ਅਥਧਐਨ 

(ii) ਯਰਿ ਫਥਯੱਜ 'ਤ ਥਭੱਟੀ ਦੀ ਥਭੱਟੀ ਅਤ ਸਥਹਣਸੀਰਤਾ 
(iii) ਨਦੀ ਦ ਾਣੀ ਦ ਖਤਯ ਦਾ ਅਥਧਐਨ 

(iv) ਦਥਯਆ ਦ ਿਹਾਅ ਦ ਅੂੰਕਥੜਆਂ ਦ ਨਾਰ ਨਦੀ ਥਿੱਚ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੜਹਾਂ 
(v) ਹੜਹਾਂ ਨਾਰ ਜੁੜ ਜਖਭਾਂ ਰਈ ਭਸਭੀ ਦਥਯਆਿਾਂ ਦ ਨਾਰ ਡਯਨੇਜ ਦ ਨਕਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਥਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਦ ਥਨਯਭਾਣ ਅਤ ਕਾਯਜਸੀਰ ੜਾਅ ਦਯਾਨ ਜੁੜ ਜਖਭ ਨੂੂੰ  ਰੱਬਣ ਰਈ sustainable ਯਰ ਰਫੂੰ ਧਨ ਦੀ 

ਜਯੂਯਤ ਹ। 

PATTI/BHIKHIWIND SUB-DIVISION TARN TARAN DISTRICT 

A.KOT BUDHA 

A.1 Location  

2011 ਦੀ ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਕਟ ਫੁੱFw ਥੂੰ ਡ, ੂੰਜਾਫ, ਬਾਯਤ ਥਿੱਚ ਤਯਨਤਾਯਨ ਥਜਰਹ  ਦੀ ੱਟੀ ਤਥਹਸੀਰ 

ਥਿੱਚ ਸਥਥਤ ਹ। ਇਹ ਉ-ਥਜਰਹਾ ਹਡਕੁਆਟਯ ੱਟੀ ਤੋਂ 16 ਥਕਰਭੀਟਯ ਅਤ ਥਜਰਹਾ ਹਡਕੁਆਟਯ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਤੋਂ 

38 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਸਥਥਤ ਹ। ਤਰਿੂੰਡੀ ਭਹਯ ਥਸੂੰਘ (4 ਥਕਰਭੀਟਯ), ਤਟ (5 ਥਕਭੀ), ਡੁਫਰੀ (5 

ਥਕਰਭੀਟਯ), ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਫਾ ਥਸੂੰਘ (5 ਥਕਰਭੀਟਯ), ਝੁਥਗਅਨ ਕਾਰੂ (7 ਥਕਰਭੀਟਯ) ਕਟ ਫੁੱ  ---- ਦ ਨੇੜਰ  ਥੂੰ ਡ 
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ਹਨ। ਇਹ ੂਯਫ ਿੱਰ ੱਛਭ ਿੱਰ ਭਖੂ ਤਥਹਸੀਰ, ਉਤਾੜ ਿੱਰ ਥਬੱਖੀਥਿੂੰ ਡ ਤਥਹਸੀਰ, ਦੱਖਣ ਿੱਰ ਜੀਯਾ ਤਥਹਸੀਰ ਿੱਰ 

ਤਥਹਸੀਰ ਨਾਰ ਥਘਥਯਆ ਹਇਆ ਹ। ਕਟ b`uFw ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਆਣੀ ਗਰਾਭ ੂੰਚਾਇਤ ਹ। ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਕੱੁਰ ਬੂਗਥਰਕ ਖਤਯ 

695 ਹਕਟਅਯ ਹ। 

A.2 Population Overview   

ਕਟ b`uFw ਦੀ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ 2,254 ਹ (ੁਯਸ -1190 ਅਤ -ਯਤਾਂ- 1064). ਕਟ b`uFw ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਤਕਯੀਫਨ 402 ਘਯ 

ਹਨ। ੱਟੀ ਕਟ b`uFw ਦਾ ਨਜਦੀਕੀ ਸਥਹਯ ਹ। ਕਟ b`uFw ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ 0-6 ਸਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਿਾਰ  ਫੱਥਚਆਂ ਦੀ ਆਫਾਦੀ 

288 ਹ ਜ ਥਕ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 12.78% ਫਣਦੀ ਹ। ਥਰੂੰ ਗ ਅਨੁਾਤ 2254 ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਥਿਚ Aoਯਤਾਂ ਰਈ 

ਕਟ b`uFw (341) ਭਯਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਾਤ ਹ (ਆਭ ਤਯ 'ਤ 100 ਹ ਥਗਆ ਹ) )। ਕਟ b`uFw (341) ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਥਰੂੰ ਗ 

ਅਨੁਾਤ 100 ਹ। (Source :http://www.census2011.co.in/data/village/38188-kot-budha-

punjab.html) 

Table 2.3 Population Statistics in Kot Budha 

Particulars Total Male Female 

Total No. of Houses 402 - - 

Population 2,254 1,190 1,064 

Child (0-6) 288 162 126 

Schedule Caste 577 299 278 

Schedule Tribe 0 0 0 

Literacy 57.88% 62.06% 53.30% 

Total Workers 715 648 67 

Main Worker 664 - - 

Marginal Worker 51 21 30 
 

(Source :http://www.census2011.co.in/data/village/38188-kot-budha-punjab.html) 

A.3 Literacy Rate 

ਕਟ b`uFw ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ੂੰਜਾਫ ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ ਘੱਟ ਹ। ਸਾਰ 2011 ਥਿਚ ਕਟ b`uFw ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ 

ੂੰਜਾਫ ਦ 75.84% ਦ ਭੁਕਾਫਰ  57.88% ਸੀ। ਕਟ b`uFw ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਭਯਦ ਸਾਖਯਤਾ 62.06% ਯਹੀ ਜਦੋਂ ਥਕ Aoਯਤ 

ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ 53.30% ਹ। (Source:https://www.villagemaps.in/punjab/kot-budha-341-patti-tarn-

taran-038188/amp/) 

http://www.census2011.co.in/data/village/38188-kot-budha-punjab.html
http://www.census2011.co.in/data/village/38188-kot-budha-punjab.html
http://www.census2011.co.in/data/village/38188-kot-budha-punjab.html
https://www.villagemaps.in/punjab/kot-budha-341-patti-tarn-taran-038188/amp/
https://www.villagemaps.in/punjab/kot-budha-341-patti-tarn-taran-038188/amp/
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A.4 Caste Factor 

ਤਯਨਤਾਯਨ ਦ ਕਟ b`uFw ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਫਾਦੀ ਹ। ਕਟ b`uFw ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 

ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) 25.60% ਫਣਦੀ ਹ। ਥੂੰ ਡ ਕਟ b`uFw ਕਰ ਇਸ ਸਭੇਂ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ  (ਐਸਟੀ) ਦੀ 

ਆਫਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹ। 

A.5 Work Profile  

ਕਟ b`uFw ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਥਿੱਚੋਂ 715 ਕੂੰਭ ਦ ਕੂੰਭ ਥਿੱਚ ਰੱਗ ਹਏ ਸਨ। 92.87% ਕਾਥਭਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੂੰਭ ਨੂੂੰ  

ਭੱੁਖ ਕੂੰਭ (ਯੁਜਗਾਯ ਜਾਂ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਕਭਾਈ) ਦੱਥਸਆ ਜਦੋਂ ਥਕ 7.13% ਹਾਸੀਏ ਦੀਆਂ ਗਤੀਥਿਧੀਆਂ ਥਿੱਚ 

ਸਾਭਰ ਸਨ ਜ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਭੇਂ ਰਈ ਯਜੀ ਯਟੀ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਹਨ. ਭਨ ਿਯਕ ਥਿਚ ਰੱਗ 715 ਕਾਥਭਆਂ 

ਥਿਚੋਂ 339 ਕਾਸਤਕਾਯ (ਭਾਰਕ ਜਾਂ ਸਥਹ-ਭਾਰਕ) ਸਨ ਜਦੋਂ ਥਕ 185 ਖਤੀ ਭਜਦੂਯ ਸਨ। 

A.6 Connectivity  

ਥੂੰ ਡ ਨਾਰ ਸੂੰਯਕ ਫਥਰਕ ਫੱਸ ਸਯਥਿਸ ਦੁਆਯਾ ਹ ਜ ਥਕ 5-10 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਉਰਫਧ ਹ। ਥਨਿੱਜੀ 

ਫੱਸ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਿੀ ਉਰਫਧ ਹ ਜ ਥਕ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਹੀ ਭਜੂਦ ਹ। ਯਰਿ ਕਨੈਕਟੀਥਿਟੀ ਸਿਾ 10 ਰੱਸ ਥਕਰਭੀਟਯ 

ਦੀ ਦੂਯੀ ਦ ਅੂੰਦਯ ਉਰਫਧ ਹ। ਫਾਯਾਏ ਯਰਿ ਸਟਸਨ ਅਤ ਘਥਯਆਰਾ ਯਰਿ ਸਟਸਨ ਨਜਦੀਕੀ ਯਰਿ ਸਟਸਨ 

ਹਨ ਕਟ ਫੁੱDw। (Source: https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/kot-budha.html) 

B MANEKE JAND 

B.1 Location 

mwxyky jMf ਤਯਨਤਾਯਨ ਥਜਰਹ , ੂੰਜਾਫ ਦੀ ੱਟੀ ਤਥਹਸੀਰ ਥਿੱਚ ਸਥਥਤ ਇੱਕ ਿੱਡਾ ਥੂੰ ਡ ਹ, ਥਜਸ ਥਿੱਚ ਕੱੁਰ 603 

ਥਯਿਾਯ ਿੱਸ ਯਹ ਹਨ। mwxyky jMf ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਅਫਾਦੀ  3765 ਹ ਥਜਸ ਥਿਚੋਂ 2008 ਭਯਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਥਕ ਸਾਰ 2011 

ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਯ 1757  Aoਯਤਾਂ ਹਨ।  

B.2 Population Overview  

mwxyky jMf ਥਿੱਚ 0-6 ਸਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਿਾਰ  ਫੱਥਚਆਂ ਦੀ ਆਫਾਦੀ 445 ਹ ਜ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 11.82% 

ਫਣਦੀ ਹ। ਭਨੇਕਜੈਂਡ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਸਤ ਥਰੂੰ ਗ ਅਨੁਾਤ 875 ਹ ਜ ਥਕ ੂੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦੀ ਸਤ 895 ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਘੱਟ ਹ। 
ਸਾਰ 2011 ਦੀ ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਅਨੁਸਾਯ ਭਾਨਕੀਜੈਂਡ ਰਈ ਫਾਰ ਥਰੂੰ ਗ ਅਨੁਾਤ 802 ਹ, ਜ ੂੰਜਾਫ ਦੀ ਸਤ 846 ਦ 

ਭੁਕਾਫਰ  ਘੱਟ ਹ। 

https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/kot-budha.html
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Table 2.4 Population Statistics in Maneke Jand 

Particulars Total Male Female 

Total No. of Houses 603 - - 

Population 3,765 2,008 1,757 

Child (0-6) 445 247 198 

Schedule Caste 970 507 463 

Schedule Tribe 0 0 0 

Literacy 58.92% 65.02% 52.02% 

Total Workers 1,233 1,157 76 

Main Worker 1,025 - - 

Marginal Worker 208 173 35 

(Source :http://www.census2011.co.in/data/village/38188-kot-budha-punjab.html) 

B.3 Literacy Rate 

mwxyky jMf ਥਿਚ ੂੰਜਾਫ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਥਿਚ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ ਘੱਟ ਹ। ਭਾਣਕ ਜੂੰਡ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ ੂੰਜਾਫ ਦ 

75.84% ਦ ਭੁਕਾਫਰ  58.92% ਸੀ। mwxyky jMf ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਭਯਦ ਸਾਖਯਤਾ 65.02% ਯਹੀ ਜਦੋਂ ਥਕ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ 

52.02% ਹ। (Source :http://www.census2011.co.in/data/village/38188-kot-budha-punjab.html) 

B.4 Caste Factor 

ਤਯਨਤਾਯਨ ਦ ਥੂੰ ਡ mwxyky jMf ਦੀ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਫਾਦੀ ਹ। ਭਾਣਕਜੈਂਡ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ 

ਦਾ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) 25.76% ਫਣਦੀ ਹ। ਥੂੰ ਡ ਭਨਕਜੈਂਡ ਥਿੱਚ ਇਸ ਸਭੇਂ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ  (ਐਸਟੀ) ਦੀ 

ਆਫਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹ। 

B.5 Work Profile  

mwxyky jMf ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਥਿਚੋਂ 1233 ਕੂੰਭ ਦ ਕੂੰਭ ਥਿਚ ਰੱਗ ਹਏ ਸਨ। .83.13% ਕਾਥਭਆਂ ਨੇ ਆਣ 

ਕੂੰਭ ਨੂੂੰ  ਭੱੁਖ ਕੂੰਭ (ਯੁਜਗਾਯ ਜਾਂ 6 ਭਹੀਨੇ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਕਭਾਈ) ਦੱਥਸਆ ਜਦੋਂ ਥਕ 16.87% ਹਾਸੀਏ ਦੀਆਂ ਗਤੀਥਿਧੀਆਂ 

ਥਿੱਚ ਸਾਭਰ ਸਨ ਜ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਭੇਂ ਰਈ ਯਜੀ ਯਟੀ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਸਨ। ਭਨ ਿਯਕ ਥਿੱਚ ਰੱਗ 1233 

ਕਾਭ, 730 ਕਾਸਤਕਾਯ (ਭਾਰਕ ਜਾਂ ਸਥਹ-ਭਾਰਕ) ਸਨ ਜਦੋਂ ਥਕ 232 ਖਤੀ ਭਜਦੂਯ ਸਨ। (Source 

:http://www.census2011.co.in/data/village/38188-kot-budha-punjab.html) 

 

http://www.census2011.co.in/data/village/38188-kot-budha-punjab.html
http://www.census2011.co.in/data/village/38188-kot-budha-punjab.html
http://www.census2011.co.in/data/village/38188-kot-budha-punjab.html
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B.6 Connectivity  

ਥੂੰ ਡ ਨਾਰ ਸੂੰਯਕ ਫਥਰਕ ਫੱਸ ਸਯਥਿਸ ਦੁਆਯਾ ਹ ਜ ਥਕ 5-10 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਉਰਫਧ ਹ. ਥਨਿੱਜੀ 

ਫੱਸ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਿੀ ਉਰਫਧ ਹ ਜ ਥਕ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਹੀ ਭਜੂਦ ਹ. ਯਰਿ ਸੂੰਯਕ ਸਿਾ 5 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ 
ਉਰਫਧ ਹ. (Source: https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/kot-budha.html) 

C. MAAN 

C.1 Location 

ਭਾਨ ਥੂੰ ਡ,  686 ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਿਾਰਾ ੱਟੀ ਉ ਥਜਥਰਹਆ ਂਦ ਸਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਫਾਦੀ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ, ਬਾਯਤ ਦ ਯਾਜ ਯਾਜ 

ਤਯਨਤਾਯਨ ਥਜਰਹ  ਦ ੱਟੀ ਉ ਥਜਰਹ  ਥਿੱਚ ਸਥਥਤ ਹ। ਭਾਨ ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਕੱੁਰ ਬੂਗਥਰਕ ਖਤਯ 2 ਥਕਰਭੀਟਯ ਹ ਅਤ 

ਇਹ ਉ ਥਜਰਹ  ਦ ਖਤਯ ਅਨੁਸਾਯ 64 ਿਾਂ ਸਬ ਤੋਂ ਛਟਾ ਥੂੰ ਡ ਹ। ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਨੇੜਰਾ ਸਥਹਯ ੱਟੀ ਹ। ਥੂੰ ਡ ਭਾਨ 

ੂੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹ। ੱਟੀ ਉ ਥਜਰਹਾ ਹਡ ਕੁਆਯਟਯ ਹ ਅਤ ਥੂੰ ਡ ਤੋਂ ਦੂਯੀ 18 ਥਕ.ਭੀ. ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਥਜਰਹਾ ਹਡ 

ਕੁਆਯਟਯ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਹ ਜ 18 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ „ਤ ਹ। ਉ ਥਜਰਹਾ ਹਿੱਡ ਕੁਆਯਟਯ ੱਟੀ ਹ ਅਤ ਉ ਥਜਰਹਾ 

ਹਿੱਡ ਕੁਆਯਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਥੂੰ ਡ ਤੋਂ 18 ਥਕਰਭੀਟਯ ਹ। ਥਜਰਹਾ ਹਡ ਕੁਆਯਟਯ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਹ ਅਤ ਇਸਦੀ ਦੂਯੀ 

ਥੂੰ ਡ ਤੋਂ 18 ਥਕlomItrhY[ ਭਾਨ ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਨੇੜਰਾ ਸਥਹਯ ੱਟੀ ਹ ਅਤ ਨਜਦੀਕੀ ਸਥਹਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 18 ਥਕ.ਭੀ. 

ਹ। (Source :http://www.census2011.co.in/data/village/38188-kot-budha-punjab.html) 

C.2 Population Overview  

ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ 686 ਰਕ ਯਥਹੂੰਦ ਹਨ, ਥਜਨਹ ਾਂ ਥਿਚੋਂ 370 (54%) ੁਯਸ ਅਤ 316 (46%) AoਯਤI ਹਨ। 81% ੂਯੀ 

ਆਫਾਦੀ ਆਭ ਜਾਤੀ, 19% ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹ। ਭਾਨ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਫੱਚੀAW (6 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਭਯ) ਦੀ ਆਫਾਦੀ 

14% ਹ, ਥਜਨਹ ਾਂ ਥਿਚੋਂ 67% ਰੜਕ ਅਤ 33% ਰੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ  99 ਥਯਿਾਯ ਹਨ ਅਤ ਹਯ ਥਯਿਾਯ 

ਥਿਚ AOsq 7 ਥਿਅਕਤੀ ਯਥਹੂੰਦ ਹਨ। ਭਯਦਾਂ ਰਈ ਫੱਥਚਆਂ ਦਾ ਥਰੂੰ ਗ ਅਨੁਾਤ 2011 ਦੀ ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਅਨੁਸਾਯ 

492 ਹ ਜ ਥਕ ੂੰਜਾਫ ਦੀ ਸਤ 846 ਨਾਰੋਂ  ਘੱਟ ਹ। (Source: https://indikosh.com/vill/39569/maan-126) 

Table 2.5 Population Statistics in Maan  

Particulars Total Male Female 

Total No. of Houses 99 - - 

Population 686 370 316 

Child (0-6) 94 63 31 

Schedule Caste 130 69 61 

Schedule Tribe 0 0 0 

https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/kot-budha.html
http://www.census2011.co.in/data/village/38188-kot-budha-punjab.html
https://indikosh.com/vill/39569/maan-126


SIA Study of Land Acquisition for Public Purpose for New Rail Line Between Ferozepur-Patti 

19 | Page 

 

Literacy 74.32% 81.43% 66.67% 

Total Workers 205 199 6 

Main Worker 184 - - 

Marginal Worker 21 18 3 
 

(Source :http://www.census2011.co.in/data/village/38188-kot-budha-punjab.html) 

C.3 Literacy Rate 

ੂੰਜਾਫ ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਭਾਨ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ ਘੱਟ ਹ। ਸਾਰ 2011 ਥਿਚ ਭਾਨ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ ੂੰਜਾਫ 

ਦ 75.84% ਦ ਭੁਕਾਫਰ  74.32% ਸੀ। ਭਾਨ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਭਯਦ ਸਾਖਯਤਾ 81.43% ਯਹੀ ਜਦੋਂ ਥਕ AOrq ਸਾਖਯਤਾ 

ਦਯ  66.67% ਹ। 

C.4 Caste Factor 

ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਭਾਨ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 18.95% ਹ। ਥੂੰ ਡ ਭਾਨ ਕਰ ਇਸ ਸਭੇਂ ਕਈ 

ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹ। 

C.5 Work Profile 

ਭਾਨ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ, ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਥਿਚੋਂ 205 ਕੂੰਭ ਦ ਕੂੰਭ ਥਿਚ ਰੱਗ ਹਏ ਸਨ। 89.76% ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੂੰਭ 

ਨੂੂੰ  ਭੱੁਖ ਕੂੰਭ (ਯੁਜਗਾਯ ਜਾਂ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਕਭਾਈ) ਦੱਥਸਆ ਜਦੋਂ ਥਕ 10.24% ਭਾਭੂਰੀ ਗਤੀਥਿਧੀਆਂ ਥਿੱਚ 

ਸਾਭਰ ਸਨ ਜ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਭੇਂ ਰਈ ਯਜੀ ਯਟੀ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਹਨ। ਭਨ ਿਯਕ ਥਿਚ ਰੱਗ 205 ਕਾਥਭਆਂ 

ਥਿਚੋਂ 2 ਕਾਸਤਕਾਯ (ਭਾਰਕ ਜਾਂ ਸਥਹ-ਭਾਰਕ) ਸਨ ਜਦੋਂ ਥਕ 155 ਖਤੀ ਭਜਦੂਯ ਸਨ। 

C.6 Connectivity  

ਥੂੰ ਡ ਨਾਰ ਸੂੰਯਕ ਫਥਰਕ ਫੱਸ ਸਯਥਿਸ ਦੁਆਯਾ ਹ ਜ ਥਕ 5-10 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਉਰਫਧ ਹ। ਥਨਿੱਜੀ 

ਫੱਸ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਿੀ ਉਰਫਧ ਹ ਜ ਥਕ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਹੀ ਭਜੂਦ ਹ। ਯਰਿ ਸੂੰਯਕ ਸਿਾ 5 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ 

ਉਰਫਧ ਹ. (Source :https://villageinfo.in/punjab/amritsar/amritsar-i/maan.html) 

D. TALWANDI MASTADA SINGH 

D.1 Location 

ਤਰਿੂੰਡੀ ਭਸਤ `ਦਾ ਥਸੂੰਘ ਬਾਯਤ ਦ ੂੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦ ਤਯਨਤਾਯਨ ਥਜਰਹ  ਦੀ ੱਟੀ-ਤਥਹਸੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਥੂੰ ਡ ਹ। ਤਰਿੂੰਡੀ 

ਭਸਤ `ਦਾ ਥਸੂੰਘ ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਕੱੁਰ ਬੂਗਥਰਕ ਖਤਯ 2 ਥਕਰਭੀਟਯ ਹ ਅਤ ਇਹ ਉ ਥਜਰਹ  ਦ ਖਤਯ ਅਨੁਸਾਯ 46 ਿਾਂ ਸਬ ਤੋਂ 

http://www.census2011.co.in/data/village/38188-kot-budha-punjab.html
https://villageinfo.in/punjab/amritsar/amritsar-i/maan.html
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ਛਟਾ ਥੂੰ ਡ ਹ। ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਨੇੜਰਾ ਸਥਹਯ ੱਟੀ ਹ। ਥੂੰ ਡ ਤਰਿੂੰਡੀ ਭਸਤ `ਦਾ ਥਸੂੰਘ ੂੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹ। 

ੱਟੀ ਉ ਥਜਰਹਾ ਹਡ ਕੁਆਯਟਯ ਹ ਅਤ ਥੂੰ ਡ ਤੋਂ ਦੂਯੀ 3 ਥਕ।ਭੀ. ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਥਜਰਹਾ ਹਡ ਕੁਆਯਟਯ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਹ ਜ 

20 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਤ ਹ। ਇਹ ਥਜਰਹਾ ਹਿੱਡ ਕੁਆਯਟਯ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਸਾਥਹਫ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਿੱਰ 28 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ 

ਦੂਯੀ ਤ ਸਥਥਤ ਹ। ਯਾਜ ਦੀ ਯਾਜਧਾਨੀ ਚੂੰਡੀਗੜਹ ਤੋਂ 226 iklomItr ਤਰਿੂੰਡੀ ਭਾਤਸਦਾ ਥਸੂੰਘ ਨੂਹਸਯ ੂੰ ਨੂਆਨ 

ਤਥਹਸੀਰ ਦ ਉਤਾੜ ਿੱਰ ਥਘਯੀ ਹਈ ਹ, ਚਹਰਾ ਸਾਥਹਫ ਤਥਹਸੀਰ ੂਯਫ ਿੱਰ, ਥਬੱਖੀਥਿੂੰ ਡ ਤਥਹਸੀਰ ੱਛਭ ਿੱਰ, 

ੱਛਭੀ ਤਯਨਤਾਯਨ, ਜੀਯਾ, ਥਪਯਜੁਯ ਕੈਂਟ. ਤਰਿੂੰਡੀ ਭਸਤਦਾ ਥਸੂੰਘ ਦ ਨਜਦੀਕੀ ਸਥਹਯ ਹਨ। (Source 

:http://www.census2011.co.in/data/village/38188-kot-budha-punjab.html ) 

D.2 Population Overview  

ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਜਨਸੂੰ ਥਖਆ ਘਣਤਾ 531 ਥਿਅਕਤੀ ਰਤੀ ਥਕਰਭੀਟਯ ਹ। ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ 999 ਥਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਘਯ ਹ, ਥਜਨਹ ਾਂ 

ਥਿੱਚ 533 (53%) ੁਯਸ ਅਤ 466 (47%) Aoਯਤਾਂ ਹਨ। ਸਾਯੀ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 71% ਆਭ ਜਾਤੀ, 29% ਅਨੁਸੂਥਚਤ 

ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਹ। ਤਰਿੂੰਡੀ ਭਸਤਦਾ ਥਸੂੰਘ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਫੱਚੀ (6 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਭਯ) ਦੀ ਆਫਾਦੀ 14% ਹ, ਥਜਨਹ ਾਂ ਥਿਚੋਂ 

59% ਰੜਕ ਅਤ 41% ਰੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ 168 ਥਯਿਾਯ ਹਨ ਅਤ ਹਯ ਥਯਿਾਯ ਥਿਚ ਸਤਨ 6 ਥਿਅਕਤੀ 

ਯਥਹੂੰਦ ਹਨ। ਸਾਰ 2011 ਦੀ ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਰਤੀ 1000 ਭਯਦਾਂ ਥਿੱਚ 874 Aoਯਤਾਂ ਹਨ। 

ਆਭ ਜਾਤੀ ਥਿੱਚ ਥਰੂੰ ਗ ਅਨੁਾਤ 868, ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ ਥਿੱਚ 889 ਹ। ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਉਭਯ ਦ 1000 ਭੁੂੰ ਥਡਆਂ 

ਥਿੱਚ 6 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਭਯ ਦੀਆਂ 683 ਰੜਕੀਆਂ ਹਨ। (Source: 

https://indikosh.com/vill/39570/talwandi-Mastada-singh-196). 

Table 2.6 Population Statistics in Talwandi Mastada Singh 

Particulars Total Male Female 

Total No. of Houses 168 - - 

Population 999 533 466 

Child (0-6) 138 82 56 

Schedule Caste 289 153 136 

Schedule Tribe 0 0 0 

Literacy 62.72% 65.85% 59.27% 

Total Workers 316 287 29 

Main Worker 308 - - 

Marginal Worker 8 4 4 

(Source:https://www.census2011.co.in/data/village/38169-talwandi-Mastada-singh-

punjab.html) 

  

http://www.census2011.co.in/data/village/38188-kot-budha-punjab.html
https://indikosh.com/vill/39570/talwandi-mutsadda-singh-196
https://www.census2011.co.in/data/village/38169-talwandi-mutsadda-singh-punjab.html
https://www.census2011.co.in/data/village/38169-talwandi-mutsadda-singh-punjab.html


SIA Study of Land Acquisition for Public Purpose for New Rail Line Between Ferozepur-Patti 

21 | Page 

 

D.3 Literacy Rate 

ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਕੱੁਰ 540 ਰਕ ਸਾਖਯ ਹਨ, ਥਜਨਹ ਾਂ ਥਿੱਚ 297 ੁਯਸ ਅਤ 243 Aoਯਤਾਂ ਹਨ। ਤਰਿੂੰਡੀ ਭਸਤਦਾ ਥਸੂੰਘ ਦੀ 

ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ (6 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ ਫੱਥਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਫਾਹਯ ਯੱਥਖਆ ਥਗਆ ਹ) 63% ਹ। ਇੱਥ 66% ਭਯਦ ਅਤ 59% 

Aoਯਤ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਸਾਖਯ ਹ । ਇੱਥ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਸਾ ੂੰਜਾਫੀ ਹ। (Source 

:https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/talwandi-Mastada-singh.html). 

D.4 Caste Factor  

ਤਯਨਤਾਯਨ ਦ ਥੂੰ ਡ ਤਰਿੂੰਡੀ ਭਸਤਦਾ ਥਸੂੰਘ ਦੀ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਫਾਦੀ ਹ। ਤਰਿੂੰਡੀ ਭਸਤਦਾ ਥਸੂੰਘ 

ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) 28.93% ਹ। ਥੂੰ ਡ ਤਰਿੂੰਡੀ ਭਸਤਦਾ ਥਸੂੰਘ ਕਰ ਇਸ ਸਭੇਂ 

ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਦੀ ਅਫਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹ। 

D.5 Work Profile  

ਤਰਿੂੰਡੀ ਭਸਤ `ਦਾ ਥਸੂੰਘ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਥਿਚੋਂ 316 ਕੂੰਭ ਦ ਕੂੰਭ ਥਿਚ ਰੱਗ ਹਏ ਸਨ। 97.47% ਕਾਥਭਆਂ ਨੇ 

ਆਣ ਕੂੰਭ ਨੂੂੰ  ਭੱੁਖ ਕੂੰਭ (ਯੁਜਗਾਯ ਜਾਂ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਕਭਾਈ) ਦੱਥਸਆ ਜਦੋਂ ਥਕ 2.53% ਹਾਸੀਏ ਦੀਆਂ 

ਗਤੀਥਿਧੀਆਂ ਥਿੱਚ ਸਾਭਰ ਸਨ ਜ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਭੇਂ ਰਈ ਯਜੀ ਯਟੀ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਹਨ. ਭਨ ਿਯਕ ਥਿਚ 

ਰੱਗ 316 ਕਾਥਭਆਂ ਥਿਚੋਂ 206 ਕਾਸਤਕਾਯ (ਭਾਰਕ ਜਾਂ ਸਥਹ-ਭਾਰਕ) ਸਨ ਜਦੋਂ ਥਕ 45 ਭਜਦੂਯ ਸਨ। (Source: 

https://indikosh.com/vill/39570/talwandi-Mastada-singh-196). 

D.6 Connectivity  

ਥੂੰ ਡ ਨਾਰ ਸੂੰਯਕ ਫਥਰਕ ਫੱਸ ਸਯਥਿਸ ਦੁਆਯਾ ਹ ਜ ਥਕ 5-10 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਉਰਫਧ ਹ। ਥਨਿੱਜੀ 

ਫੱਸ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਿੀ ਉਰਫਧ ਹ ਜ ਥਕ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਹੀ ਭਜੂਦ ਹ। ਯਰਿ ਸੂੰਯਕ ਸਿਾ 5 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ 

ਉਰਫਧ ਹ। ੱਟੀ ਯਰਿ ਸਟਸਨ, ਫਾਯਾਏ ਯਰਿ ਸਟਸਨ ਤਰਿੂੰਡੀਭਾਤਸਦਾ ਥਸੂੰਘ ਦ ਨਜਦੀਕੀ ਯਰਿ ਸਟਸਨ 

ਹਨ। (Source :https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/talwandi-Mastada-singh.html). 

E. SAFA SINGH WALA 

E.1 Location 

ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ, ੂੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦ ਤਯਨਤਾਯਨ ਥਜਰਹ  ਦੀ ੱਟੀ ਤਥਹਸੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛਟਾ ਥਜਹਾ ਥੂੰ ਡ / ਥੂੰ ਡ ਹ। ਇਹ 

ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ੂੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹ। ਇਹ ਥਜਰਹਾ ਹਿੱਡ ਕੁਆਯਟਯ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਸਾਥਹਫ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਿੱਰ 28 

ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਸਥਥਤ ਹ। ਯਾਜ ਦੀ ਯਾਜਧਾਨੀ ਚੂੰਡੀਗੜਹ ਤੋਂ 226 ਥਕ.ਭੀ. ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ, ਨ ਸਥਹਯਾ 

https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/talwandi-mutsadda-singh.html
https://indikosh.com/vill/39570/talwandi-mutsadda-singh-196
https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/talwandi-mutsadda-singh.html
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ੂੰ ਨੂਆਨ ਤਥਹਸੀਰ ਦ ਉਤਾੜ ਿੱਰ, ੂਯਫ ਿੱਰ ਚਹਰਾ ਸਾਥਹਫ ਤਥਹਸੀਰ, ੱਛਭ ਿੱਰ ਥਬੱਖੀਥਿੂੰ ਡ ਤਥਹਸੀਰ, ੱਛਭ 

ਿੱਰ ਤਯਨ ਤਾਯਨ, ਜੀਯਾ, ਥਪਯਜੁਯ ਕੈਂਟ ਦੁਆਯਾ ਥਘਥਯਆ ਹਇਆ ਹ। ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਦ ਨੇੜਰ  ਸਥਹਯ ਹਨ। 

ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਕੁਰ ਬੂਗਥਰਕ ਖਤਯਪਰ 149 ਹਕਟਅਯ ਹ। ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਦੀ ਕੱੁਰ ਅਫਾਦੀ 114 ਹ। ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ 

ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਤਕਯੀਫਨ 21 ਘਯ ਹਨ। ੱਟੀ ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਸਥਹਯ ਹ।.(Source 

:https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/ Safa-singhwala.html) 

E.2 Population Overview   

ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ, ੂੰਜਾਫ ਦਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਥਜਰਹ  ਦੀ ੱਟੀ ਤਥਹਸੀਰ ਥਿੱਚ ਸਥਥਤ ਇੱਕ ਛਟਾ ਥਜਹਾ ਥੂੰ ਡ ਹ, ਥਜਸ 

ਥਿੱਚ ਕੱੁਰ 21 ਥਯਿਾਯ ਯਥਹੂੰਦ ਹਨ। ਸਫ਼ਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਅਫਾਦੀ 114 ਹ ਥਜਨਹ ਾਂ ਥਿੱਚੋਂ 61 ੁਯਸ ਅਤ 53 

Aoਯਤਾਂ ਹਨ ਜ ਥਕ 2011 ਦੀ ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਅਨੁਸਾਯ ਹ। ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ 0-6 ਸਾਰ ਉਭਯ ਦ ਫੱਥਚਆਂ 

ਦੀ ਆਫਾਦੀ 12 ਹ ਜ ਥਕ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 10.53% ਫਣਦੀ ਹ। ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਦੀ Sਸਤ ਥਰੂੰ ਗ 

ਅਨੁਾਤ 869 ਹ ਜ ਥਕ ੂੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦੀ ਸਤਨ 895 ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਘੱਟ ਹ। ਸਾਰਾਨਾ ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਅਨੁਸਾਯ ਸਪਾ 
ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਰਈ ਫਾਰ ਥਰੂੰ ਗ ਅਨੁਾਤ 1400 ਹ, ਜ ਥਕ ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਆਫਾਦੀ (6 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਭਯ) 

ਤੋਂ ਿੱਧ ਹ। 11% ਹ, ਉਨਹ ਾਂ ਥਿਚੋਂ 42% ਰੜਕ ਅਤ 58% ਰੜਕੀਆਂ ਹਨ. ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ 21 ਥਯਿਾਯ ਹਨ ਅਤ ਹਯ 

ਥਯਿਾਯ ਥਿਚ 5 ਸਤਨ 5 ਥਿਅਕਤੀ ਯਥਹੂੰਦ ਹਨ। ਸਾਰ 2011 ਦੀ ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਰਤੀ 

1000 ਭਯਦ 869 Aoਯਤਾਂ ਹਨ। ਸਧਾਯਣ ਜਾਤੀ ਥਿੱਚ ਥਰੂੰ ਗ ਅਨੁਾਤ 869 ਹ। ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਉਭਯ ਦ 1000 

ਰੜਕ ਰਤੀ 6 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਭਯ ਦੀਆਂ 1400 ਰੜਕੀਆਂ ਹਨ। 

Table 2.7 Population Statistics in Safa Singh Wala 

Particulars Total Male Female 

Total No. of Houses 21 - - 

Population 114 61 53 

Child (0-6) 12 5 7 

Schedule Caste 0 0 0 

Schedule Tribe 0 0 0 

Literacy 75.49% 82.14% 67.39% 

Total Workers 54 53 1 

Main Worker 53 - - 

Marginal Worker 1 1 0 

(Source: https://www.census2011.co.in/data/village/38172- Safa-singhwala-punjab.html) 

  

https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/saffa-singhwala.html
https://www.census2011.co.in/data/village/38172-saffa-singhwala-punjab.html
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E.3 Literacy Rate 

ਸਪਾ ਫਸੰਘ ਿਾਰਾ ਫੰਡ ਫਿੱਚ ੰਜਾਫ ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ ਘੱਟ ਹ। ਸਾਰ 2011 ਫਿਚ ਸਾਫਾ ਫਸੰਘ ਿਾਰਾ 

ਫੰਡ ਦੀ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ ੰਜਾਫ ਦ 75.84% ਦ ਭੁਕਾਫਰ  75.49% ਸੀ। ਫੰਡ ਸਪਾ ਫਸੰਘ ਿਾਰਾ ਫਿੱਚ ਭਯਦ 

ਸਾਖਯਤਾ 82.14% ਯਹੀ ਜਦੋਂ ਫਕ  Aoਯਤ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ 67. 39% ਹ। 

5.4 Caste Factor 

ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਸਾਯੀ ਆਫਾਦੀ ਆਭ ਜਾਤੀ ਨਾਰ ਸਫੂੰ ਧਤ ਹ। ਤਯਨਤਾਯਨ ਥਜਰਹ  ਦ ਥੂੰ ਡ ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਥਿੱਚ ਅਨੁਸੂਥਚਤ 

ਜਾਤੀ (ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ) ਅਤ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ  (ਐਸਟੀ) ਦੀ ਕਈ ਆਫਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹ। (Source: 

https://www.census2011.co.in/data/village/38172- Safa-singhwala-punjab.html). 

E.5 Work Profile 

ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਥਿੱਚੋਂ 54 ਕੂੰਭ ਕਾਯਜਾਂ ਥਿੱਚ ਰੱਗ ਹਏ ਸਨ। 98.15% ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੇ 

ਆਣ ਕੂੰਭ ਨੂੂੰ  ਭੱੁਖ ਕੂੰਭ (ਯੁਜਗਾਯ ਜਾਂ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਕਭਾਈ) ਦੱਥਸਆ ਜਦੋਂ ਥਕ 1.85% ਭਾਭੂਰੀ 
ਗਤੀਥਿਧੀਆਂ ਥਿੱਚ ਸਾਭਰ ਸਨ ਜ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਭੇਂ ਰਈ ਯਜੀ ਯਟੀ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਸਨ. ਭਨ ਿਯਕ ਥਿਚ 

ਰੱਗ 54 ਕਾਥਭਆਂ ਥਿਚੋਂ 51 ਕਾਸਤਕਾਯ (ਭਾਰਕ ਜਾਂ ਸਥਹ-ਭਾਰਕ) ਸਨ ਜਦੋਂ ਥਕ ਕਈ ਿੀ ਖਤੀਫਾੜੀ ਭਜਦੂਯ ਨਹੀਂ 

ਸੀ। ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਥਿਚ 47% (54) ਆਫਾਦੀ ਭੱੁਖ ਜਾਂ ਸੀਭਾਂਤ ਕੂੰਭਾਂ ਥਿਚ ਰੱਗੀ ਹਈ ਹ। 87% ਭਯਦ ਅਤ 2% 

Aoਯਤ ਕਾਯਜਸੀਰ ਆਫਾਦੀ ਹਨ। ਕੱੁਰ ਭਯਦ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 85% ਭੱੁਖ (ੂਯ ਸਭੇਂ) ਭਜਦੂਯ ਹਨ ਅਤ 2% ਸੀਭਾਂਤ 

(ਾਯਟ ਟਾਈਭ) ਕਯਭਚਾਯੀ ਹਨ। Aoਯਯਤਾਂ ਰਈ ਕੱੁਰ  ਆਫਾਦੀ ਦਾ 2% ਭੱੁਖ ਅਤ 0% ਸੀਭਾਂਤ ਭਜਦੂਯ ਹਨ। 
(Source :https://indikosh.com/vill/39573/ Safa-singhwala-193). 

E.6 Connectivity  

ਥੂੰ ਡ ਨਾਰ ਸੂੰਯਕ ਫਥਰਕ ਫੱਸ ਸਯਥਿਸ ਦੁਆਯਾ ਹ ਜ ਥਕ 5-10 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਉਰਫਧ ਹ। ਥਨਿੱਜੀ 

ਫੱਸ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਿੀ ਉਰਫਧ ਹ ਜ ਥਕ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਹੀ ਭਜੂਦ ਹ। ਯਰਿ ਕਨੈਕਟੀਥਿਟੀ ਸਿਾ 10 ਤੋਂ ਿੱਧ ਥਕਰਭੀਟਯ 

ਦੀ ਦੂਯੀ ਦ ਅੂੰਦਯ ਉਰਫਧ ਹ। (Source :https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/ Safa-

singhwala.html) 
 

F. KALEKE UTTARH 

F.1 Location 

ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਕਾਰਕ ਉਤਾੜ ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਡ ਜਾਂ ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਕਡ 038171 ਹ। 

ਕਾਰਕ ਉਤਾੜ ਥੂੰ ਡ ੂੰਜਾਫ, ਬਾਯਤ ਥਿੱਚ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਥਜਰਹ  ਦੀ ੱਟੀ ਤਥਹਸੀਰ ਥਿੱਚ ਸਥਥਤ ਹ। ਇਹ ਉ-ਥਜਰਹਾ 

ਹਡਕੁਆਟਯ ੱਟੀ ਤੋਂ 14 ਥਕਰਭੀਟਯ ਅਤ ਥਜਰਹਾ ਹਡਕੁਆਟਯ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਤੋਂ 35 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਸਥਥਤ 

ਹ। ਕਾਰਕ ਉਤਾੜ ਦੀ ਆਣੀ ਗਰਾਭ ੂੰਚਾਇਤ ਹ। ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਕੱੁਰ ਬੂਗਥਰਕ ਖਤਯ 361 ਹਕਟਅਯ ਹ। ਕਾਰਕ ਉਤਾੜ 

ਦੀ ਕੱੁਰ ਅਫਾਦੀ 848 (461 ਭਯਦ ਅਤ 387 Aoਯਤਾਂ) ਹ। ਕਾਰਕ ਉਤਾੜ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਰਗਬਗ 167 ਘਯ ਹਨ। ੱਟੀ 

https://www.census2011.co.in/data/village/38172-saffa-singhwala-punjab.html
https://indikosh.com/vill/39573/saffa-singhwala-193
https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/saffa-singhwala.html
https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/saffa-singhwala.html
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ਕਾਰਕ ਉਤਾੜ ਿੱਰ ਨੇੜਰਾ ਸਥਹਯ ਹ। (Source: https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/kaleke-

Uttarh.html). 

F.2 Population Overview  

ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ 848 ਰਕ ਯਥਹੂੰਦ ਹਨ, ਥਜਨਹ ਾਂ ਥਿਚੋਂ 461 ( 54%) ਭਯਦ ਅਤ 7387 ( 46%) Aoਯਤ ਹਨ। ਸਾਯੀ ਆਫਾਦੀ 

ਦਾ 54% ਆਭ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਹ, 46% ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਹ। ਕਾਰਕ ਉੱਧ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਫੱਚ (ਉਭਯ 6 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਦੀ 

ਆਫਾਦੀ 14% ਹ, ਉਨਹ ਾਂ ਥਿੱਚੋਂ 56% ਰੜਕ ਅਤ 44% ਰੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ 167 ਥਯਿਾਯ ਹਨ ਅਤ ਹਯ 

ਥਯਿਾਯ ਥਿੱਚ ਸਤਨ 5 ਥਿਅਕਤੀ ਯਥਹੂੰਦ ਹਨ। ਕਾਰਕ ਉਤਾੜ ਥਿੱਚ 0-6 ਸਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਿਾਰ  ਫੱਥਚਆਂ ਦੀ ਆਫਾਦੀ 

119 ਹ ਜ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 14.03% ਫਣਦੀ ਹ। ਕਾਰਕ ਉਤਾੜ ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਸਤਨ ਥਰੂੰ ਗ ਅਨੁਾਤ 839 ਹ ਜ 

ਥਕ ੂੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦੀ ਸਤਨ 895 ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਘੱਟ ਹ। ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਅਨੁਸਾਯ ਕਾਰਕ ਉਤਾੜ ਰਈ ਫਾਰ ਥਰੂੰ ਗ 

ਅਨੁਾਤ 776 ਹ, ਜ ੂੰਜਾਫ ਦ ਸਤਨ  846 ਨਾਰੋਂ    ਘੱਟ ਹ। 

Table 2.8 Population Statistics in Kaleke Uttarh 

Particulars Total Male Female 

Total No. of Houses 167 - - 

Population 848 461 387 

Child (0-6) 119 67 52 

Schedule Caste 394 222 172 

Schedule Tribe 0 0 0 

Literacy 57.06% 61.68% 51.64% 

Total Workers 330 267 63 

Main Worker 271 - - 

Marginal Worker 59 34 25 

(Source :https://www.census2011.co.in/data/village/38171-kaleke-Uttarh-punjab.html) 

F.3 Literacy Rate 

ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਕੱੁਰ 416 ਰਕ ਸਾਖਯ ਹਨ, ਥਜਨਹ ਾਂ ਥਿੱਚ 243 ਭਯਦ ਅਤ 173 Aoਯਤਾਂ ਹਨ। ਕਾਰਕ ਉਤਾੜ ਦੀ ਸਾਖਯਤਾ 

ਦਯ (6 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ ਫੱਥਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਫਾਹਯ ਯੱਥਖਆ ਥਗਆ ਹ) 57% ਹ। ਇੱਥ 62% ਭਯਦ ਅਤ 52%  ਆਫਾਦੀ 

ਸਾਖਯ ਹਨ।Source :https://indikosh.com/vill/39572/kaleke-Uttarh-194). 

F.4 Caste Factor  

ਕਾਰਕ ਉਤਾੜ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ, ਫਹੁਤ ਥੂੰ ਡ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਦ ਹਨ। ਕਾਰਕ ਉਤਾੜ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਕੱੁਰ 

ਆਫਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) 46.46% ਹ। ਥੂੰ ਡ ਕਾਰਕ ਉਤਾੜ ਥਿੱਚ ਇਸ ਸਭੇਂ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ 

https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/kaleke-uttar.html
https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/kaleke-uttar.html
https://www.census2011.co.in/data/village/38171-kaleke-uttar-punjab.html
https://indikosh.com/vill/39572/kaleke-uttar-194
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(ਐਸਟੀ) ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹ। (Source :https://www.census2011.co.in/data/village/38171-kaleke-

Uttarh-punjab.html). 

F.5 Work Profile  

ਕਾਰਕ ਉਤਾੜ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਥਿਚੋਂ 330 ਕੂੰਭ ਦ ਕੂੰਭ ਥਿਚ ਰੱਗ ਹਏ ਸਨ। 82.12% ਕਾਥਭਆਂ ਨੇ ਆਣ 

ਕੂੰਭ ਨੂੂੰ  ਭੱੁਖ ਕੂੰਭ (ਯੁਜਗਾਯ ਜਾਂ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਕਭਾਈ) ਦੱਥਸਆ ਜਦੋਂ ਥਕ 17.88% ਹਾਸੀਏ ਦੀਆਂ 

ਗਤੀਥਿਧੀਆਂ ਥਿੱਚ ਸਾਭਰ ਸਨ ਜ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਭੇਂ ਰਈ ਯਜੀ ਯਟੀ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਹਨ। ਭਨ ਿਯਕ ਥਿਚ 

ਰੱਗ 330 ਕਾਥਭਆਂ ਥਿਚੋਂ 90 ਕਾਸਤਕਾਯ (ਭਾਰਕ ਜਾਂ ਸਥਹ-ਭਾਰਕ) ਸਨ ਜਦੋਂ ਥਕ 87 ਭਜਦੂਯ ਸਨ। ਕਾਰਕ ਉਤਾੜ 

ਥਿਚ 39% (330) ਆਫਾਦੀ ਭੱੁਖ ਜਾਂ ਸੀਭਾਂਤ ਕੂੰਭਾਂ ਥਿਚ ਯੱੁਝੀ ਹ। 58% ਭਯਦ ਅਤ 16% ਆਫਾਦੀ ਕਾਯਜਸੀਰ 

ਆਫਾਦੀ ਹਨ। ਕੱੁਰ ਭਯਦ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 51% ਭੱੁਖ (ੂਯਾ ਸਭਾਂ) ਕਾਭ ਅਤ 7% ਸੀਭਾਂਤ (ਾਯਟ ਟਾਈਭ) ਕਯਭਚਾਯੀ 

ਹਨ। Aoਯਤਾਂ ਰਈ ਕੱੁਰ  ਆਫਾਦੀ ਦਾ 10% ਭੱੁਖ ਅਤ 6% ਸੀਭਾਂਤ ਭਜਦੂਯ ਹਨ। (Source 

:https://indikosh.com/vill/39572/kaleke-Uttarh-194). 

F.6 Connectivity  

ਥੂੰ ਡ ਨਾਰ ਸੂੰਯਕ ਫਥਰਕ ਫੱਸ ਸਯਥਿਸ ਦੁਆਯਾ ਹ ਜ ਥਕ 5-10 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਉਰਫਧ ਹ. ਥਨਿੱਜੀ 

ਫੱਸ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਿੀ ਉਰਫਧ ਹ ਜ ਥਕ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਹੀ ਭਜੂਦ ਹ। ਯਰਿ ਕਨੈਕਟੀਥਿਟੀ ਸਿਾ 10 ਰੱਸ ਥਕਰਭੀਟਯ 

ਦੀ ਦੂਯੀ ਦ ਅੂੰਦਯ ਉਰਫਧ ਹ। (Source :https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/kaleke-

Uttarh.html). 

 

G. TALWANDI SOBA SINGH 

G.1 Location  

ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ ਥੂੰ ਡ, ੂੰਜਾਫ, ਬਾਯਤ ਥਿੱਚ ਤਯਨਤਾਯਨ ਥਜਰਹ  ਦੀ ੱਟੀ ਤਥਹਸੀਰ ਥਿੱਚ ਸਥਥਤ ਹ। ਇਹ ਉ-

ਥਜਰਹਾ ਹਡਕੁਆਟਯ ੱਟੀ ਤੋਂ 3 ਥਕਰਭੀਟਯ ਅਤ ਥਜਰਹਾ ਹਡਕੁਆਟਯ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਤੋਂ 20 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ 

ਸਥਥਤ ਹ। ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਆਣੀ ਗਰਾਭ ੂੰਚਾਇਤ ਹ। ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਕੱੁਰ ਬੂਗਥਰਕ ਖਤਯਪਰ 1060.27 

ਹਕਟਅਯ ਹ। ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਕਯੀਫ 369 ਘਯ ਹਨ। ੱਟੀ ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ ਦਾ ਨੇੜਰਾ ਸਥਹਯ 

ਹ। (Source: https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/talwandi-Soba-singh.html). 

G.2 Population Overview  

ਕੱੁਰ ਅਫਾਦੀ 2155 ਹ ਥਜਨਹ ਾਂ ਥਿਚੋਂ 1148 ਭਯਦ ਅਤ 1007 Aoਯਤਾਂ ਹਨ। ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ 2155 ਥਿਅਕਤੀ ਯਥਹੂੰਦ ਹਨ, 

ਥਜਨਹ ਾਂ ਥਿਚੋਂ 1148 (53%) ੁਯਸ ਅਤ 1007 (47%) Aoਯਤਾਂ ਹਨ। ੂਯੀ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 78% ਆਭ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਹ, 22% 

ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ ਨਾਰ ਹ। ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਫੱਚੀ (6 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਭਯ) ਦੀ ਆਫਾਦੀ 13% ਹ, ਥਜਨਹ ਾਂ 

ਥਿਚੋਂ 56% ਰੜਕ ਅਤ 44% ਰੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਕੱੁਰ 369 ਥਯਿਾਯ ਹਨ ਅਤ ਹਯ ਥਯਿਾਯ ਥਿੱਚ ਸਤਨ 6 

ਥਿਅਕਤੀ ਯਥਹੂੰਦ ਹਨ। ਸਾਰ 2011 ਦੀ ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਰਤੀ 1000 ਭਯਦ 877 Aoਯਤਾਂ 

https://www.census2011.co.in/data/village/38171-kaleke-uttar-punjab.html
https://www.census2011.co.in/data/village/38171-kaleke-uttar-punjab.html
https://indikosh.com/vill/39572/kaleke-uttar-194
https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/kaleke-uttar.html
https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/kaleke-uttar.html
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ਹਨ। ਆਭ ਜਾਤੀ ਥਿੱਚ ਥਰੂੰ ਗ ਅਨੁਾਤ 880, ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ ਥਿੱਚ 866 ਹ। ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਉਭਯ ਦ 1000 

ਭੁੂੰ ਥਡਆਂ ਥਿੱਚ 6 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਭਯ ਦੀਆਂ 774 ਰੜਕੀਆਂ ਹਨ। (Source 

:https://indikosh.com/vill/39571/talwandi-Soba-singh-195) 

Table 2.9 Population Statistics in Talwandi Soba Singh 

Particulars the opinion Total Male Female 

Total No. of Houses 369 - - 

Population 2,155 1,148 1,007 

Child (0-6) 282 159 123 

Scheduled Caste 474 254 220 

Scheduled Tribe 0 0 0 

Literacy 64.39% 68.96% 59.28% 

Total Workers 682 591 91 

Main Worker 530 - - 

Marginal Worker 152 112 40 

(Source:https://www.census2011.co.in/data/village/38170-talwandi-Soba-singh-punjab.html) 

G.3 Literacy Rate 

ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਫਾ ਥਸੂੰਘ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ੂੰਜਾਫ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਥਿੱਚ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ ਘੱਟ ਹ। ਸਾਰ 2011 ਥਿਚ ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਫਾ 

ਥਸੂੰਘ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ ੂੰਜਾਫ ਦ 75.84% ਦ ਭੁਕਾਫਰ  64.39% ਸੀ। ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਭਯਦ 

ਸਾਖਯਤਾ  68.96% ਯਹੀ ਜਦੋਂ ਥਕ Aoਯਤਾਂ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ 59.28% ਹ। ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਕੱੁਰ 1206 ਰਕ ਸਾਖਯ ਹਨ, 

ਥਜਨਹ ਾਂ ਥਿਚ 682 ਭਯਦ ਅਤ 524 Aoਯਤਾਂ ਹਨ। ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ ਦੀ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ (6 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ ਫੱਥਚਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਫਾਹਯ ਯੱਥਖਆ ਥਗਆ ਹ) 64% ਹ. ਇੱਥ 69% ਭਯਦ ਅਤ 59% ਆਫਾਦੀ ਸਾਖਯ ਹ। ਸਥਾਨਕ ਬਾਸਾ ੂੰਜਾਫੀ ਹ। 
G.4 Caste Factor 

ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) 22.00% ਹ। ਥੂੰ ਡ ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ 

ਕਰ ਇਸ ਸਭੇਂ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ  (ਐਸਟੀ) ਦੀ ਅਫਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹ। (Source:https://www. census2011. 

co.in/data/village/38170-talwandi-Soba-singh-punjab.html).  

 

G.5 Work Profile  

ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਥਿਚੋਂ 682 ਕੂੰਭ ਦ ਕੂੰਭ ਥਿਚ ਰੱਗ ਹਏ ਹਨ। 77.71% ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ 

ਨੇ ਆਣ ਕੂੰਭ ਨੂੂੰ  ਭੱੁਖ ਕੂੰਭ (ਯੁਜਗਾਯ ਜਾਂ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਕਭਾਈ) ਦੱਥਸਆ ਜਦੋਂ ਥਕ 22.29% ਭਾਭੂਰੀ 
ਗਤੀਥਿਧੀਆਂ ਥਿੱਚ ਸਾਭਰ ਸਨ ਜ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਭੇਂ ਰਈ ਯਜੀ ਯਟੀ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਸਨ. ਭਨ ਿਯਕ ਥਿਚ 

ਰੱਗ 682 ਕਾਥਭਆਂ ਥਿਚੋਂ 395 ਕਾਸਤਕਾਯ (ਭਾਰਕ ਜਾਂ ਸਥਹ-ਭਾਰਕ) ਸਨ ਜਦੋਂ ਥਕ 13 ਖਤੀਫਾੜੀ ਭਜਦੂਯ ਸਨ। 
ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ ਦੀ 32% (682) ਆਫਾਦੀ ਭੱੁਖ ਜਾਂ ਹਾਸੀਏ ਦ ਕੂੰਭਾਂ ਥਿੱਚ ਰੱਗੀ ਹਈ ਹ। 51% ਭਯਦ ਅਤ 9% 

ਆਫਾਦੀ ਕਾਯਜਸੀਰ ਆਫਾਦੀ ਹਨ। ਕੱੁਰ ਭਯਦ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 2% ਭੱੁਖ (ੂਯ ਸਭੇਂ) ਿਯਕਯ ਹਨ ਅਤ 10% ਸੀਭਾਂਤ 

https://indikosh.com/vill/39571/talwandi-sobha-singh-195
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(ਾਯਟ ਟਾਈਭ) ਕਯਭਚਾਯੀ ਹਨ. ਯਤਾਂ ਰਈ ਕੱੁਰ  ਆਫਾਦੀ ਦਾ 5% ਭੱੁਖ ਅਤ 4% ਸੀਭਾਂਤ ਭਜਦੂਯ ਹਨ। (Source 

:https://indikosh.com/vill/39571/talwandi-Soba-singh-195) 

G.6 Connectivity  

ਫਾਯਾਏ ਯਰਿ ਸਟਸਨ ਅਤ ਘਥਯਆਰਾ ਯਰਿ ਸਟਸਨ ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ ਦ ਨਜਦੀਕੀ ਯਰਿ ਸਟਸਨ ਹਨ। 

ਥੂੰ ਡ ਨਾਰ ਸੂੰਯਕ ਫਥਰਕ ਫੱਸ ਸਯਥਿਸ ਦੁਆਯਾ ਹ ਜ ਥਕ 5-10 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਉਰਫਧ ਹ। ਥਨਿੱਜੀ 

ਫੱਸ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਿੀ ਉਰਫਧ ਹ ਜ ਥਕ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਹੀ ਭਜੂਦ ਹ। ਯਰਿ ਕੁਨੈਕਟੀਥਿਟੀ ਸਿਾ 5 ਥਕਰਭੀਟਯ ਤੋਂ ਘੱਟ 

ਦੀ ਦੂਯੀ ਦ ਅੂੰਦਯ ਉਰਫਧ ਹ। (Source :https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/talwandi-Soba-

singh.html). 

H. BANGLA RAI 

H.1 Location  

2011 ਦੀ ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਥੂੰ ਡ, ੂੰਜਾਫ, ਬਾਯਤ ਥਿੱਚ ਤਯਨਤਾਯਨ ਥਜਰਹ  ਦੀ ੱਟੀ 

ਤਥਹਸੀਰ ਥਿੱਚ ਸਥਥਤ ਹ। ਇਹ ਉ-ਥਜਰਹਾ ਹਡਕੁਆਟਯ ੱਟੀ ਤੋਂ 17 ਥਕਰਭੀਟਯ ਅਤ ਥਜਰਹਾ ਹਡਕੁਆਟਯ ਤਯਨ 

ਤਾਯਨ ਤੋਂ 43 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਸਥਥਤ ਹ। ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਦੀ ਆਣੀ ਗਰਾਭ ੂੰਚਾਇਤ ਹ। ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਕੱੁਰ 

ਬੂਗਥਰਕ ਖਤਯਪਰ 317.4 ਹਕਟਅਯ ਹ. ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਦੀ ਕੱੁਰ ਅਫਾਦੀ 900 (485 ਭਯਦ ਅਤ 415 Aoਯਤਾਂ) ਦੀ ਹ। 

ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਤਕਯੀਫਨ 164 ਘਯ ਹਨ। ੱਟੀ ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਸਥਹਯ 

ਹ।Source: https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/talwandi-Soba-singh.html). 

H.2 Population Overview  

ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ 900 ਰਕ ਯਥਹੂੰਦ ਹਨ, ਥਜਨਹ ਾਂ ਥਿਚੋਂ 485 (54%) ਭਯਦ ਅਤ 415 (46%) .Aoਯਤ ਹਨ। ਸਭੱੁਚੀ ਆਫਾਦੀ 

ਦਾ 64% ਆਭ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਹ, 36% ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹ। ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਫੱਚੀ (6 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਭਯ) ਦੀ 

ਆਫਾਦੀ 14% ਹ, ਉਨਹ ਾਂ ਥਿੱਚੋਂ 50% ਰੜਕ ਅਤ 50% ਰੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ 164 ਘਯ ਹਨ ਅਤ ਹਯ ਥਯਿਾਯ 

ਥਿਚ ਸਤਨ 5 ਥਿਅਕਤੀ ਯਥਹੂੰਦ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਰਤੀ 1000 ਭਯਦ 856 

Aoਯਤਾਂ ਹਨ। ਸਧਾਯਣ ਜਾਤੀ ਥਿੱਚ ਥਰੂੰ ਗ ਅਨੁਾਤ 837 ਹ ਅਤ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ 890 ਥਿੱਚ ਹ। ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਇੱਕ 

ਹੀ ਰੜਕ ਦ ਰਤੀ 1000 ਭੁੂੰ ਥਡਆਂ ਥਿੱਚ 6 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਭਯ ਦੀਆਂ 1000 ਰੜਕੀਆਂ ਹਨ। (Source 

:https://indikosh.com/vill/39574/bangla-rai-340). 

  

https://indikosh.com/vill/39571/talwandi-sobha-singh-195
https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/talwandi-sobha-singh.html
https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/talwandi-sobha-singh.html
https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/talwandi-sobha-singh.html
https://indikosh.com/vill/39574/bangla-rai-340
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Table 2.10 Population Statistics in Bangla Rai 

Particulars Total Male Female 

Total No. of Houses 164 - - 

Population 900 485 415 

Child (0-6) 124 62 62 

Scheduled Caste 327 173 154 

Scheduled Tribe 0 0 0 

Literacy 51.03% 54.14% 47.31% 

Total Workers 365 313 52 

Main Worker 265 - - 

Marginal Worker 100 73 27 

(Source :https://www.census2011.co.in/data/village/38173-bangla-rai-punjab.html) 

H.3 Literacy Rate 

ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ੂੰਜਾਫ ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ ਘੱਟ ਹ। ਸਾਰ 2011 ਥਿਚ, ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਥੂੰ ਡ ਦੀ 
ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ ੂੰਜਾਫ ਦ 75.84% ਦ ਭੁਕਾਫਰ  51.03% ਸੀ। ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਭਯਦ ਸਾਖਯਤਾ 54.14% 

ਯਹੀ ਜਦੋਂ ਥਕ Aoਯਤ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ 47.31% ਸੀ। Source 

:https://www.census2011.co.in/data/village/38173-bangla-rai-punjab.html). 

 

H.4 Caste Factor 

ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ, ਫਹੁਤ ਥੂੰ ਡ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਦ ਹਨ। ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 

ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) 36.33% ਹ। ਥੂੰ ਡ ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਕਰ ਇਸ ਸਭੇਂ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਦੀ ਆਫਾਦੀ 

ਨਹੀਂ ਹ। 
H.5 Work Profile  

ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਦੀ 41% (365) ਆਫਾਦੀ ਭੱੁਖ ਜਾਂ ਸੀਭਾਂਤ ਕੂੰਭਾਂ ਥਿੱਚ ਰੱਗੀ ਹਈ ਹ। 65% ਭਯਦ ਅਤ 13%  ਆਫਾਦੀ 

ਕਾਯਜਸੀਰ ਆਫਾਦੀ ਹਨ. ਕੱੁਰ ਭਯਦ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 49% ਭੱੁਖ (ੂਯਾ ਸਭਾਂ) ਕਾਭ ਅਤ 15% ਸੀਭਾਂਤ (ਾਯਟ 

ਟਾਈਭ) ਕਯਭਚਾਯੀ ਹਨ। Aoਯਤਾਂ ਰਈ  ਆਫਾਦੀ ਦਾ 6% ਭੱੁਖ ਅਤ 7% ਸੀਭਾਂਤ ਭਜਦੂਯ ਹਨ। ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਥੂੰ ਡ 

ਥਿਚ, ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਥਿਚੋਂ, 365 ਕੂੰਭ ਦ ਕੂੰਭ ਥਿਚ ਰੱਗ ਹਏ ਸਨ। 72.60% ਕਾਭ ਆਣ ਕੂੰਭ ਨੂੂੰ  ਭੱੁਖ ਕੂੰਭ (ਯੁਜਗਾਯ 

ਜਾਂ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਕਭਾਈ) ਿਜੋਂ ਦਯਸਾਉਂਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਥਕ 27.40% ਭਾਭੂਰੀ ਗਤੀਥਿਧੀਆਂ ਥਿੱਚ ਸਾਭਰ ਸਨ 

ਜ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਭੇਂ ਰਈ ਯਜੀ ਯਟੀ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਹਨ। ਭਨ ਿਯਕ ਥਿਚ ਰੱਗ 365 ਕਾਥਭਆਂ ਥਿਚੋਂ 177 

ਕਾਸਤਕਾਯ (ਭਾਰਕ ਜਾਂ ਸਥਹ-ਭਾਰਕ) ਸਨ ਜਦੋਂ ਥਕ 60 ਖਤੀਫਾੜੀ ਭਜਦੂਯ ਸਨ। (Source 

:https://www.census2011.co.in/data/village/38173-bangla-rai-punjab.html). 

 

https://www.census2011.co.in/data/village/38173-bangla-rai-punjab.html
https://www.census2011.co.in/data/village/38173-bangla-rai-punjab.html
https://www.census2011.co.in/data/village/38173-bangla-rai-punjab.html
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H.6 Connectivity   

ਥੂੰ ਡ ਨਾਰ ਸੂੰਯਕ ਫਥਰਕ ਫੱਸ ਸਯਥਿਸ ਦੁਆਯਾ ਹ ਜ ਥਕ 5-10 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਉਰਫਧ ਹ। ਥਨਿੱਜੀ 

ਫੱਸ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਿੀ ਉਰਫਧ ਹ ਜ ਥਕ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਹੀ ਭਜੂਦ ਹ। ਯਰਿ ਕਨੈਕਟੀਥਿਟੀ ਸਿਾ 10 ਨਾਰੋਂ ਿੱਧ 

ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਦ ਅੂੰਦਯ ਉਰਫਧ ਹ।(Source :https://villageinfo.in/punjab/tarn-

taran/patti/bangla-rai.html). 

ZIRA SUB-DIVISION (FEROZEPUR DISTRICT) 

I. MALLANWALA KHAS 

I.1 Location 

ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ੂੰਜਾਫ ਦ ਥਪਯਜੁਯ ਥਜਰਹ  ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਯ ੂੰਚਾਇਤ ਸਥਹਯ ਹ। ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ 25 ਿਯਗ 

ਥਕਰਭੀਟਯ ਦ ਖਤਯ ਥਿੱਚ ਪਥਰਆ ਹਇਆ ਹ. ਫਾਯਡਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਤੋਂ 30 ਥਕਰਭੀਟਯ ਹ. ਥਪਯਜੁਯ 

ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਦਾ ਥਜਰਹਾ ਹ ਅਤ ਤਥਹਸੀਰ ਜੀਯਾ ਹ। ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਥਿੱਚ ਕੱੁਰ 13 ਿਾਯਡ ਹਨ। 
(Source:https://www.census2011.co.in/data/town/800206-mallanwala-Khas-punjab.html). 

I.2 Population Overview  

ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਨਗਯ ੂੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਫਾਦੀ 16,183 ਹ ਥਜਸ ਥਿੱਚੋਂ 8,443 ਭਯਦ ਅਤ 7,740 Aoਯਤਾਂ ਹਨ , ਜ ਥਕ 

2011 ਦੀ ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਅਨੁਸਾਯ ਹ। 0-6 ਸਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਿਾਰ  ਫੱਥਚਆਂ ਦੀ ਆਫਾਦੀ 1985 ਹ ਜ ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ 

ਦੀ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 12.27% ਹ. ਸਾਰ 2011 ਦੀ ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਸਥਹਯ ਥਿੱਚ ਰਤੀ 1000 ਭਯਦਾਂ ਥਿੱਚ 

917 Aoਯਤਾਂ ਹਨ. ਆਭ ਜਾਤੀ ਥਿੱਚ ਥਰੂੰ ਗ ਅਨੁਾਤ 909 , ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ ਥਿੱਚ 931  ਹ। ਸਥਹਯ ਥਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ 

ਉਭਯ ਦ 1000 ਭੁੂੰ ਥਡਆਂ ਥਿੱਚ 6 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਭਯ ਦੀਆਂ 896 ਰੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਥ ਫਾਰ ਥਰੂੰ ਗ ਅਨੁਾਤ ਥਿਚ 

ਇਕ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਰਤੀ 1000 ਭੁੂੰ ਥਡਆਂ ਥਿਚ 132 ਰੜਕੀਆਂ ਦਾ ਿਾਧਾ ਹਇਆ ਹ। (Source 

:https://villageinfo.in/punjab/Ferozepur/zira/mallanwalakhas.html). 

I.3 Literacy Rate  

ਸਥਹਯ ਥਿੱਚ ਕੱੁਰ 9693 ਰਕ ਸਾਖਯ ਹਨ, ਥਜਨਹ ਾਂ ਥਿੱਚ 5394 ਭਯਦ ਅਤ 4299 Aoਯਤਾਂ ਹਨ । ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਦੀ 

ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ (6 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦ ਫੱਥਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਫਾਹਯ ਯੱਥਖਆ ਥਗਆ ਹ) 68% ਹ। ਇੱਥ% 73% ਭਯਦ ਅਤ 63% 

ਆਫਾਦੀ ਸਾਖਯ ਹਨ। ਸਥਹਯ ਥਿਚ ਕੱੁਰ ਥਭਰਾ ਕ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ 9% ਿਧੀ ਹ। ਭਯਦ ਸਾਖਯਤਾ ਥਿਚ 8% ਅਤ 

Aoਯਤ ਦੀ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ 10% ਿਧੀ ਹ। 

 

https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/bangla-rai.html
https://villageinfo.in/punjab/tarn-taran/patti/bangla-rai.html
https://www.census2011.co.in/data/town/800206-mallanwala-khass-punjab.html
https://villageinfo.in/punjab/firozpur/zira/mallanwalakhas.html
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I.4. Caste Factor 

ਥਸੱਖ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 62% ਮਗਦਾਨ ਾਉਂਦ ਹਨ ਅਤ ਸਥਹਯ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਧਾਯਥਭਕ ਬਾਈਚਾਯਾ ਹ ਥਜਸ ਦ 

ਫਾਅਦ ਥਹੂੰ ਦ ੂਹਨ ਜ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 36% ਮਗਦਾਨ ਾਉਂਦ ਹਨ ਅਤ 1% ਆਫਾਦੀ ਦ ਨਾਰ ਈਸਾਈ ਤੀਸਯਾ ਸਬ 

ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਧਾਯਥਭਕ ਬਾਈਚਾਯਾ ਹ। ਸਥਹਯ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਥਿਕਾਸ ਦਯ 29.2% ਹ ਜ ਭਯਦ ਆਫਾਦੀ ਥਿਕਾਸ ਦਯ ਦ 

27.8% ਨਾਰੋਂ  1.4% ਿਧਯ ਹ। ਆਭ ਜਾਤੀ ਿਸੋਂ 9.2% ਿਧੀ ਹ; ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸਥਹਯ ਥਿਚ ਅਨੁਸੂਥਚਤ 

ਜਾਤੀਆ ਂਦੀ ਆਫਾਦੀ ਥਿਚ 90.7% ਅਤ ਫੱਥਚਆਂ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਥਿਚ 8.6% ਦਾ ਿਾਧਾ ਹਇਆ ਹ। 

Table 2.11Population Statistics in Mallanwala Khas  

 Total General Scheduled 

Caste 

Scheduled 

Tribe 

Child 

Total 16,183 10,513 5,670 0 1,985 

Male 8,443 5,506 2,937 0 1,047 

Female 7,740 5,007 2,733 0 938 
  

 Total General Scheduled 

Caste 

Scheduled 

Tribe 

Child 

Total 28.5% 9.2% 90.7% 0% 8.6% 

Male 27.8% 9.1% 88.5% 0% 1.1% 

Female 29.2% 9.4% 93.1% 0% 18.6% 

(Source :https://indikosh.com/city/34927/mallanwala-Khas) 

I.5 Work Profile  

ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਦੀ 33% (5311) ਆਫਾਦੀ ਭੱੁਖ ਜਾਂ ਸੀਭਾਂਤ ਕੂੰਭਾਂ ਥਿਚ ਯੱੁਝੀ ਹ. 56% ਭਯਦ ਅਤ 7%  ਆਫਾਦੀ 
ਕਾਯਜਸੀਰ ਆਫਾਦੀ ਹਨ। ਕੱੁਰ ਭਯਦ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 51% ਭੱੁਖ (ੂਯਾ ਸਭਾਂ) ਕਾਭ ਅਤ 5% ਸੀਭਾਂਤ (ਾਯਟ ਟਾਈਭ) 

ਕਯਭਚਾਯੀ ਹਨ। Aoਯਤਾਂ ਰਈ, ਕੱੁਰ  ਆਫਾਦੀ ਦਾ 5% ਭੱੁਖ ਅਤ 2% ਸੀਭਾਂਤ ਭਜਦੂਯ ਹਨ. (Source 

:https://indikosh.com/city/34927/mallanwala-Khas). 

I.6 Connectivity  

ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਥਿੱਚ ਇੱਕ ਯਰਿ ਸਟਸਨ ਉਰਫਧ ਹ। ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਰਈ ਹਯ ਨੇੜਰ  ਸਟਸਨਾਂ 

ਟੱਰੀਸਾਇਦਾਸਾਹੂ (7 ਥਕਰਭੀਟਯ), ਫੂਟਿਾਰਾ (9 ਥਕਰਭੀਟਯ), ਭੱਖੂ (18 ਥਕਰਭੀਟਯ) ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਕੈਂਟ ਜੂੰਕਸਨ 

(25 ਥਕਰਭੀਟਯ) ਹਨ। ਦੂਜ ਿੱਡ ਸਥਹਯਾਂ ਤੋਂ ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਰਈ ਕਈ ਫੱਸ ਯਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹ. ਸਬ ਤੋਂ ਨੇੜ ਫੱਸ ਸਟੈਂਡ 

ਥਪਯਜੁਯ ਹ।।(Source: https://villageinfo.in/punjab/Ferozepur/zira/ mallanwalakhas.html). 
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FEROZEPUR SUB-DIVISION (FEROZEPUR DISTRICT) 

J. DULLA SINGH WALA 

J.1 Location  

ਦ ੁੱ ਲਾ ਸ ਿੰ ਘ ਵਾਲਾ ਸਪਰਜ਼ ਰ ਸਵੁੱ ਚ ਹੈ। ਦ ੁੱ ਲਾ ਸ ਿੰ ਘ ਵਾਲਾ ਸਪਰਜ਼ ਰ ਹੈੈੱਡਕ ਆਟਰ ਤੋਂ 29 ਸਕਲਭੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ 

। ਸਿੰ ਡ ਦਾ ਕ ੁੱ ਲ ਬੂਗਸਲਕ ਖੇਤਰਪਲ 276.41 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ । 
J.2 Population Overview  

ਦੁੱ ਰਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਦੀ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ 678 ਹ। ਦੁੱ ਰਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਕਯੀਫ 121 ਘਯ ਹਨ। ਦੁੱ ਰਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ 

ਥੂੰ ਡ ਗੁਯੂ ਹਯ ਸਹਾਏ ਥਿਧਾਨ ਸਬਾ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਸੂੰਸਦੀ ਹਰਕ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦ ਹਨ। ਦੁੱ ਰਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ 

0-6 ਸਾਰ ਉਭਯ ਦ ਫੱਥਚਆਂ ਦੀ ਆਫਾਦੀ 74 ਹ ਜ ਥਕ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 10.91% ਫਣਦੀ ਹ। ਦੁੱ ਰਾ ਥਸੂੰਘ 

ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਦੀ  ਥਰੂੰ ਗ ਅਨੁਾਤ 982 ਹ ਜ ਥਕ ੂੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦੀ ਸਤ 895 ਨਾਰੋਂ  ਿੱਧ ਹ। ਦੁੱ ਰਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਰਈ ਫਾਰ 

ਥਰੂੰ ਗ ਅਨੁਾਤ 2011 ਦੀ ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਅਨੁਸਾਯ 1242 ਹ, ਜ ੂੰਜਾਫ ਦੀ ਸਤ 846 ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਿੱਧ ਹ। 

Table 2.12 Population Statistics in Dulla Singh Wala  

Particulars Total Male Female 

Total No. of Houses 121 - - 

Population 678 342 336 

Child (0-6) 74 33 41 

Scheduled Caste 0 0 0 

Scheduled Tribe 0 0 0 

Literacy 68.38% 78.64% 57.63% 

Total Workers 232 216 16 

Main Worker 219 - - 

Marginal Worker 13 9 4 

(Source :https://www.census2011.co.in/data/village/34543-Dulla-singhwala-punjab.html) 

J.3 Literacy Rate 

ਦੁੱ ਰਾ ਫਸੰਘ ਿਾਰਾ ਫੰਡ ਫਿੱਚ ੰਜਾਫ ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ ਘੱਟ ਹ। ਸਾਰ 2011 ਫਿਚ ਦੁੱ ਰਾ ਫਸੰਘ ਿਾਰਾ 

ਫੰਡ ਦੀ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ ੰਜਾਫ ਦ 75.84% ਦ ਭੁਕਾਫਰ  68.38% ਸੀ। ਦੁੱ ਰਾ ਫਸੰਘ ਿਾਰਾ ਫਿੱਚ ਭਯਦ ਸਾਖਯਤਾ 

78.64% ਯਹੀ ਜਦੋਂ ਫਕ Aoਯਤ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ 57.63% ਯਹੀ। 

  

https://www.census2011.co.in/data/village/34543-dula-singhwala-punjab.html
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J.4 Caste Factor  

ਸਿੰ ਡ ਦੀ  ਾਰੀ ਆਫਾਦੀ ਆਭ ਜਾਤੀ ਨਾਲ  ਫਿੰ ਧਤ ਹੈ। ਦ ੁੱ ਲਾ ਸ ਿੰ ਘ ਵਾਲਾ ਸਿੰ ਡ ਸਵੁੱ ਚ ਅਨ  ੂਸਚਤ ਜਾਤੀ (ਐ  ੀ 

/ਐ ਟੀ) ਦੀ ਕਈ ਆਫਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

J.5 Work Profile 

ਦੁੱ ਰਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ, ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਥਿਚੋਂ 232 ਕੂੰਭ ਦ ਕੂੰਭ ਥਿਚ ਰੱਗ ਹਏ ਸਨ। 94.40% ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੇ 

ਆਣ ਕੂੰਭ ਨੂੂੰ  ਭੱੁਖ ਕੂੰਭ (ਯੁਜਗਾਯ ਜਾਂ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਕਭਾਈ) ਦੱਥਸਆ ਜਦੋਂ ਥਕ 5.60% ਭਾਭੂਰੀ 
ਗਤੀਥਿਧੀਆਂ ਥਿੱਚ ਸਾਭਰ ਸਨ ਜ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਭੇਂ ਰਈ ਯਜੀ ਯਟੀ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਸਨ. ਭਨ ਿਯਕ ਥਿਚ 

ਰੱਗ 232 ਕਾਥਭਆਂ ਥਿਚੋਂ 150 ਕਾਸਤਕਾਯ (ਭਾਰਕ ਜਾਂ ਸਥਹ-ਭਾਰਕ) ਸਨ ਜਦਥਕ 64 ਖਤੀਫਾੜੀ ਭਜਦੂਯ ਸਨ। 
(Source: https://www.census2011.co.in/data/village/34543-Dulla-singhwala-punjab.html). 

J.6 Connectivity  

ਥੂੰ ਡ ਨਾਰ ਸੂੰਯਕ ਫਥਰਕ ਫੱਸ ਸਯਥਿਸ ਦੁਆਯਾ ਹ ਜ ਥਕ 5-10 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਉਰਫਧ ਹ. ਥਨਿੱਜੀ 

ਫੱਸ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਿੀ ਉਰਫਧ ਹ ਜ ਥਕ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਹੀ ਭਜੂਦ ਹ। ਯਰਿ ਕਨੈਕਟੀਥਿਟੀ ਸਿਾ 5-10 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ 

ਦੂਯੀ ਦ ਅੂੰਦਯ ਉਰਫਧ ਹ। (Source :https://villageinfo.in/punjab/Ferozepur/Ferozepur/Dulla-

singhwala.html). 

K. KUTUBDIN WALA 

K.1 Location 

ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ 2011 ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਨੁਸਾਯ ਕੁਤਫਦੀਨ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਡ ਜਾਂ ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਕਡ 034544 

ਹ। ਕੁਤਫਦੀਨ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ, ੂੰਜਾਫ, ਬਾਯਤ ਦ ਥਪਯਜੁਯ ਥਜਰਹ  ਦੀ ਥਪਯਜੁਯ ਤਥਹਸੀਰ ਥਿੱਚ ਸਥਥਤ ਹ। ਇਹ 

ਥਪਯਜੁਯ ਤੋਂ 29 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਸਥਥਤ ਹ, ਥਜਹੜਾ ਕੁਤਫਦੀਨ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਥਜਰਹਾ ਅਤ ਉ ਥਜਰਹਾ 

ਹਿੱਡਕੁਆਟਯ ਹ. ਕੁਤਫਦੀਨ ਿਾਰਾ ਦੀ ਆਣੀ ਗਰਾਭ ੂੰਚਾਇਤ ਹ। ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਕੱੁਰ ਬੂਗਥਰਕ ਖਤਯਪਰ 276.41 

ਹਕਟਅਯ ਹ। ਕੁਤਫਦੀਨ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਕਯੀਫ 96 ਘਯ ਹਨ। ਕੁਤਫਦੀਨ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਥਪਯਜੁਯ ਥਸਟੀ ਥਿਧਾਨ 

ਸਬਾ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਸੂੰਸਦੀ ਹਰਕ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹ। ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਕੁਤਫਦੀਨ ਿਾਰਾ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ 

ਸਥਹਯ ਹ। (Source :https://villageinfo.in/punjab/Ferozepur/Ferozepur/Kutabdin Wala.html). 

K.2 Population Overview  

ਕੁਤਫਦੀਨ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਅਫਾਦੀ 563 ਹ ਥਜਸ ਥਿੱਚੋਂ 297 ਭਯਦ ਅਤ 266 Aoਯਤਾਂ ਹਨ। ਕੁਤਫਦੀਨ ਿਾਰਾ ਥਿੱਚ 0-

6 ਸਾਰ ਉਭਯ ਦ ਫੱਥਚਆਂ ਦੀ ਆਫਾਦੀ 71 ਹ ਜ ਥਕ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 12.61% ਫਣਦੀ ਹ। ਕੁਤਫਦੀਨ 

https://www.census2011.co.in/data/village/34543-dula-singhwala-punjab.html
https://villageinfo.in/punjab/firozpur/firozpur/dula-singhwala.html
https://villageinfo.in/punjab/firozpur/firozpur/dula-singhwala.html
https://villageinfo.in/punjab/firozpur/firozpur/qutabdinwala.html
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ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਸਤਨ ਥਰੂੰ ਗ ਅਨੁਾਤ 896 ਹ ਜ ਥਕ ੂੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦੀ ਸਤ 895 ਨਾਰੋਂ ਿੱਧ ਹ। ਕੁਤਫਦੀਨ ਿਾਰਾ ਦੀ 

ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਅਨੁਸਾਯ ਫਾਰ ਥਰੂੰ ਗ ਅਨੁਾਤ 1029 ਹ, ਜ ੂੰਜਾਫ ਦੀ ਸਤ 846 ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਿੱਧ ਹ। 
 

Table 2.13 Population Statistics in Kutubdin Wala   
 

Particulars Total Male Female 

Total No. of Houses 96 - - 

Population 563 297 266 

Child (0-6) 71 35 36 

Scheduled Caste 144 75 69 

Scheduled Tribe 0 0 0 

Literacy 58.74% 65.65% 50.87% 

Total Workers 154 134 20 

Main Worker 153 - - 

Marginal Worker 1 0 1 

(Source :https://www.census2011.co.in/data/village/34544-Kutabdinwala-punjab.html) 

K.3 Literacy Rate 

ਕੁਤਫਦੀਨ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ੂੰਜਾਫ ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ ਘੱਟ ਹ। ਸਾਰ 2011 ਥਿਚ ਕੁਤਫਦੀਨ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ 

ਦੀ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ ੂੰਜਾਫ ਦ 75.84% ਦ ਭੁਕਾਫਰ  58.74% ਸੀ। ਕੁਤਫਦੀਨ ਿਾਰਾ ਥਿੱਚ ਭਯਦ ਸਾਖਯਤਾ 65.65% 

ਯਹੀ ਜਦੋਂ ਥਕ Aoਯਤ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ 50.87% ਸੀ। 

K.4 Caste Factor  

ਥਪਯਜੁਯ ਦ ਕੁਤਫਦੀਨ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਫਾਦੀ ਹ। ਕੁਤਫਦੀਨ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਕੱੁਰ 

ਆਫਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) 25.58% ਫਣਦੀ ਹ। ਥੂੰ ਡ ਕੁਤਫਦੀਨ ਿਾਰਾ ਥਿੱਚ ਇਸ ਸਭੇਂ ਅਨੁਸੂਥਚਤ 

ਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹ। 
 

K.5 Work Profile  

ਕੁਤਫਦੀਨ ਿਾਰਾ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਥਿੱਚੋਂ 154 ਕੂੰਭ ਥਿੱਚ ਰੱਗ ਹਏ ਸਨ। 99.35% ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੇ ਆਣ 

ਕੂੰਭ ਨੂੂੰ  ਭੱੁਖ ਕੂੰਭ (ਯੁਜਗਾਯ ਜਾਂ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਕਭਾਈ) ਦੱਥਸਆ ਜਦੋਂ ਥਕ 0.65% ਹਾਸੀਏ ਦੀਆਂ 

ਗਤੀਥਿਧੀਆਂ ਥਿੱਚ ਸਾਭਰ ਸਨ ਜ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਭੇਂ ਰਈ ਯਜੀ ਯਟੀ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਹਨ. ਭੱੁਖ ਕੂੰਭ ਥਿੱਚ ਰੱਗ 

154 ਕਾਥਭਆਂ ਥਿੱਚੋਂ 104 ਕਾਸਤਕਾਯ (ਭਾਰਕ ਜਾਂ ਸਥਹ-ਭਾਰਕ) ਸਨ ਜਦੋਂ ਥਕ 40 ਖਤੀਫਾੜੀ ਭਜਦੂਯ ਸਨ। (Source 

:https://www.census2011.co.in/data/village/34544-Kutabdin Wala-punjab.html) 

  

https://www.census2011.co.in/data/village/34544-qutabdinwala-punjab.html
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K.6 Connectivity  

ਥੂੰ ਡ ਨਾਰ ਸੂੰਯਕ ਫਥਰਕ ਫੱਸ ਸਯਥਿਸ ਦੁਆਯਾ ਹ ਜ ਥਕ 5-10 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਉਰਫਧ ਹ। ਥਨਿੱਜੀ 

ਫੱਸ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਿੀ ਉਰਫਧ ਹ ਜ ਥਕ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਹੀ ਭਜੂਦ ਹ। ਯਰਿ ਕਨੈਕਟੀਥਿਟੀ ਸਿਾ 5-10 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦ 

ਦੂਯੀ ਦ ਅੂੰਦਯ ਉਰਫਧ ਹ।(Source: https://villageinfo.in/punjab/Ferozepur/Ferozepur/Kutabdin 

Wala.html). 

L. KALE KE HITTAR 

L.1 Location  

ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ 2011 ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਕਾਰ  ਕ ਥਹਤਾੜ ਥੂੰ ਡ, ੂੰਜਾਫ, ਬਾਯਤ ਥਿੱਚ ਥਪਯਜੁਯ ਥਜਰਹ  ਦੀ ਥਪਯਜੁਯ 

ਤਥਹਸੀਰ ਥਿੱਚ ਸਥਥਤ ਹ। ਇਹ ਥਪਯਜੁਯ ਤੋਂ 28 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਸਥਥਤ ਹ, ਜ ਥਕ ਕਾਰ  ਕ ਥਹਤਾੜ ਥੂੰ ਡ 

ਦਾ ਥਜਰਹਾ ਅਤ ਉ-ਥਜਰਹਾ ਹਡਕੁਆਟਯ ਹ। ਕਾਰ  ਕ ਥਹਤਾੜ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਆਣੀ ਗਰਾਭ ੂੰਚਾਇਤ ਹ। ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਕੁਰ 

ਬੂਗਥਰਕ ਖਤਯ 332.26 ਹਕਟਅ ਹ। (Source :https://villageinfo.in/punjab/Ferozepur/Ferozepur/kale-

ke-Hittar.html). 

 

L.2 Population Overview  

ਕਾਰ  ਕ ਥਹਤਾੜ ਦੀ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ 566 (313 ਭਯਦ ਅਤ 253 Aoਯਤਾਂ) ਹ। ਕਾਰ  ਕ ਥਹਤਾੜ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਤਕਯੀਫਨ 

97 ਘਯ ਹਨ। 2019 ਦ ਅੂੰਕਥੜਆਂ ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਕਾਰ  ਕ ਥਹਤਾੜ ਥੂੰ ਡ ਥਪਯਜੁਯ ਸਥਹਯ ਥਿਧਾਨ ਸਬਾ ਅਤ 

ਥਪਯਜੁਯ ਸੂੰਸਦੀ ਖਤਯ ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦ ਹਨ। ਕਾਰ  ਕ ਥਹਤਾੜ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਆਫਾਦੀ 566 ਹ ਥਜਸ ਥਿਚੋਂ 313 ਭਯਦ 

ਅਤ 253 Aoਯਤਾਂ ਹਨ ਜਨ ਸੂੰ ਥਖਆ 2011 ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਹ । ਕਾਰ  ਕ ਥਹਤਾੜ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ 0-6 ਸਾਰ ਦ ਫੱਥਚਆਂ ਦੀ 

ਆਫਾਦੀ 70 ਹ ਜ ਥਕ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 12.37% ਹ । ਕਾਰ  ਕ ਥਹਤਾੜ ਥੂੰ ਡ ਦਾ ਸਤਨ ਥਰੂੰ ਗ ਅਨੁਾਤ 808 

ਹ ਜ ਥਕ ੂੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦੀ ਸਤਨ 895 ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਘੱਟ ਹ। ਭਯਦਭਸੁਭਾਯੀ ਅਨੁਸਾਯ ਕਾਰ  ਕ ਥਹਤਾੜ ਰਈ ਫਾਰ 

ਥਰੂੰ ਗ ਅਨੁਾਤ 842  ਹ, ਜ ੂੰਜਾਫ ਦ ਸਤਨ 846 ਨਾਰੋਂ Gt ਹ। 
Table 2.14 Population Statistics in Kale Ke Hittar   

Particulars Total Male Female 

Total No. of Houses had 97 - - 

Population 566 313 253 

Child (0-6) 70 38 32 

Scheduled Caste 63 36 27 

Scheduled Tribe 0 0 0 

Literacy 50.00% 59.27% 38.46% 

Total Workers 171 166 5 

Main Worker 164 - - 

Marginal Worker 7 3 4 

(Source :https://www.census2011.co.in/data/village/34545-kale-ke-Hittar-punjab.html) 

https://villageinfo.in/punjab/firozpur/firozpur/qutabdinwala.html
https://villageinfo.in/punjab/firozpur/firozpur/qutabdinwala.html
https://villageinfo.in/punjab/firozpur/firozpur/qutabdinwala.html
https://villageinfo.in/punjab/firozpur/firozpur/kale-ke-hithar.html
https://villageinfo.in/punjab/firozpur/firozpur/kale-ke-hithar.html
https://www.census2011.co.in/data/village/34545-kale-ke-hithar-punjab.html
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L.3 Literacy Rate 

ਕਾਰ  ਕ ਥਹਤਾੜ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ੂੰਜਾਫ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਥਿੱਚ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ ਘੱਟ ਹ। ਸਾਰ 2011 ਥਿਚ ਕਾਰ  ਕ ਥਹਤਾੜ ਥੂੰ ਡ 

ਦੀ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ ੂੰਜਾਫ ਦ 75.84% ਦ ਭੁਕਾਫਰ  50.00% ਸੀ। ਕਾਰ  ਕ ਥਹਤਾੜ ਥਿੱਚ ਭਯਦ ਸਾਖਯਤਾ 59.27% 

ਯਹੀ ਜਦੋਂ ਥਕ Aoਯਤ ਸਾਖਯਤਾ ਦਯ 38.46% ਸੀ। 

L.4 Caste Factor  

ਕਾਰ  ਕ ਥਹਤਾੜ ਥੂੰ ਡ ਥਿੱਚ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) 11.13% ਹ। ਥੂੰ ਡ ਕਾਰ  ਕ ਥਹਤਾੜ ਥਿੱਚ 

ਇਸ ਸਭੇਂ ਅਨੁਸੂਥਚਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹ। 

L.5 Work Profile  

ਕੱੁਰ ਕ ਥਹਤਾੜ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਕੱੁਰ ਆਫਾਦੀ ਥਿਚੋਂ 171 ਕੂੰਭ ਥਿਚ ਰੱਗ ਹਏ ਸਨ। 95.91% ਕਾਭ ਆਣ ਕੂੰਭ ਨੂੂੰ  ਭੱੁਖ 

ਕੂੰਭ (ਯਜਗਾਯ ਜਾਂ 6 ਭਹੀਨੇ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਕਭਾਈ) ਿਜੋਂ ਦਯਸਾਉਂਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਥਕ 4.09% ਹਾਸੀਏ ਦੀਆਂ ਗਤੀਥਿਧੀਆਂ 

ਥਿੱਚ ਸਾਭਰ ਸਨ ਜ 6 ਭਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਭੇਂ ਰਈ ਯਜੀ ਯਟੀ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਹਨ. ਭੱੁਖ ਕੂੰਭ ਥਿਚ ਰੱਗ 171 ਕਾਥਭਆਂ 

ਥਿਚੋਂ 106 ਕਾਸਤਕਾਯ (ਭਾਰਕ ਜਾਂ ਸਥਹ-ਭਾਰਕ) ਸਨ ਜਦੋਂ ਥਕ 25 ਖਤੀਫਾੜੀ ਭਜਦੂਯ ਸਨ। (Source 

:https://www.census2011.co.in/data/village/34545-kale-ke-Hittar-punjab.html) 

L.6 Connectivity  

ਥੂੰ ਡ ਨਾਰ ਸੂੰਯਕ ਫਥਰਕ ਫੱਸ ਸਯਥਿਸ ਦੁਆਯਾ ਹ ਜ ਥਕ 5-10 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਉਰਫਧ ਹ। ਥਨਿੱਜੀ 

ਫੱਸ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਿੀ ਉਰਫਧ ਹ ਜ ਥਕ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਹੀ ਭਜੂਦ ਹ। ਯਰਿ ਕਨੈਕਟੀਥਿਟੀ ਸਿਾ 5-10 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ 

ਦੂਯੀ ਦ ਅੂੰਦਯ ਉਰਫਧ ਹ। (Source :https://villageinfo.in/punjab/Ferozepur/Ferozepur/kale-ke-

Hittar.html). 

 

ਕੁਰ ਥਭਰਾ ਕ ਇਸ ਅਥਧਆਇ ਨੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਇਕ ਅਯਧ-ਸਥਹਯੀ ਖਤਯ ਸਭਤ ਸਾਯ 12 ਥੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਸਭਾਥਜਕ, ਬੂਗਥਰਕ ਅਤ 

ਿਾਤਾਿਯਣ ਸੂੰਫੂੰ ਧੀ ਸਥਾਨਾ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਥਦੱਤੀ ਜ ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ ਕਾਯਨ ਰਬਾਥਿਤ ਹਣ 

ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ। ਇਹ ਾਇਆ ਥਗਆ ਹ ਥਕ ੀਏਐਪ ਫਹੁਤ ਤਯ ਤ ਥਸਯਪ ਆਭ ਜਾਤੀਆ ਂਨਾਰ ਸਫੂੰ ਧਤ ਸੀ। ਫਹੁਤ 

ਘੱਟ ਥਯਿਾਯ ਦੂਸਯੀਆਂ ਜਾਤੀਆ ਂਨਾਰ ਸਫੂੰ ਧਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰਬਾਿਤ ਥੂੰ ਡਾਂ ਦ ਖਤਯੀ ਸਯਿ ਦਯਾਨ ੀ. ਏ. ਐਿੱਪ. ਦੀ 
ਛਾਣ ਦੀ ਗੱਰ ਆਈ. ਅਗਰਾ ਅਥਧਆਇ ਆਭ ਤਯ ਤ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਥਜਥਰਹਆ ਂ ਥਿੱਚ ੂੰਜਾਫ ਥਿੱਚ 

ਸਥਾਨਕ ਸਾਸਨ ਦ ਸੁਬਾਅ ਫਾਯ ਥਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯ ਕਯਦਾ ਹ। 

  

https://www.census2011.co.in/data/village/34545-kale-ke-hithar-punjab.html
https://villageinfo.in/punjab/firozpur/firozpur/kale-ke-hithar.html
https://villageinfo.in/punjab/firozpur/firozpur/kale-ke-hithar.html
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CHAPTER-III: LOCAL GOVERNANCE 

fJj nfXnkfJ ;kB{z nkw krky gzikp oki ftu ns/ yk; eoe/ o/b fbze gq'i?eN d/ ekoB soB skoB 
ns/ fco'Ig[o d' gqGkfts fifbQnk ftu ;EkBe ;k;aB d/ ;[Gnk pko/ ;zy/g ikDekoh fdzdk j? . fJj 
;ftzXkfBe gqpzXK pko/ ftukody hoey tNKdo/ eodk j? ns/ 11 rqkwK ns/ fJe noX ;afjoh y/soK pko/ 
w?eo' gZXoh ikDekoh gqdkB eodk j? I' fe iwhB gqkgsh bJh RFCTLARR Act, 2013 d/ nXhB 
;{fus ehs/ rJ/ jB . iBse we;d dh g{osh bJh G{wh rqfjD d/ ft;Ekoe ft;b/;aD, gqGkfts 
gfotkoK d/ ;wkfie nkofEe gq'ckJhb ns/ b'eK s/ G{wh rqfjD d/ ;wkfie gqGkt, T[jB/ d/ fes/ ns/ 
nkofEesk pko/ nrb/ nXkfJnk ftu uouk ehsh rJh j? . 

Introduction 

Gkos ftu ;EkBe ;t? ;oeko oki d/ gZXo s' j/mK ;oekoh nfXeko y/soK B{z do;kT[dh j?. Gkos 
fJe rDszso fszB gZXoh ;oekoh gqDkbh j? noEks e/Adoh, oki, ;EkfBe . ;EkBe ;t? ;oeko dh 
XkoBk  ;kv/ d/; bJh Bth Bjh j? ns/ t?fde gkmK ftu efwT[BNh n;?pzbhnK dk fieo j?. p;sh 
tkdh ;w/ d"okB fgzvK dhnK gzukfJsK, Bro gkfbektK B/ tZy^tZy ;EkBe ekB{zBK fit/A fe pzrkb 
;EkBe n?eN 1885, pzrkb fwT{;hgb n?eN 1884 nXhB ezw ehsk j?. ok;No fgsk wjkswk rKXh 
B/ gzukfJsh oki B[z Gkos dh okiBhfse gqDkbh dh BhAj ti' tekbs ehsh . auhnW nMU gzukfJs B{z 
fJe ;td/;ah ;z;Ek ti' t/fynk ns/ pknd ftu auhnW By ieh vI  fbfynk fe fgzv dh ;z;Ek fi; dk 
noE ;w[Zu/ Gkos dh ;z;Ek j?. gfjbK Gkos w[Zy s"o s/ g/v{ Kyqr hI ;h, auhnW ny g{o/ fgzv ;toki 
bJh vkwlq ehsh I' fe ;zg{oB rDszsoqw j?, nkgDhnK wjZstg{oB fJSKtK bJh nkgD/ r[nkYhnK 
s' ;[szso, fe;/ j'o bJh fBoGo, fi; ftu AwpxI Awqm-fBoGosk io{oh j?. Gkos d/ ;zftXkB 
fBowksktK B/ ;EkBe ;oekoK dh b'e gqhnk ;oeko d/ ;z;EkBk ti' gqGkt;akbh ivDI Bkb ezw eoB 
bJh ns/ fJ; bJh fJe fBod/; B{z noNheb 40 ftu 1949 d/ Gkosh ;ftXkB ftu ;kfwb ehsk 
frnk ;h ns/ fJ; ftu fejk frnk j? fe The state shall take steps to organize village 

panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable 

them to function as units of self Government     

Post-73rdand 74th Constitutional   Developments 

73th ns/ 74th sivDwnIk ;'X ;EkBe ;oekoK B{z wkBsk ns/ ;[oZfynk gqdkB eodh j?. fJ; s' 
fJbktk jo/e oki dk nkgDk  ;EkBe ;oekoK dk ekB{zzB j[zdk j?. 1992 s', Gkos ftu ;EkBe 

;oekoK d' tyo/ tZyo/ o{gK ftu nkT[dhnK jB । ;ftzXkB dh   74th ;'X ftu ;kwb ;fjoh 

fJbkfenK ftu Bro gkfbek j? gqs{z T[jBK dhnK ;eshnK tZy tZy oki ;oekoK s' gqkgs eodhnK 
jB, id' fe g/v{ fJbkfenK dhnK ;aeshnK B[z ;ftXkB dh 73th ;'X nXhB gzukfJsh oki gqDkbh 

nXhB o;wh pDkfJnk frnk j?। 

  



SIA Study of Land Acquisition for Public Purpose for New Rail Line Between Ferozepur-Patti 

37 | Page 

 

Panchayats-The Rural Localities 

 

;zftXkB dk nkoNheb^40 I' oki dh Bhsh inrdySk d/ fJe f;XKs B[z do;kT[dk j?, fJj d;dk j? 

fe oki gzukfJsK B{z ;zrms eoB ns/ T[jBK B{z nfijhnK ;aeshnK ns/ nfXekoK Bkb nfXekos 

eoB bJh edw u[e/rk, I' T[jBK B{z fJekJhnK ti' ezw eoB d/ :'r pDkT[D bJh ;t? ;oeko bJh 

io{oh j' ;edk j?।  

            T[go'es sMdrb ftu, gzukfJsK Bkb ;pzXs BtK fjZ;k/Bwg IX ;zftXkB ftu j'o uhiK, 

fJe fgzv iK fgzvK d/ ;w{j ftu rqkw ;Gk, fgzv ns/ j'o gZXoK iK gZXoK s/ gzukfJsK dk rfmB gqdkB 

eoB bJh ;kwb ehsk frnk j?l fgzv ns/ ftuekob/ gZXo dhnK gzukfJsK dhnK ;kohnK ;hNK bJh 

u'DKl i/ e'Jh j?, ns/ nfij/ gZXo s/ gzukfJsK d/ gqXkBK d/ dcsoK bJhl nB[;{fus ikshnK ns/ 

nB[;{fus iDikshnK bJh T[jBK dh npkdh d/ nB[gks Bkb ;hNK dk okytKeoB nfij/ gZXo s/ 

gzukfJsK ftu w?pof;ag cynogo;aB d/ nkj[d/ bJhl n"osK bJh fJe fsjkJh s' xZN ;hNK dk 

okytKeoBl gzukfJsK bJh gzi ;kb dk ekoiekb sfj eoBk ns/ fe;/ gzukfJs d/ ;[go;?;B ;fEsh 

ftu 6 wjhfBnK d/ nzdo^nzdo u'Dk eokT[Dk ।  

Municipalities-The Urban Localities 
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            jKbfe ;zftXkB B/ ;fjoh y/soK ftu ;EkBe ;t? ;oeko B{z fJe ;gZ;N ;ftXkfBe 

fiw/tkoh BjhA pDkfJnk। Id' fe rwj dy Bhsh fBod/;ae f;XKs rqkw gzukfJsK dk jtkbk fdzd/ jB, 

T[E/ oki dh ;{uh dh n?Noh 5 s' fJbktk Bro gkfbek dk e'Jh yk; jtkbk BjhA fwbdk I' ;EkBe 

;t? ;oekoK d/ ft;/ B{z okiK dh fiw/tkoh wzBdk j?।  

    ;fjoh ;EkBe ;z;EktK bJh ;KM/ cq/w toe dh ftt;Ek eoB ns/ ;t? ;oeko dhnK gqGkt;kbh 
b'eszsoh fJekJhnK ti' ;z;EktK d/ ezweki B[z wip{s eoB ftu ;jkfJsk bJh ;z;d B/ 1992 ftu 

Bro gkfbektK Bkb ;pzXs ;zftXkB (74tK ;'X) n?eN 1992 bkr{ ehsk ;h। n?eN B{z 20$04$1993 

ftu ok;aNogsh jI dh ;fjwsh fwbh। Gkos ;oeko B/ 01$i{B$1993 B{z T[es n?eN bkr{ j'D dh 

fwsh ti' ;{fus ehsk ;h।  

         fwT[;hg?bNhnK Bkb ;pzXs fJe BtK fj;k IX-A ;zftXkB ftu ;kfwb ehsk frnk sK I' 
j'o uhiK w[jZJhnK eotkJh ik ;e/, fszB fe;wK dhnK BrogkfbektK dk rmB I' fe g/v{ y/so s' 
;fjoh y/so ftu spdhb j'D tkb/ fJbkfenk bJh Bro gzukfJsK, S'N/ ;fjoh y/soK bJh Bro 
e";bK ns/ tZv/ ;fjoh y/soK bJh Bro fBrw, Bro gkfbektK dh fBoXkos ntdh, oki u'D 
efw;aB dh fB:[esh ns/ wjk Bro ns/ fibQK dk rmB :'iBk ew/Nh. oki$:{BhnB No?Noh B/ nkgD/ 
y/soK ftu u'D efw;aB ;Ekfgs ehs/ jB. Mkoyzv ns/ g[v{uoh B{z SZv e/ ;ko/ oki$;k;s gqd/;K ftu 
fwT{;hgb ;z;EktK dhnK u'DK w[ezwb j' rJhnK jB .  

              2017 sZe, e[b 2,67, 428 ;EkBe ;oeko ;z;EktK sB fiBQK ftu' 2,62,771 g/v{ 
ns/ 4657 ;fjoh jB. g/v{ ;EkBe ;oekoK ftu 632 fibQk gZXo s/ fibQk gqh;d jB, 6672 pbke 
gZXo gzukfJs ;zwshnK jB ns/ 2,55,466 rqkw gzukfJs fgzv gZXo s/ jB. 

LOCAL ADMINISTRATIVE SET-UP OF PUNJAB 

 

(Map-https://revenue.punjab.gov.in/?q=punjab-glance) 
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            gzikp ftu 22 fibQ/ jB G{r'fbe s"o s/ wkMk, wkbtk ns/ d[nkpk y/soK ftu ;q/DhpZX 
ehs/ rJ/ jB. fJj nfXekos s"o s/ 5 vthiBK ftu tzvhnK rJhnK jB L gfNnkbk, o{gBro, 
ibzXo, cohde'N ns/ fco'ig[o . jo fibQ/ ftu fJe e[b?eNo d/ pRSwsink fBnKsoB nXhB j[zdk 
j?.fibQ/ 89 sfj;hbK ftu tzv/ rJ/ jB, fiBQK B[z nkgDhnK ;ojZdK ftu pzd'p;s eoB bJh ftZsh ns/ 
gq;k;afBe ;aeshnK gqdkB ehshnK rJhnK jB, fiBQK ftu ;EkfBe iwhBh foekovK dh ;KG ;zGkb 
ftu fJe sfj;hbdko d/ gqpzXeh fBnzsoB nXhB nkT[dh j?. jo/e  sfj;hb ftu pbke j[zd/ jB I' 
e[b  143 jB, pbke wkb fgzv d/ j[zd/ jB. oki d/ e[b wkbhnk fgzvK dh frDsh 13004 j? . 

AN OVERVIEW OF TARN TARAN DISTRICT  

   j/m fds/ g?o/ ;kB{z d' fifbQnK noEks soB skoB ns/ fco'ig[o ns/ T[jBK 11 fgzvK ns/ gzikp d/ 
fJe noX ;fjoh y/soK dh ;zy/g Mks gkT[D ftu ;jkfJsk eoBr/, fiE/ fco'ig[o^gZNh ftukb/ Bt/ 
pq"vr/I o/bt/ fbze dh T[;koh bJh iwhB netkfJo dk n?;HnkJhHJ/H nfXn?B ehsk j? I' fe fibQk 
soB skoB ns/ fco'ig[o Bkb ;pzXs j? . 

          fJj gq'i?eN fco'ig[o^gZNh ftueko BtK o/bt/ ;gzoes ibzXo^fco'ig[o ;?e;aB s/ 
wkbKtkbk yk; B{z gZNh^y/weoB Gkr Bkb I'VB Bkb ;pzXs j?, I' fe gkfe;skB Bkb bZrdh 
nzsook;aNoh ;ojZd d/ Bkb bZfrnk j?, I' oZfynk ivBwg dy AwvwjweI bJh wjZstg{oB j? ns/ 
;EkBe npkdh B{z tXhnk ;gzoe th gqdkB eo/rk. 

            soB skoB fibQk 2006 ftu nzfwqs;o fibQ/ s' pDkfJnk frnk ;h . fJ; pko/ n?bkB 
e?gNB nwfozdo f;zx ih, w[Zy wzsoh gzikp B/ ;qh r[o{ noiB d/t ih d/ ;jhdh fdjkV/ d/ ;wko'j 
d"okB ehsk . fJ; d/ Bkb fJj gzikp dk 19tK fibQk pD frnk . fJ; dhnK fszB sfj;hbK jB, I' 
gZNh, yv{o ;kfjp ns/ soB skoB j? . fibQk j?v e[nkNo dh nrtkjh fvgNh efw;aBo d/ Bkb Bkb 
;hBhno g[fb; egskB, tXhe fibQk ns/ ;?;B iZi, w[Zy i[vh;hnb w?fi;No/N, f;tb ;oiB, fibQk 
f;fynk nfXekoh, ;[Xko NoZ;N ns/ fJe Bro e";b dh nrtkjh ftu j[zdk j? .  

District at a Glance 

soB skoB fibqk gzikp oki d/ ;G s' S'fNnk fifbnk ftu' fJe j?. fibQ/ dk y/socb 2449 
feb'whNo tor j?. fJ; dh npkdh 11,19,911 j? (iBrBDk 2011 d/ nzeV/). J/E/ ofjD tkb/ b'eK 
dh wK p'bh gzikph j?. fJj 8 pbkeK d/ nXhB brGr 547 fgzvK s/ nXkfos j?, I' fe j/m fbfynk 
dZf;nk frnk j? . 
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Table 3.1 Number of villages and Grampanchayats 

Serial No. Name of the Block No. of  Villages and Grampanchayats 

1. Bhikhiwind 64 

2. Chohla Sahib 50 

3. Gandiwind 79 

4. Khadur Sahib 67 

5. NaushehraPannuan 45 

6. Patti 71 

7. TarnTaran 107 

8. Valtoha 64 

(SOURCE- https://tarntaran.nic.in/village-panchayats) 

SIA Study Area Covered Under Tarn Taran District 

jnqk kwrj leI RFCTLARR Act, 2013, dI Dwrw (1) d/ sfjs fco'ig[o^gZNh (ibzXo^fco'ig[o 
Gkr ns/ wZbKtkbk yk; B{z gZNh^y/weoB Gkr s/ I'V e/) fco'ig[o^gZNh dofwnkB BthA o/b bkJhB 
bJh iBse T[d/;a bJh RFCTLARR Act, 2013, soB skoB fibQ/ 8 fgzv fiBK B{z fwsh 7$1$2020 B{z 
gZso Bzpo 1179 okjh ;{fus ehsk frnk j?, j/m fbfynk j?. 

1, e'N p[ZFk 2, wkxye/ izF, 3 wkB, 4 sbtzvh w;q`dw f;zx, 5 ;ck f;zx tkbk, 6 kwlyky T[swV, 7 
sbtzvh ;'Gk f;zx, 8 pzrbk okJ/ . 

Administrative Set Up /Local Governance in Villages- 

fit/ fe 73t/ ;ftXkB ;'X n?eN B/ gzukfJsh oki ;z;EktK B{z Gkosh ;ftzXkB d/ Gkr-IX d/ Gkr 274 
B{z ;kwb eoB d[nkok ;ftzXkfBe doik fdsk j?. fgzv e'N p[ZFk 2, wkxye/ izF, 3 wkB, 4 sbtzvh 
w;skvk f;zx, 5 ;ck f;zx tkbk, 6 kwlyky T[swV, 7 sbtzvh ;'Gk f;zx, 8 pzrbk okJ/ gzikp 
gzukfJsh oki n?eN (gzikp n?eN^9) 1994 dh gkbDk eodk j? .  

Figure 3.1 Administrative Setup 

 

              fJjBK fgzvK dhnK gzukfJsK d/ w[y ekoi j/m fby/ nB[;ko jB . 

https://tarntaran.nic.in/village-panchayats
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1. fJjBK fgzvK dhnK rqkw gzukfJsK jB (fJjBK fgzvK dh npkdh 200 s' xZN BjhA j?. I' fe gzikp 

ghHnkoHnkJhH n/eN 1994 ftu ;{fus ehsk frnk j?) . n?eN dhnK XkotK nB[;ko gzukfJs 

;zwshnK ns/ fibQk gqh;d dk rfmB ehsk frnk j? . 

2  18 ;kb s' tZX T[wo dk jo ftnesh fi; dk Bkw fgzv dh t'No ;{uh ftu doi j?, T[j rqkw 

;Gk ftu fj;k b?d/ jB, I' nkw s"o r[od[nfonk ftu j[zdh j? fi; ftu io{oh gq'rokwK, tZy^tZy 

GbkJh ;ehwK pko/ ftuko tNKdo/ bJh, Bt/ N?e; brkT[D bJh, 1994 d/ n?eN nB[;ko gzukfJsK B{z 

gkto fdsh rJh j?.rqkw ;Gk dhnK whfNzrK d"okB, w?poK dh e[b frDsh d/ gzit/ fj;/ dk e'ow pDk 

e/ oZfynk iKdk j?. rqkw ;Gk dh jo whfNzr dh gqXkBrh ;ogzu eodk j?. (;ogzu dk noE j? 

;ogzu$u/nogo;B I' fe gzikp ghHnkoHnkJhH 1994 dh Xkok (10) d/ nXhB u[fDnk iKdk j?) .  

         ;wkfie gqGkt w[bKeD (SIA Study) eod/ j'J/, RFCTLARR Act, 2013, ftu ;jh 

w[nkti/ ns/ gkodo;sk d/ nfXeko dh Xkok (5) nXhB iBse ;[DtkJh ehsh rJh ns/ fibQk soB 

skoB d/ nXhB nkT[d/ fgzv e'N p[ `Fw 2, mwxyky/ izF, 3 wkB, 4 sbtzvh ms`qdw f;zx, 5 ;ck f;zx 

tkbk, 6 kwlyky auqwV, 7 sbtzvh ;'Gk f;zx, 8 pzrbk okJ/ dh rqkw ;Gk iv`c pRjokYt nMU lY ky ivcwr 

vtWdrw hoieAw.  

1) fgzv e'N p[Xk, wkDe/ izv, wkB, sbtzvh w;skvk f;zx dh rqkw ;GktK w[bkeksK fwshL 16$3$2020 

B[z r[od[nkok ;kfjp fgzv e'N p[Xk fibQk soB skoB fty/ j'JhnK . 

2) fgzv ;ck f;zx tkbk, ekbe/ T[so, sbtzvh ;'Gk f;zx, pzrbk okJ/ dh rqkw ;GktK w[bkeksK fwshL 

17$3$2020 r[od[nkok ;kfjp, fgzv pzrbk okJ/, fibQk soB skoB fty/ j'JhnK . 
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Pictures taken during the Gram Sabha Meetings/Public Hearing:

 

 

Pictures above & below:Gram Sabha Meetings/Public Hearings of the Villages- Kot 

Buddha, ManekeJand, Maan, Talwandi Mastada Singh was held dated on 16-3-2020 at 

Gurudwara Sahib Village  Kot Buddha, Distt TarnTaran. 
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Picture above :Gram Sabha Meetings/ Public Hearings of the Villages- Safa Singh Wala, 

KalekeUttarh, Talwandi Soba Singh, Bangla Rai was held on dated 17-3-2020 at Gurudwara 

Sahib, Village-Bangla Rai, Distt Tarn Taran. 

  



SIA Study of Land Acquisition for Public Purpose for New Rail Line Between Ferozepur-Patti 

44 | Page 

 

Composition of Village Panchayat: 

1           ;ogzu ns/ gzu (gzu dk noE j? ;fseko:'r fgzvK dI gzukfJs ivcoN gzikp ghHnkoHnkJhH 

n?eN 1994 nXhB u[fDnk frnk rqkw gzukfJs dk fJe w?po) ns/ gq'i?eN gqGkfts w?poK ;w/s ns/ 

j'o gzukfJs nfXekohnK dh w"I{drh ftu n?;HnkJhHJ/H Nhw dh w?poK Bkb whfNzr ftu ;kwb j'J/ 

ns/ T[jBK d/ fgzvK B{z gqGkfts eoB tkb/ o/b fbzr gq'i?eN ;pzXh e[M w[d/ th T[mkJ/ rJ/.  

 

2        gzukfJsK oki dhnK ftek; :'iBktK B{z bkr{ eoB bJh bkGgksohnK dh gfjukD eoB d/ 
Bkb Bkb ;{pk ;oeko dh ;ehwK B{z bkr{ eoB ftu ;kE fBGkT[dhnK jB. 

3       fit/A fe ;w/A d/ fj;kp Bkb fJjBK fgzvK dhnk gzukfJsK dh GbkJh bJh gq'rokwK ftu 
:'rdkB iK Bed iK d't/ :'rdkB fJeZso eod/ jB. 

4      gzikp oki bJh Gkos d/ ;ftzXkB d/ nkoNheb 243^e/ sfjs rfms u'D efw;B fJjBK fgzvK 
bJh ;EkfBe ;z;EktK dhnK u'Dk bJh th fiw/tko j? . 

5     nB[;{fus ikshnK  ns/ gZSVhnK ;q/Dhnk, fJjBK fgzvK d/ b'e fit/ wiph, j'o nB[;{fus 
ikshnK d/ ;w{j th fJ; tor dhnK n"osK ;ogzu ns/ gzu d/ nkj[d/ s/ jB, feT[fe T[j gzikp 
ghHnkoHnkJhH n?eN 1994 ftu okytK jB . 

6       fJjBK fgzvK ftu iZN f;Zy torK dhnk nkw$T[u ikshnK tor dhnK n"osK th ;ogzu ns/ 
gzuK d/ nkj[d/ ;zGkbdhnK jB feT[fe T[jBK d/ gzikp ghHnkoHnkJhH n?eN 1994 ftu okytKeoB 
oZfyfnk j'fJnk j?.  

7       gzukfJsK id' sZe Gzr BjhA j[zdhnK, gfjbh whfNzr dh skohe s' 5 ;kbK bJh ntdh ikoh 
oZydhnk jB. 

8       fJjBK fgzvK dhnK gzukfJsK efwT{BNh ikfJdkdK dh T[;koh, w[ozws ns/ oZy oykn dhnK 
fiw/tkohnK fBGkT[dhnK Gkt y{jK, gkDh d/ gzgK, MoB/, sbkpK ns/ N?ehnK B{z ghD tkbk gkDh, 
BjkT[D, dcBkT[D ns/ ;z;eko eoB nkfd bJh gkDh dh ;gbkJh bJh nkfd  . 

BDPO

PANCHAYAT 
SECRETARY

VILLAGE 
PANCHAYAT
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AN OVERVIEW OF FEROZEPURDISTRICT  

fco'ig[o ;fjo Gkos gkfe;skB ;ojZd s/ ;sb[I dfonk d/ ezv/ ;fEs j?. fJ; dh ;EkgBk fco'I 
;kj s[rbe B/ 14th ;dh ftu ehsh ;h .fJj ;fjo d/; dh tZvh SkT[Dh j? . fJ; dhnK fszB 
sfj;hbK jB, I' fe fco'ig[o, ihok, r[o{ jo;jkJ/ jB. fibQk j?ve[nkNo dh nrtkjh fvgNh 
efw;aBo d/ Bkb Bkb ;hBhno g[fb; egskB, tXhe fibQk ns/ ;?;B iZi, w[Zy i[vh;hnb 
w?fi;No/N, f;tb ;oiB, fibQk f;fynk nfXekoh, ;[Xko NoZ;N ns/ fJe Bro e";b dh nrtkjh 
ftu j[zdk j? . 

fco'ig[o fibQk gzikp oki dk ;G s' g[okDk fibQk j? .fibQ/ dk y/socb 2406 feb'whNo j? . fJ; dh 
npkdh 1,10,313 (iBrDBk d/ nzeV/) j? . J/E/ ofjD tkb/ b'eK dh wK p'bh gzikph j? . fJ; dhnK  
8 Bro gzukfJsk$fwT{;hgb e";bK L r[o{ jo;jkJ/, fco'ig[o f;Nh, fco'ig[o e?N, wBd's, w[deh, 
ihok, sbtzvh GJh, wZy{ fJ; d/ nXhB jB . 6 pbkeK dk t/otk I' fJ; d/ nXhB jB, j/m fbfynk 
j? . 

Blocks under Ferozepur Districts: 

Table 3.2 Number of villages and Gram  Panchayats 

Serial No. Name of the Block No. ofVillages and Gram Panchayats 

1.  Ferozepur 173 

2.  Ghall Khurd 133 

3.  Guru Har Sahai 154 

4.  Makhu 116 

5.  Mamdot 124 

6.  Zira 114 

(SOURCE- https://ferozepur.nic.in/village-panchayats) 

SIA Study Area Falling Under Ferozepur District 

RFCTLARR Act, 2013 dh Xkok (4H1) d/ sfjs fco'ig[o^gZNh (ibzXo^fco'ig[o ;?e;aB s/ 
wbKtkbk yk; ns/ gZNh^y/weoB Gkr ns/ xfonkbk) B{z I'V e/ iBse we;d bJh iwhB gqkgsh 
bJh nfXn?B eoB bJh fibQk fco'ig[o d/ fszB fgzv ns/ fJe noX ;fjoh y/so I' iwhB gqkgsh 
bJh ;{fus ehs/ rJ/ jB j/m fby/ gqeko jB . 

wkbktkbk yk; (noX ;fjoh y/so, d{bk f;zx tkbk, e[spdhB tkbk,ekb/e/^fjswV 

  

https://ferozepur.nic.in/village-panchayats
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Administrative Set Up/Local Governance in Villages/Nagar Panchayat Under Ferozepur 

District 

fit/ fe 73th ns/ 74th ;ftzXkBe ;'Xk ;EkBe ;oekoK B{z wkBsk ns/ ;[oZfynk gqdkB eodhnK jB 
ns/ fJ; s' fJbktk jo oki d/ nkgD/ ;EkBe ;oekoK d/ ekB{zB j[zd/ jB . J/;/ soQK gzukfJsK$;fjoh 
;EkBe ;z;EktK bJh gzikp ftu gzukfJs oki n?eN (gzikp n?eN 9) 1994 j? fgzv wkbktkbk yk; 
(noX ;fjoh y/so, d{bk f;zx tkbk, e[spdhB tkbk, ekb/e/^fjswV ftu ;EkBe ;t? ;k;B T[go'es 
ekotkJhnK dhnK ftt;EktK nB[;ko ezw eodk j? . 

Mallanwala Khas: 

wkbktkbk yk; ftu ;EkBe gq;k;D Bro gzukfJs dk ezw eodk j? I' fe d;zpo 2008 ftu j'd ftu 
nkfJnk ;h . fJj 25 feHwhH tor d/ y/so ftu c?fbnk j'fJnk j? . Bro gzukfJs ftu 13 tkov 
jB . wkbKtkbk yk; dh npkdh 16215 j? . jkb jh ftu ;kb 2018 ftu e";boK ns/ gqXkB d/ 
nkj[fdnk bJh u'D j'Jh ;h . 

 

(Picture above: Meeting of SIA Team with Chairman of Nagar Panchayatand the 

Executive Magistrate) 

          wkbKtkbk yk; dh Bro gzukfJs tb' ehs/ e[M ekoi j/m fby/ nB[;ko jB 

1 ;fjoh y/so bJh io{oh ;/tktK ns/ ;j{bsK . 
2 ;?BhN/;aB gq'rokw . 
3 ;NohN bkJhfNr ns/ tkovk ns/ e;p/ dhnK w[y ;VeK ftu ;Ve gqdkB eoBk . 
4 ;fjoh y/so ftu gpfbe ;e{b ns/ fJwkosK dh d/yGkb . 
5 ;fjoh y/so d/ jo tkov B[z gkDh dh ;gbkJh . 
6 e;p/ s' m'; ns/ sob gdkoEK dh fBek;h bJh vq/Bi f;;Nw . 
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7 iBw ns/ w"s foekov B[z ekfJw oZyDk . 
 ;wkfie gqGkt w[bkeD nfXn?B (SIA Study) eod/ ;w/ jo tkov ftu ;wkfie nkofEe 
gq'ckJhb ;pzXh ikDekoh fJeZso eoB bJh fJe p/jso shp/ Bw{B/ dk ;ot/yD ehsk frnk ;h 
ns/ RFCTLARR Act, 2013  ftu nfXekos w[nktik ns/ gkodo;sk dh Xkok (5) d/ sfjs 
fJe iBse ;[DtkJh ehsh rJh ;h . Bro gzukfJs wkbktkbk yk; fibQk fco'ig[o d/ dcso 
fty/ 18$3$2020 B{z ehsk frnk. 
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Picture below: Public Hearing at Mallanwala Khas on 18 March 2020 

 

 

Picture above: Stakeholders attending Public Hearings on 18 March 2020 at 

MallanwalaKhaas 
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Administrative Set Up / Local Governance in villages-Dulla Singh Wala, Kutubdin Wala, 

Kale Ke-Hittar 

fgzv d{bK f;zx tkbk, e[spdhB tkbk, ekb/^e/ fjZso dhnK gzukfJsK gzikp gzukfJsh oki n?eN 

(gzikp n?eN 9) 1994 d/ nB[;ko gpzXK ns/ ezwK dh gkbDk eodhnK jB . 

 

fJjBK fgzvK dhnK gzukfJsK d/ w[y ekoi j/m fby/ nB[;ko jB . 

1 ;oeko tb' fgzv dh GbkJh bJh wBi{o ;kohnK rqkNK dh tzv ns/ tos' . fgzvK d/ 

dlIq/ipCVy torK dh GbkJh ;w/s, fgzvK B[z y[b/ ftu ;[X ofjs pDkT[D dhnK e'f;;aK . 

 

2 ;ogzu d[nkok fBoXkos ehsh ikD tkbh fwsh s/ rqkw ;Gk dh fB:ws whfNzrK . rqkw 

;Gk dh jo whfNzr dh gqXkBrh rqkw gzukfJs d/ ;ogzu d[nkok ehsh ikt/rh ns/ T[; dh 

r?o jkioh ftu whfNzr d'okB u[D/ rJ/ fe;/ th gzu d[nkok ehsh jWdI hY. ;wkfie gqGkt 

SARPANCH

PANCHES

GRAM SABHA

Grants-
In-Aid

Public Schools

Toilets

Dispensary

Depressed 

Classes
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w[bkeD (SIA Study) eod/ j'J/, RFCTLARR Act, 2013 d/ nfXekoK bJh fBogZy 

w[nktik ns/ gkod;sk dh Xkok (5) d/ nXhB fJe iBse ;[DtkJh, fibQk d[y fBtkoB 

;kfjp fgzv e[spdhB tkbk fibQk fco'ig[o 20$3$2020 fty/ ehsh rJh fgzvK dhnK rqkw 

;GktK, d{bk f;zx tkbk, e[spdhB tkbk, ekb/e/ fjswV B/ fco'ig[o^gZNh nvIN ryl 

pirXojnw bwry ivcwr vtWdrw hoieAw[ 

Pictures below: Gram Sabha Meeting/Public Hearing on 19 March 2020 at 

Gurudwara DukhNiwaran Sahib, Kutubdin Wala village. 

. 
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3 fgzv ftu ;wki d/ fJe tor ftu J/esk ns/ ;dGktBK B{z tXkT[D bJh fttkdk dk jZb 

eZYDk . 

4 pbke ftek; ns/ gzukfJs nfXekohnK, ftXkfJek ns/ ;z;d w?poK Bkb ;ogzuK ns/ 

gzuK Bkb whfNzr eofdnK nkgD/ fgzvK d/ ftek; dhnK wzrK T[mkT[D bJh . 

5 fgzv dhnK ;KMhnK iwhBK ;kwbkN fty/ ;Ekgs ;oekoh ;e{b, dkDkwzvhnK$nBki 

wzvhnK dhnK ;KMhnK fgzv dhnK fJwkosK ns/ iBse ;j{bsK dhnK w[ozws . 

6 fgzv ftu ;ckJh dk oZy oykU iBse ;VeK, BkbhnK, N?ehnK, y{jK ns/ j'o iBse 

EktK . btkfo; bk;K ns/ bk;K dk fBgNkok . 

7 ;VeK ns/ j'o iBse EktK d/ feBkfonk s/ o[y brkT[D ns/ ;zGkb . 

8 iBse tzv gqDkbh dh fBrokBh . 

n?;HnkJhHJ/H J/iz;h B[z ;{fus ehs/ rJ/ fgzvK ftu ;EkfBe ;t? gq;k;D, gzikp ;oeko d[nkok 

gk; ehs/ ekB{zBK XkotK nB[;ko ezw eodk j?. iwhBh gZXo s/ fgzvK d/ xoK dk d"ok eoB ;w/A 

;ot/yD d"okB fJj t/fynk frnk fe b'e nkgD/ nkgD/ fgzvK dhnK gzukfJsK dh w'i{rh j? go 

;w[u/ gfotko ezw eoe/ ;s[z;N jB. ipCVy Awqy dilq tor d/ b'e, w[y s"o s/ wiph 

nkgD/^nkgD/ fgzvK B{z gzuK ns/ ;ogzuK ti' ;/tk eod/ j'J/ ft;/; nfXeko wfj;{; eod/ jB, 

T[j fJ; ftuko s' ;s[z;N jB fe gzukfJsh oki n?eN ftu w[jZJhnK eotkJ/ rJ/ okyt/eoB B/ 

;wki ftu T[jBK dk o[spk wip{s ehsk j?,fJjBK torK dhnK n"osK th ;/tk eo ojhnK jB, 

e[M fgzvK ftu ;ogzuK ns/ gzuK d/ ;EkB s/ ;fEs jB. gq'i?eNo gqGkts gfotkoK Bkb whfNzr 

eofdnK fJj rb ;kjwD/ nkJh fe ;{fus ehs/ rJ/ fgzvK d/ ;ogzuK gq;skfts o/bt/ fbze s' uzrh 

soQK ikD{ ;B ns/ rqkw ;Gk dhnK whfNzrK ftu ghHJ/Hn?cH dhnk f;ekfJsK pko/ jw/;aK rbpks 

j[zdh ofjzdh ;h, T[jBK fJj th dZf;nk fe ;ogzuK B/ T[u nfXekohnK fit/ fe vhH;hH, n?wHghH, 

;pzXs y/soK d/ ftXkfJek d/ dotki/ yVekJ/. 

;ot/yD ns/ iBse ;[DtkJh d/ ;w/A gqGkfts fgzvK d/ b'eK B/ rqkw ;Gk$iBse ;[DtkJh dh 

whfNzr ftu ;orowh Bkb fj;k fbnk . T[jBK B/ nkgDh fuzsktK B{z ;kjwD/ fbnkT[D bJh 

gb/Nckow dh tos' ehsh ns/ rqkw o{N d/ gZXo d[nkok T[u nfXekohnK sZe gj[uD bJh 

wkfXnw dh tos' ehsh . rqfj ;GktK ns/ Bro gzukfJsK d/ ;ot/yD, iBse ;[DtkJh ns/ 

e/Ados ftuko ftNKdo/ d"okB tZy^tZy s;thoK ns/ thvhUi foekov ehshnK rJhnK fiE/ 

RFCTLARR Act, 2013 dh Xkok (5) d/ sfjs ;ot/yD ns/ iBse ;[DtkJh ehsh rJh. nrb/ 
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Gkr dhnK s;thoK B/ rqkw ;Gk$b'e ;[DtkJh ;GktK ftu gq'i?eN gqGkfts gfotkoK ns/ j'o w?poK 

dh ;orow Gkrhdkoh dh Mbe fdZsh . 

Conclusion: e[b fwbk e/ fJ; nfXnkfJ B/ d/; ftu ;EkBe ;k;D dh io{os pko/ ;zy/g ikDekoh 

fdsh . fJ; ftu d/; ftu ;EkBe ;k;B bJh Gkosh ;ftzXkB sfjs T[gbZpX gqpzXK pko/ tZy tZy 

ftuko tNkdo/ ehs/ rJ/ . fJ; B/ ;kvh tZy^tZy gqpzXeh pDsoK dh Mbe t/yD ftu th ;jkfJsK 

ehsh I' nkw s"o s/ gzikp oki ftu w"i{d jB ns/ soB skoB ns/ fco'ig[o d/ d' fifbnk ftu, 

fiE/ RFCTLARR Act, 2013 nXhB BUmI AiDgRhIx leI ;wkfie gqGkt w[bkeD (SIA Study) 

nfXn?B ;[o{ ehsk frnk j? . fco'ig[o^gZNh d/ ftueko BtK o/bt/ fbze ibzXo^fco'ig[o ;?e;aB s/ 

wkbKtkbk yk;, ns/ gZNh^y/weoB ;?e;aB s/ xfonkbk B{z I'V e/ nrbk nfXnkfJ cotoh ns/ wkou 

2020 d/ wjhfBnk ftu n?;HnkJhHJ/H Nhw B/ nrtkjh tkb/ y/soh ;ot/yD d/ nXko s/ fJe noX 

;fjoh y/so ;w/s 12 fgzvK ftu ofjzd/ b'eK nMU ivcwrdw hY[ 
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CHAPTER IV: DEMOGRAPHIC AND SOCIO-ECONOMIC PROFILE 

 

General  

 fJj nfXnkfJ gq'i?eN gqGkfts ftneshnk dh ;wkfie nkofEe ns/ iB ;zfynk ;pzXh 
gq'ckJhb B{z T[ikro eodk j? . fJj nfXnkfJ yk; eo iwhBK ns/ j'o nuZb ;zgshnK s/ g? oj/ 
n;o dk ft;b/;aD eodk j?. iwhB ns/ pDso d/ T[Zs/ gqGkt d/ nXko s/, Bw{Bk ;ot/yD ehsk frnk 
;h ns/ ;ot/yDK d/ Bshi/ B{z nkw s"o s/ ns/ pI.ey.AYP.(P.A.F.) xoK ftu T[sodksktK dh ;wkfie 
nkofEe ;fEsh ;Ekgs ehsh j?. ;ot/yD ftu nkw s"o s/ xoK ftu ft;/a;aeo ns/ 
ghHJ/Hn?cH(P.A.F.) d/ r[D ns/ nkds d/ ;ze/s fds/ jB. fJ; gq;skfts  gq'i?eN d/ gqGktK B{z xNkT[D 
ftu ;jkfJsk eodk j? . w"i{dk nfXnkfJ ftu, xoK ftu T[so d/D tkfbnk dh ;wkfie, nkofEe 
ns/ iB;zfynk ;pzXh gq'ckJhb B{z g/;a eoB dh e'f;;a ehsh rJh j?. fJj d;Dk io{oh j? fe ;kv/ 
nfXn?B nB[;ko, T[sodksk jw/;K xoK d/ w[Zyh j[zd/ jB. T[wo, fbzr, iks, ;q/Dh, Xow, feZs/, 
nkwdBh, iwhB dh wkbeh ns/ itkjd/j ftnesh d/ gfotko d/ w[Zyh Bkb ;pzX, ftnkj[sk o[spk, 
gfotko dh fe;w, ojkfJ;h ;fEsh, fit/ ojkfJ;h pDso, Bkrfoe ;j{bsK, ghD tkb/ gkDh dh 
;j{bs, xo/b{ ikfJdkd, c?;bk b?D ns/ itkp d/D tkb/ gfotko d/ fgS'eV dh ft;Eko Bkb iKu 
ehsh rJh j?. nfXn?B nXhB ;wkfie, nkofEe ns/ iB;zfynk ;pzXh ns/ j'o ekoeK pko/ 
ikDekoh j'D s' fpBK T[fus ;[XkoeoD s/ gj[zuDk ;zGt BjhA j?. fJ; nfXn?B ftu e[b 386 
T[sodksktK B{z ;kfwb ehsk frnk ;h . nfXn?B nXhB gfotko ftu itkp d/D tkb/ tZy'^tZyohnK 
;q/DhnK Bkb ;pzXs jB. noEks gfjbh ;q/Dh gq'i?eN gqGkfts gfotko ;h I' w[Zy gqshfeqnkeosk 
;B. T[j nfXn?B nXhB y/so ftu BUmI AiDgRhIx Bkb f;ZXk gqGkfts j[zd/ jB. gq'i?eN gqGkfts 
gfotkoK s' fJbktk T[jBK xoK d/ itkpd/j th ;B fijV/ f;X/ s"o s/ iwhB gqkgsh Bkb gqGkfts BjhA 
j'J/ ;B. fJ; d/ ftnkge nfXn?B eoB bJh, T[jBK d/ itkpK B[z ;kwb eoBk wjZstg{oB ;h.  

Table 4.1: Gender-Wise information about the respondents in Households 

Gender Frequency Percent 

Male 347 89.9 

Female 39 10.1 

Total 386 100 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

 nkdwh ns/ n"os ;wki d/ Ezw jB. fJ; bJh T[so d/D tkfbnk dh fbzr tzv B[z ikBDk 
io{oh j? . N/pb^4.1 B/ ;g;aN s"o s/ y[bk;k ehsk fe w"i{dk nfXn?B ftu 89H9# (347) g[o; gqsh 
feqnkeosk ;B ns/ f;oc 10H01# (39) wfjbk gqshfenktK ;B.  
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Table 4.2: Age of the respondents (in yrs.) 

Age (in yrs.) Frequency Percent 

15-30 69 17.9 

30-45 157 40.7 

45-63 109 28.2 

above 63 44 11.4 

No Response 7 1.8 

Total 386 100.00 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

 

 

Figure 4.1: Age of the respondents (in yrs.) 

 

              T[wo fe;/ ftnesh dh gfogZesk d/ gZXo B{z fBoXkos eoB ftu pj[s wjZstg{oB 
G{fwek ndk eodh j?. fJj nkw s'o s/ wzfBnk iKdk j? fe T[wo d/ Bkb c?;bk b?D ns/ BfiZmD dh 
;woZEk ftu ;[Xko j[zdk j?. N/pb^4.2 do;kT[dk j? fe tZX s' tZX T[so d/D tkb/ 30 s' 45 T[wo 
;w{j ftu ;B, Gkt 40H6# fJ; s' pknd 45 s' 63 T[wo ;w{j ftu 28H2#, 15 s' 30 ftu 17H9# 
ns/ 63 ;kb s' T[go T[wo ;w{j ftu 11H4# . 
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Table 4.3: Relationship of the respondent with Head of the Household  

Relationship Frequency Percent 

Self 246 63.7 

Son 99 25.6 

Brother 1 0.3 

Wife 24 6.2 

Grandson 1 0.3 

Granddaughter 4 1 

No response 11 2.8 

Total 386 100 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

          

  N/pb^4.3 gfotko d/ w[Zyh Bkb gqsheosktK d/ fo;s/ B{z ;gZ;N s"o s/ do;kT[dk j? . itkp d/D 
tkb/ 63H7# (246) y[d xo d/ w[Zyh ;B.n?uHUHn?cH Bkb 26H2# (101) T[sodksk n;b ftu g[so, 
Gok ns/ g's/ ;B . 7H2# T[sod/D tkfbnk dk n?uHUHn?cH Bkb fo;sk gsBh ns/ g'soh ;h . 
f;oc 2H8# B/ fJ; gq;aB dk e'Jh itkp BjhA fdZsk. 

 

Table 4.4: Religious Affiliation of the Respondents in Households 

Religious Affiliation Frequency Percent 

Sikh 348 90.2 

Hindu 32 8.3 

Muslim 4 1 

Christian 1 0.3 

No response 1 0.3 

Total 386 100 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

          N/pb^4.4 do;kT[dk j? fe T[so d/D tkb/ fJe w[Zy Xkofwe ;w{j f;Zy Bkb ;pzX oZyd/ 
jB, fJ; s' pnd fjzd{ ns/ w[;fbw 90H20# (384) T[sod/D tkb/ f;Zy Xow Bkb ;pzXs jB, ns/ 
fjzd{ s' 8H3# (32) ns/ f;oc 1# (4) w[;bwkB Xow Bkb ;pzXs jB. fJ; soQK pj[s/ itkp d/D 
tkb/ f;Zy Xow Bkb ;pzXs jB. 
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Table 4.5: Caste Category of the Respondents in Households 

Caste Category Frequency Percent 

Gen. 278 72.0 

S.C. 67 17.4 

O.B.C 34 8.8 

No response 7 1.8 

Total 386 100.0 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

            w"i{dk nfXn?B ftu T[sodksktK dh iksh ;q/Dh B{z ikBD dh e'f;a;a ehsh rJh j? . 
N/pb^4.5 ftu ;kc do;kfJnk frnk j? fe 72# (278) itkpd/j nkw tor d/ iZN f;Zy, 17H4# 
(67) nB[;{fus iksh d/ ns/ 8H8# (34) j'o gZSVhnK ;q/DhnK d/ ;B. 

Table 4.6: Marital Status of the Respondents in Households 

Marital Status Frequency Percent 

Unmarried 31 8.0 

Married 351 90.9 

No response 4 1.0 

Total 386 100 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

             fJe ftnesh dh ftnkj[sk ;fEsh B{z Gkos ftu fJe wjZstg{oB ft;/;sk wzfBnK iKdk 
j?. ftnkj/ ftnesh dh s[bBk ftu nD^ftnkj/ ftnesh dk xo d/ nzdo ns/ pkjo pj[s xZN 
fynkb ns/ ;jkfJsk j[zdh j?. N/pb^4.6 ;gZ;aN s"o s/ do;kT[dk j? fe 90H9# (357) ftnkj/ 
itkpd/j ;B ns/ f;oc 8# (31) nD^ftnkj/ tkb/ ;B. f;oc 1# (4) itkjd/j ;B fiBK B/ fJ; 
gq;aB dk e'Jh T[so BjhA fdsk . 

Table 4.7: Type of Household of the Respondents  

Type of Household Frequency Percent 

Extended 3 0.8 

Joint 212 54.9 

Nuclear 146 37.8 

Single 2 0.5 

No Response 23 6.0 

Total 386 100 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

               gfotko ;wkfieeoB ns/ ;wki B{z ekfJw oZyD ftu :'rdkB gkT[D tkbh fJe 
wjZstg{oB ;z;Ek j?. fJj fJe ;z;Ek j? fiE/ ftneshrs dk ;w{j fJe d{i/ Bkb ;pzXs, fJew[Zm 
iK r'd b?D d[nkok ;pzXs j[zdk j? ns/ fJe nkofEe fJekJh th j[zdk j?. g/Av{ y/soK, 11 fgzv ns/ 
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fJe noX ;fjoh y/soK ftu y'I ehsh rJh ;h, y/so d/ ezw d"okB fJj B'N ehsk frnk ;h fe 
;:[zes gfotko gqDkbh ni/ th fwbdh j?. N/pb^4.7 do;kT[dk j? fe itkp d/D tkb/ dh pj[ frDsh 
;KM/ xokfDnK Bkb ;pzXs j? noEks 54H9# (212) fJ; s' pknd S'Nk gfotko 37# (146) ns/ 
f;oc 0H8# (3) tX/ j'J/ ns/ 0H5# (2) fJeZb/ xoK ftu ;B.  

H J/E/ S'N/ gfotko xo/b{ gsh gsBh ns/ pZu/ j[zd/ jB . 

H ;z:[es gfotko ftu 7^8 w?po, pZu/, wkg/ ns/ dkdk dkdh j[zd/ jB. 

H tX/ j'J/ gfotko ftu 8 s' tZX w?po noEks pZu/, wkg/, dkdk^dkdh, uku/ wkwh, gVdkdk 
gVdkdh ;kfwb j[zd/ jB. 

H fJeZb/ gfotko dk noE j? gfotko ftu f;oc fJe ;dZf;nk .  

Table 4.8: Monthly Income of the Respondents in a Household 

Monthly income (in Rupees) Frequency Percent 

Up to 10,000 157 40.7 

10-20,000 84 21.8 

20-30,000 50 13 

30- 40,000 26 6.7 

40-50,000 30 7.8 

50,000 above 35 9.1 

No response 4 1.00 

Total 386 100 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

           nkwdBh fJe ftnesh dh nkofEe ;fEsh fBoXkfos eodh j? . N/pb^4.8 nfXn?B d/ 
y/so ftu T[so d/D tkfbnk dh wjhB/ dh nkwdBh B{z do;kT[dk j?. vkNk jkJhbkJhN eodk j? fe 
62H5# T[sodksktK dh 20,000 s' xZN wjhBkto nkwdBh ns/ 13# T[sodksktK dh 
20,000^30,000 nkwdBh ;h. J/E/ f;oc 9# T[sodksk ;B, fiBK dh nkwdB 50,000 s' tZX ;h. 

Land Ownership Pattern 

Table 4.9: Information about Land Ownership in a household 

Landownership Frequency Percent 

No 178 46.1 

Yes 204 52.8 

No response 4 1 

Total 386 100 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 
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Figure 4.2: Information about Land Ownership in a household 

             iwhBh wkbeh th fJe nkofEe ;zgsh j? fJ; y/so ftu pj[ frDsh y/shpkVh s/ 
fBoGo ;h ns/ fJ; s' o'ih o'Nh ewkT[d/ ;B. N/pb^4.9 ftu iwhBh wkbeh dk g?NoB ;g;N s"o 
s/ gqshfeqnk do;kT[dk j? fe T[sodksktK dh 50# s' tZX iwhB j? Gkt 53H8# itkp d/D tkb/, 46# 
T[j ;B fiBK e'b iwhB BjhA ;h go f;X/ iK nf;X/ s"o s/ iwhB s/ fBoGo ;B. 

Table 4.10:Ownership of Land  

Land (in acres) Frequency Percent 

0-5 105 50.48 

5-10 44 21.15 

11-15 17 8.17 

15-20 12 5.76 

More than 20 9 4.32 

No response 21 10.09 

Total 208 100.00 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

        N/pb^4.10 ;g;N s"o s/ T[ikro eodk j? fe gq'i?eN gqGkfts y/so ftu findkso iwhB 
wkbe S'N/ iK dofwnkD nkeko d/ iwhB wkbe jB. 208 ftu' 105 itkp d/D tkfbnk e'b 5 J/eV 
s' tZX iwhB d/ wkbe ;B ns/ J/E/ f;oc 9 gqshfeqnkeko ;B fiBK e'b 9 J/eV s' tZX iwhB ;h. 
29 T[sodksktK e'b 11^20 J/eV d/ ftueko iwhB ;h. fJj fJ; rZb B{z T[ikro eodk j? fe 
gq'i?eN gqGkfts y/soK ftu fe;kBK dh E'Vh fijh jh iwhB j? . 
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Vulnerable Groups  

             G{wh rqfjD d/ d[ydkJh, wB'ftfrnkBe ns/ ;wkfie^;fGnkukoe Bshi/ jB, gqGkfts 
npkdh pko/ I' T[jBK d/ nfXekoK dh okyh bJh wzr eodh j?, yk; eo ;wki d/ ewi'o tor dh 
;fEsh ftu nB[;{fus ikshnK, nB[;{fus efpfbnk, ;hwks fe;akBK ns/ T[jBK d/ gfotkoK ;w/s . 
ewi'oh gqGkf;s ehsk ik ;edk j?, fJe ftek; gq'i?eN d/ gqGkt s' nzdkik brkT[Dk, gqpzXB eoB 
fto'X ns/ w[V gqkgs eoB dh fJe ftnesh dh xZNdh ;woZEk ti', ;w{jK B[z fe;/ th ;fEsh ftu 
ewi'o wzfBnk ikdk j? fit/ fe p/o[irkoh, p/xosk ns/ jk;hJ/ s/ gJh nkw ;zgsh, n;woZEsk, 
fpwkoh ns/ T[wo nkfd ;ko/ fgzv ftu finkdkso itkpd/j fJ; irQk d/ nkfdtk;h ;B . 

Table 4.11:Vulnerable Families 

Vulnerable Frequency Percent 

No 283 73.31 

Yes 101 26.16 

No Response 2 0.51 

Total 386 100.00 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

               N/pb^4.11 B/ dZf;nk fe nfXn?B y/so ftu 26# gqshfeqnkeosk ;B fijV/ ewi'o 

gfotkoK Bkb ;pzXs ;B, f;oc 2# gqshfeqnkeosk B/ fJ; ;tkb dk itkp Bjh fdsk ns/ 73H3# 

ewi'o gfotkoK Bkb ;pzXs BjhA ;B. 

Table 4.12:Category of Vulnerabilities 

Categories of Vulnerability Frequency Percent 

Household below Poverty line 23 22.77 

Female headed Household 6 5.94 

Old Age 4 3.96 

Disabled 1 0.99 

Scheduled Caste 67 66.33 

Total 101 100.00 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

 



SIA Study of Land Acquisition for Public Purpose for New Rail Line Between Ferozepur-Patti 

60 | Page 

 

 

Figure4.3:Category of Vulnerabilities 

w"i{dk nfXn?B ftu gkJhnK rJhnK j'o ewi'oh rohph o/yk s' j/mK, p[Ykgk, ngkfjiK ns/ w[Zy 
n"osK dh nrtkjh tkb/ xoK ftu ;B . 

rohph o/yk s' j/mK tkb/ gfotkoK dk noE j? fe gfotko nkgD/ gfotko ubkT[D bJh r[ikok eoB 
d/ ;kXBK dh J/E/ xkN j?. N/pb^4.12 ftu dZf;nk frnk j? fe 34 ftu' 23 itkpd/j ewi'o 
gfotkoK Bkb ;pzXs jB, 6 w[Zy n"osK 4 pi[or ns/ 1 ngkji j? . 

Female Headed Households  

w[Zy n"os dh nrtkjh tkb/ gfotko T[j j[zd/ jB fJe pkbr n"os w[Zy c?;bk b?d/ jB ns/ xo/b{ 
ezwK dk gqpzXB eoB dh fiw/tkoh fBGkT[dh j? . 

Old Age Population without any support 

e[dosh f;js d/ I'yw ns/ xN' xZN ;wkfie ;jkfJsk d/ ekoB pi[or npkdh B[z nkw s"o s/ ewi'o 
wzfBnk iKdk j?. J/E/ 4 pi[or ;B ns/ T[jBK dk ;woZED BjhA ;h.  

Disabled Population  

ngzrsk T[BK b'eK d/ ekoi;hb ihtB ns/ ;NzN nkofEe ns/ ;wkfie ftek; B[z ;hws eodh j?. 
ftebkrsK tkb/ ftnesh T[BK d/ gfotko ns/ tZv/ gZXo s/ GkJhuko/ d/ ihtB s/ ftek; gq'i?eN d/ 
gqGkt B{z ;wMD bJh tZy' tyo/ :'r gfotkoK tkb/ gfotkoK dh gfjukD ehsh ikdh j?. w"i{dk 
nfXn?B ftu ngkfji ftnesh dk fJe e/; gkfJnk frnk .  
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Scheduled Caste Population 

gq'i?eN gqGkfts y/so ftu, y'ieosktK B/ gkfJnk fe ewi'o ;w{jK ftu' 66H3# T[so nB[;{fus 
ikshnK ;q/Dh Bkb ;pzXs jB. fJj th B'N ehsk frnk ;h fe fJjBK xoK ftu nkw ;[ftXk ns/ 
NkfJbN torh nkw ;j{bsK dh ewh j?.  

Household assets 

xo/b{ ikfJdkd ftu T[j ;koh ikfJdkd ;kfwb j[zdh j? I' xoK dh wbehns tkbh j[zdh ;h ns/ fJ; 
dh nkofEe ehws j[zdh ;h. fJjBK ftu iwhB, fJwkosK, g;{ XB, y/shpkVh w;hBhoh ns/ fNZek, 
xo/b{ uhiK ns/ ftsh ikfJdkd B{z bkr{ eoB tkbhnK G"fse ikfJdkd ;kfwb jB. fgzvK d/ e[M 
gqGkt;kabh gfotko J/noezvh;aBo dh tos' eod/ jB. N/pb^4.13 itkp d/D tkfbnk dhnK xo/b{ 
ikfJdkdK dh tzv d/dh j? . fJj N?bhftiB, cfoi, tkf;zr w;hB, w'pkfJb, e{bo, Bhih tkjB nkfd 
dhnK p[fBnkdh ;j{bsK B{z T[ikro eodk j? I' fe brGr ;ko/ xoK ftu w"i{d j?. T[sodksktK ftu' 
85# d/ e'b wkbeh j? ns/ T[j N?bhft:B, cfoi, w'pkfJb c'BK sZe gj[zu oZyd/ jB. itkp d/D 
tkfbnk ftu' 75# e'b 2 ns/ 4 gjhnK tkjB tor/ fBZih tkjB ;B ns/ f;oc 29H01# b'eK e'b 
y/shpkVh tkjBK dh gj[zu ;h . itkp d/D tkfbnk ftu' 56H73# b'eK e'b xoK ftu tkf;zr w;hB th 
;B. jkbfe fJj d/fynk frnk ;h fe xoK ftu ezwfgT{No, b?gNkg ns/ wkfJeo't/t BjhA ;B  
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Table 4.13:Household Assets 

Variable Number of Household Percentage  

Access to Television 

No 38 9.8 

Yes 348 90.2 

Total 386 100.00 

Access to Refrigerator 

No 56 14.5 

Yes 330 85.4 

Total 386 100.00 

Access to Washing Machine 

No 167 43.26 

Yes 219 56.73 

Total 386 100.00 

Access to Mobile Phones 

No 38 9.84 

Yes 348 90.15 

Total 386 100.00 

Access to Personal Vehicle 

No 95 24.61 

Yes 291 75.38 

Total 386 100.00 

Access to Agricultural Vehicle 

No 274 70.98 

Yes 112 29.01 

Total 386 100.00 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

Details of House Structure  

fJj B'N ehsk frnk ;h fe gq'i?eN gqGkfts y/soK ftu ;ko/ gqsheowhnK d/ nkgD/ wekB ;B. xo 

fueV, fJZN, ;hfwzN, fJN ns/ ;hfwzN nkfd d/ ;[w/b Bkb pD/ j'J/ ;B. fJ; dk noE j? fe eZuk, 

gZek ns/ noX eZuk d't/ xo nfXn?B ftu ;B. 
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Table 4.14:Construction details of House Structure 

Type of Construction Material Used Frequency Percent 

Mud 11 2.8 

Brick 107 27.7 

Cemented 197 51 

Thatched 17 4.4 

Combination of brick and cement 45 11.7 

No Response 9 2.3 

Total 386 100 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

 

 

 

Figure 4.4:Type of Construction Material Used 

N/pb^4.14 ;kc do;kT[dk j? fe 51# (107) xo ;hfwzN Bkb pD/ jB fiBK ftu' 27H7# (107) fJNk 

Bkb ns/ 11H7# (45) fJNK ns/ ;hfwzN dh ;[w/b Bkb pD/ ;B. f;oc 2H8# (11) xo fwZNh Bkb 

pD/ ;B. 
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Glimpses of Households in Selected Villages 

  

  

  

Source: SIA Team clicked pictures the field survey Feb-March 2020 
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Table 4.15:Number of Floors in house of the respondents 

Number of Floors Frequency Percent 

One 337 87.3 

Two 40 10.4 

Three 1 0.3 

No specified 8 2.1 

Total 386 100 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

 

      N/pb^4.15 ;kc do;kT[dk j? fe 87H3# xo fJe wzfib ;B ns/ f;oc 0H3# (1) e'b fszB 

wzfibk xo ;B . brGr 10H4# (40) e'b d' wzfibk xo ;B. 

Table 4.16: Number of Rooms in Household 

Numbers of Rooms Frequency Percent 

1 to 3 243 62.95 

3 to 6 127 32.90 

6 to 9 14 3.6 

9 to 12 2 0.5 

Total 386 10.1 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

       N/pb^4.16 ;kc ;'n eodk j? fe findkso itkpd/j Gkt 62H5# xoK ftu 1^3 d/ ftueko 

ewo/ ;B, fJ; s' pknd 32H90# e'b 3^6 ewo/ ;B . i/ n;hA fJ; vkNk B[z I'VhJ/ sK 90# s' tZX 

itkp d/D tkfbnk e'b 6 ewo/ ;B . f;oc 4H1# e'b 4^6 ns/ 9^12 ewo/ ;B. T[E/ f;oc 2 xo 

jh ;B fiBK s' 9 ewfonK s' tZX ;h. 

Source of Cooking  

brGr jo fgzv ftu findkso xo n?bHghHihH s/ fBoGo ;B. fJE/ eJh xoK ftu o'Nh pDkT[D 

bJh d't/ n?bHghHihH s/ u[bk tofsnK iKdk ;h. ykDk pDkT[D bJh beV ;t?wbehns tkb/ o[yk s' 

gqkgs ehsh rJh ;h. 
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Table 4.17: Source of Cooking 

Cooking Fuel Frequency Percent 

Wood and Cow Dung 23 5.95 

Kerosene 2 0.52 

LPG 300 77.72 

Others 29 7.51 

No Response 32 8.29 

Total 386 100.00 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

          N/pb^4.17 ;kc do;kT[dk j? fe tZX s' tZX pkbD dh tos' n?bHghHihH dh j[dh ;h fit/ fe 

77H77# (300), T[; s' pknd bZeV ns/ r'po dhnK gkEhnK ns/ fwZNh dk s/b, 5H95# ns/ 

0H52# ns/ J/E/ 58# T[sodksk ;B fiBK B/ fJ; ;tkb dk e'Jh itkp BjhA fdsk. 

Drainage and Sanitation facility in the village 

vo/Bi ns/ ;?BhN/;aB ;j{bsK ftnesh d/ ;wkfie nkofEe fgS'eV B{z do;kT[dhnK jB . fJ; bJh 

fgzv d/ nzdo fJ; ;fEsh dh gVu'b eoB dh e'f;;a ehsh rJh j?.  

Table 4.18: Water Source  

Water Connection Frequency Percent 

Well 8 2.1 

Water Tank 11 2.8 

Piped Supply 288 74.6 

Pond 6 1.6 

Hand Pump 53 13.7 

No Response 20 3.9 

Total 386 100 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

            y/soh c/oh d"okB ;ko/ fgzv ns/ noX ;fjoh e;fpnk ftu gkDh dh ;gbkJh d/ ft;/ s/ 

ikDekoh fJeZmh ehsh rJh. eJh itkp fJeZm/ ehs/ rJ/ jB ns/ N/pb^18 ftu g/; ehs/ rJ/ 

jB.nzeV/ do;kT[d/ jB fe 74H6# gfotko gkJhg ;gbkJh s/ fBoGo jB, 13H7# j?vgzgK s/ 

2H8#, 2H1# ns/ 1H6# gkDhnK dhnK N?ehnK, y{jK ns/ sbkpk s/ fBoGo ;B.  
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Table 4.19: Availability of Toilets 

Toilet Facility Frequency Percent 

No 14 3.6 

Yes 361 93.5 

No Response 11 2.8 

Total 386 100 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

 

 

Figure 4.5: Availability of Toilets  

n?;HnkJhHJ/H ;?gb d/ ;ot/yD dofwnkB N/pb^4.19 ftu ;kc do;kfJnk frnk j? fe 93H5# xoK 

ftu NkfJbN ;B. f;oc 2H8# xoK ftu NkfJbN BjhA ;B ns/ 3H6# T[sodksktK B/ fJ; ;tkb 

dk e'Jh itkp Bjh fdsk.  

Cattle  

g;{nk dk gkbD eoBk g/v{ ;wki ftu o'ih o'Nh ewkT[D dk fJe ;kXB th j? . g;{ B[z fJe nkofEe 

;zgsh th wzfBnk iKdk j? . fJj gsk brkT[D dh e'f;; ehsh rJh j? fe fgzvK tkb/ d[X t/ud/ ;B 

ns/ fezB/ dk t/ud/ ;B s/ fJj gsk bZrk fe 50 o[gJ/ bhNo t/funk ikdk ;h .  
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Table 4.20: Number of Cattle  

Cattle Frequency Percent 

No Cattle 228 59.1 

Up-to 5 105 27.2 

5-10 36 9.3 

Above 10 17 4.4 

Total 386 100 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

g/v{ ;wki ftu g;{nK B{z xo oZyDk th fJe nkofEe ;zgsh j? N/pb^4.20 ;kc do;kT[dk j? fe 158 

xoK e'b g;{ ;B.  27H2# (105) xoK e'b brGr 5 g;{ ;B. 9H3# (36) xoK e'b 5^10 ns/ 

4H4# (17) xoK e'b 10 s' tZX g;{ ;B. 

Table 4.21: Quantity of Milk Produced 

Quantity of Milk Produced 

Total Milk Produce (per day in liter) Frequency Percent 

No milk 237 61.4 

0-5 68 17.6 

5-10 40 10.4 

More Than 10 40 10.4 

No Response 1 0.3 

Total 386 100 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 

N/pb^4.21 e[b d[X d/ T[sgkdB B[z do;kT[dk j? . J/E/ 148 xo jB fiE/ d[X dk T[sgkdB j[zdk ;h . 

J/E/ 68 xoK ftu o'I 0^5 bhNo d[X dk T[sgkdB j[zdk j?, fJ; s' pknd 40 xoK ftu jo/e 5^10 

bhNo d[X dk T[sgkdB j[zdk j?. s/ J/;/ soQK jh 40 xok ftu 10 bhNo s' tX d[X fsnko ehsk ikdk 

;h. f;oc 1 xo jh ;h fiE/ g[SfrS eoB tkb/ B{z e'Jh itkp BjhA fwfbnk. 

Table 4.22: Quantity of milk sold 

Mil Sold (per day in litre @50 Rs.) Frequency Percent 

No Milk Sold 328 85 

0-5 22 5.7 

5-10 19 4.9 

More than 10 16 4.1 

No Response 1 0.3 

Total 386 100 

SIA Field Survey, Feb-March 2020 



SIA Study of Land Acquisition for Public Purpose for New Rail Line Between Ferozepur-Patti 

69 | Page 

 

N/pb^4.22 ;kc do;kT[dk j? fe fezBh wksok ftu fgzv tkb/ d[X t/ud/ ;B. b'eh 5^10 bhNo, 10 

bhNo s' tX d/ ftueko 5 bhNo sZe d[X t/ud/ ;B . 

Social Impact  

fJj fe rDBk gkfJbN nfXn?B ns/ ;ot/yD gVkn d"okB T[sodksktk d[nkok fdsh rJh pj[frDsh 

gqshfeqnktk dh ;{uBk d[nkok fyfunk frnk j? . pj[s itkpd/j wfj;{; eod/ jB fe iwhBK dh 

gqkgsh dk wkVk gqGkt gt/rk feT[fe fJj iwhB B{z tzvdk j? ns/ fJ; Bkb T[jBK dh o'ih o'Nh s/ th 

n;o gt/rk feT[fe fJ; ;w/A fgzv tk;h y/shpkVh d/ ezwK ftu bZr/ j'J/ jB. iwhBh gqkgsh s' pknd 

rohph, ;KMh ikfJdkd, f;fynk, ;EkBe okiBhfse YKuk ns/ n'osK fto'X fjz;k s/ e'Jh n;o BjhA 

j't/rk. 

Table 4.23: Anticipated Impacts on Households 

Impact Positive Negative No Impact 

Level of Income     

Level of Livelihood     

Disruption in Local Economic Activities     

Obstruction in Family collaboration     

Impoverishment Risks    

Women‟s Standard of living     

Natural Resources (Soil, air, water, forests)     

Common Property     

Health     

Education     

Transformation of local political structures     

Demographic changes     

Violence against Women     

Stress of Location     

Source: SIA Fieldwork, Feb-March 2020 

        fj;/dkoK Bkb ftuko tNkdo/, chbv w[bkeksK ns/ v?;e ;hfwfynk s' pknd tZy^tZy 

wkgvzdK s/ gqGktK dh gqfeosh dh gSkD ehsh rJh j? . 
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Table 4.24: Nature of Impact of Purposed Rail-Link Project 

Impact 
Nature of 

Impact 
Reason 

Land Negative Loss of Land 

Livelihood and 

Income 

Positive Increased opportunities for 

commercial activities 

Health Positive Increase connectivity to Amritsar and Ferozepur. 

Reduce travel time. One can reach Amritsar to see a 

doctor faster and with only Rs. 10-15 

Education Positive Children can reach easily to their educational institutes 

Transportation Positive Easy transportation. People can easily go to Ferozepur 

Crime Against 

women 

Negative May increase crime against women 

Safety of girls Positive Higher Education to help them 

Culture and 

Social Cohesion 

Negative Compensation to increase conflicts 

Noise pollution Positive Environmental Degradation 

 

f;Nk fe fJ; nfXn?B B/ soB skoB ns/ fco'ig[o fifbnk d/ nXhB nkT[d/ ;ko/ 11 fgzv ns/ fJe 

noX ;fjoh y/soK ftu xokfDnk ftu gqsheowhnK d/ iB;zfynk ns/ ;wkfie nkofEe gq'ckJhb dk 

ft;Ekos ft;b/;aB ehsk . n?;HnkJhHJ/H Nhw B/ 386 xoK ftu ik fe g[SfrS ehsh fi; s' gsk 

bZrk fe findkso xo T[uh iks d/ ;B ns/ iwhB d/ wkbe th ;B. go ;ko/ iwhB wkbe fJ; 

gq'i?eN Bkb gqGkfts BjhA j'Dr/. 204 iwhBh wkbeK ftu' f;oc 134 iwhBh wkbe jh ghHJ/Hn?cH 

(PAF) Bkb i[V/ ;B. 178 xoK e'b e'Jh iwhB BjhA ;h go fJ; gq'i?eN ftu jo soQK dh ;jkfJsK 

eoBr/. eJh iwhBh wkbe nkgDh iwhB gq'i?eN d/ nXhB Bk nkT[D eoe/ fBok; th ;B feT[fe 

fJ; Bkb T[jBK B{z findk wksok ftu ckfJdk BjhA j' ;e/rk. fJjBK iwhBh wkbeK B{z n?;HnkJhHJ/H 

Nhw B[z fbys o{g ftu fejk fe fJj nkgDh iwhB nkT[D tkb/ o/bt/ gq'i?eNK ftu d/Dk ukj[zDr/ . 

fJj fXnkB d/D tkbh rb j? fe 386 xoK ftu' 361 xok ftu go'go  NkfJbN ;B. f;oc 11 xoK 

e'b gZe/ NkfJbN BjhA ;B ns/ 14 xoK B/ fJ; dk i[pkt BjhA fdsk. fJ; B/ fdykfJnk fe y[b/ ftu 

;"T[u eoBk y/so ftu fpbe[b BjhA j? . pj[s ;ko/ fiwhdkoK d/ Bkb r?o fiwhdkoK d/ fj;/ s/ 

gq'i?eN bJh ftnkgZe ;jkfJsk j?, fJ; d/ nXhB eh T[jBK B{z T[jBK dh gq;skfts netkfJo ehsh 

iwhB dk ;jh w[nktik fdsk iKdk j?.    
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Picture below: Field Investigators along with the SIA team members

 

 

Picture above: SIA Team holding meeting with DC Tarn Taran and SDM Patti and SDM 

Bhikhiwindon 03 July 2020 for evaluation of task completed before Lockdown and 

expediting completion of the left over task by the SIA team post-lockdown. 
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Picturestaken on Kot Budha-Mallanwala Khas New road bridge on Sutlej river during 

environmental mapping of the Sutlej river bed and adjoining villages Kale ke Hittar, 

Kutubdin Wala and Dulla Singh Wala under Ferozepur sub-division 
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Mallanwala Khas Station (one end of proposed rail line)  

Railway Stations to be linked at both the ends: Mallanwala Khas (Ferozepur 

section) and Gharyala (Patti-section) 

Gharyala Station  (Another end of proposed rail line) 
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Picture above: House-owner and his house behind which is coming into the path of 

proposed Rail link line Project at Mallanwala Khas 

 

Picture above: SIA Project Coordinator after holding Focused Group Discussions with 

some of the PAFs 
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CHAPTER 5:  ASSESSMENT OF THE SOCIAL AND ECONOMIC 

IMPACT   

 

Introduction 

ਸਭਾਿਸ ਦ ਥਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਥਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਥਿਕਾਸ ਮਜਨਾਿਾਂ ਅਤ ਰਜਕਟਾਂ ਥਿਚ ਥਹਰ ਯੱਖਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਯਕਾਯ ਅਤ ਨੀਤੀ 
ਥਨਯਭਾਤਾਿਾਂ ਦੀ ਬੂਥਭਕਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਰਾਈ ਨੂੂੰ  ਿਧਾਉਣ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਨਾਗਥਯਕਾਂ dy ਥਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜਯੂਯਤਾਂ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ 
ਕਯਨਾ ਹ. ਇਥਤਹਾਸ ਥਿਆਕ ਥਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਥਹਰਕਦਭੀਆਂ ਦਾ ਜਾਹਯ ਹ ਜ ਸਾਯ ਦਸਾਂ ਦ ਰਕਾਂ ਦ ਜੀਿਨ ਅਤ 

ਜੀਿਣ ਨੂੂੰ  ਫਦਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਆਯਥਥਕ ਥਿਕਾਸ ਅਤ ਥਿਕਾਸ ਦੀ ਰਥਕਥਯਆ ਦਯਾਨ ਫੁਥਨਆਦੀ FWਚ ਥਿੱਚ ਥਨਿਸ 

ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਭਹੱਤਿ ਯੱਖਦਾ ਹ. ਦਸ ਦ ਿੱਖ ਿੱਖਯ ਥਹੱਥਸਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਿਾਜਾਈ ਦ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਰ ਜੜਨਾ ਫਹੁਤ ਸਾਯ 
ਤਯੀਥਕਆਂ ਨਾਰ ਸਕਾਯਾਤਭਕ ਰਬਾਿ ਾਉਂਦਾ ਹ ਥਜਿੇਂ ਥਕ ੇਂਡੂ ਅਤ ਸਥਹਯੀ ਖਤਯਾਂ ਦ ਥਿਚਕਾਯ ਾੜ ਨੂੂੰ  ਰਕਾਂ ਅਤ 

ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਨਾਰ ਘਾਟਾ ਦ ਖਤਯਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਦ ਖਤਯਾਂ ਥਿੱਚ ਘਟਾਉਣਾ. ਆਿਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਰਤਾਂ ਨਿੇਂ 
ਕਾਯਫਾਯਾਂ ਦ ਥਿਕਾਸ ਦ ਨਾਰ ਥਸੱਧ ਅਤ ਅਰਤੱਖ ਯਜਗਾਯ ਦ ਭਕ ਦਾ ਕਯਨ ਥਿਚ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯਦੀਆਂ ਹਨ. 

ਥਿਆਕ ਸੂੰਯਕ ਨਾਰ ਉੱਨਤ ਆਿਾਜਾਈ ਰਣਾਰੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਕਟਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਥਾਨਕ, ਖਤਯੀ ਅਤ ਥਿਸਿ ਉਤਾਦਨ 

ਚਨਾਂ ਥਿਚ ਥਹੱਸਾ ਰਣ ਥਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯਦੀ ਹ. ਇੱਥ ਆਿਾਜਾਈ ਦ ਚਾਯ ਰਭੱੁਖ ਸਾਧਨ ਹਨ ਥਜਿੇਂ ਥਕ ਯਡਿਜ, 

ਯਰਿ, ਜਰਭਾਯਗ ਅਤ ਹਿਾਈ ਭਾਯਗ. ਯ ਸੜਕੀ ਭਾਯਗਾਂ ਅਤ ਯਰਿ ਸਭਤ ਜਭੀਨੀ ਆਿਾਜਾਈ ਰਣਾਰੀ ਦ ਥਿਕਾਸ 

ਰਈ ਸਬ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਚੁਣਤੀ ਹ ਜਭੀਨ AiDgRhx ਕਯਨਾ. ਥਫਤਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ ਜਦੋਂ ਭਕਯ-ੱਧਯ 'ਤ ਆਭ ਬਰਾਈ 

ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਜਭੀਨ ਦ ਭਾਰਕ ਦੀ ਬਰਾਈ, ਥਹੱਤ ਅਤ ਯਜੀ-ਯਟੀ ਨਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ, ਥਜਸ ਥਿਚ ਫਾਅਦ ਥਿਚ ਦੀ 

ਬਰਾਈ ਿੀ ਹਯ ੱਧਯ' ਤ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਥਜੂੰ ਭਿਾਯੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ. ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ  ਦ ਸੂੰ ਯਕ ਨੂੂੰ  ਿਧਾਉਣ ਨਾਰ ਰਕਾਂ 
ਅਤ snswDn ਦਿਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਸਭੇਂ ਨਾਰ ਅਤ ਸਯਤਾਂ ਦੀ ਫਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ skdI hY[ Aijhy vyly, ਥਚੂੰ ਤਾ 
ਜਭੀਨ ਭਾਰਕਾਂ ਅਤ ਹਯ ਸਥਾਨਕ ਥਨਿਾਸੀਆਂ ਦ ਨਜਯੀਏ ਤੋਂ ਰਾਗਤ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯਨ ਦੀ ਿੀ ਹ. ਇਸ ਰਈ 

AiDAYn ਦਾ ਉਦਸ ਰਸਤਾਥਿਤ ਰਜਕਟ ਦ ਸਭਾਥਜਕ-ਆਯਥਥਕ ਰਬਾਿ ਨੂੂੰ  ਉਜਾਗਯ ਕਯਨਾ ਹ। 

ਅਥਧਆਇ ਦ ਥਿਆਕ FWਚ ਥਿੱਚ ਸਾਭਰ ਹਨ: (i) ਿਧਯ ਅੂੰਤਯ-ਸੂੰਯਕ ਰਈ ਫੁਥਨਆਦੀ FWਚ ਥਿੱਚ ਥਨਿਸ ਦੀ 
ਜਯੂਯਤ, ਖਾਸ ਕਯਕ ਦਸ ਥਿੱਚ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕਾਂ ਯਾਹੀਂ ਅਤ (ii) ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਦ ਸਭਾਜਕ-ਆਯਥਥਕ ਰਬਾਿ ਨੂੂੰ  

ਅਧਾਯਤ ਸ ਕਯਨ ਰਈ ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਦ ਖਤਯਾਂ 'ਤ ਕੀਤ ਗਏ ਘਯਰ ੂਸਯਿਖਣ। 
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Indian Railways: Network of Connectivity 

ਬਾਯਤ ਥਿਸਿ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਰਕਤੂੰ ਤਯ ਹ। ਰਕਤੂੰ ਤਯੀ ਥਿਿਕ ਦ ਾਤਯ ਨਾਰ ਜੁੜ ਹਏ ਹਨ। ਬਾਯਤ ਥਿੱਚ, ਥਿਕਾਸ 

ਦੀ ਮਜਨਾਿਾਂ ਅਤ ਰਥਕਥਯਆਿਾਂ ਥਿੱਚ ਰਕਾਂ ਦੀ ਯਾਏ ਅਤ ਕਥਰਆਣਕਾਯੀ ਰਭੱੁਖਤਾ ਯੱਖਦੀ ਹ, ਜ ਥਕ ਥਿਆਕ 

ਥਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਰਣ ਰਈ ਥਿਕਾਸ ਰਜਕਟਾਂ ਰਈ SIA AiDAYn ਕਭਟੀਆਂ ਦ ਗਠਨ ਨਾਰ ਿੀ ਸੱਸਟ ਹ ਜਾਂਦੀ 

ਹ। ਅਤ ਸਥਾਨਕ ਿਸਨੀਕ ਰਸਤਾਥਿਤ ਰੈਂਡ-ਥਰੂੰ ਕ ਿੱਰ, ਇਹ ਜਯੂਯੀ ਹ ਥਕ ਬਾਯਤੀ ਯਰਿ ਨੈਟਿਯਕ ਦ ਿਾਧ ਦਾ ਤਾ 

ਰਗਾਉਣਾ ਜਯੂਯੀ ਹ ਤਾਂ ਜ ਰਕਾਂ ਅਤ vsqUAW ਦਿਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸੀਰਤਾ ਥਿਚ ਇਸ ਦ ਭਹੱਤਿ ਨੂੂੰ  ਉਜਾਗਯ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕ। 

ਬਾਯਤੀ ਯਰਿ ਦੀ ਫੁਥਨਆਦ ਫਸਤੀਿਾਦੀ ਸਾਸਨ ਦਯਾਨ ਭੱੁਖ ਤਯ 'ਤ ਸਾਸਕਾਂ ਦ ਥਹੱਤਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਰਈ ਯੱਖੀ ਗਈ 

ਸੀ। ਹਾਰਾਂਥਕ, ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਬਾਯਤ ਨੇ ਰਕਾਂ ਅਤ ਉਤਾਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਿਾਜਾਈ ਦ ਅਸਾਨ ਅਤ ਰਾਗਤ ਕੁਸਰ FMਗ 

ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਆਣ ਯਰ ਨੈਟਿਯਕ ਨੂੂੰ  ਿੱਡ ੱਧਯ 'ਤ ਿਧਾ ਥਦੱਤਾ ਹ। ਯਰ ਥਰੂੰ ਕਜ ਿੱਡ ੱਧਯ 'ਤ ਿੱਖ-ਿੱਖ 

ਸਕਟਯਾਂ ਦੀ ਘਯਰ ੂਉਤਾਦਕਤਾ ਨੂੂੰ  ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਯਹ ਸਨ। 

ਯਰਿ ਰਾਈਨਾਂ 1995 ਥਿਚ 62,660 ਥਕਰਭੀਟਯ ਤੋਂ ਿਧ ਕ 2018 ਥਿਚ 68,443 ਥਕਰਭੀਟਯ ਹ ਗਈਆਂ (ਥਚੱਤਯ 

5.1). ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਅਤ ਅਭਯੀਕਾ ਦ ਨਾਰ ਸਤਨ ਯਰਿ ਰਾਈਨ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਾਇਆ ਥਗਆ ਥਕ 

ਬਾਯਤ ਚੀਨ ਦ ਫਯਾਫਯ ਹ, ਯ ਸੂੰਮੁਕਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਕਾ (ਥਚੱਤਯ 5.2) ਤੋਂ ipCy irhw hY[ ਇਹ ਉਜਾਗਯ ਕਯਨਾ 

ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਹ ਥਕ ਚੀਨ ਅਤ ਸੂੰਮੁਕਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਕਾ ਦਿਾਂ ਦਾ ਕੁਰ ਖਤਯ ਬਾਯਤ ਨਾਰੋਂ  ਥਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾ ਥਜਆਦਾ ਹ। 

ਸੂੰਮੁਕਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਕਾ ਅਤ ਚੀਨ ਦਾ ਰਤੀ ਥਿਅਕਤੀ ਕੱੁਰ ਘਯਰ ੂਉਤਾਦ (ਜੀਡੀੀ) ਰਗਬਗ 9 ਅਤ 2 ਗੁਣਾ ਹ, 

ਬਾਯਤ ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਕਰਭਿਾਯ। ਇਹ ਸੂੰਕਤ ਥਦੂੰ ਦਾ ਹ ਥਕ ਯਰਿ ਨੈਟਿਯਕ ਨੂੂੰ  ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਸਭਯਥਤ ਸਯਤ ਥਛਰ  

ਸਾਰਾਂ ਦਯਾਨ ਸਰਾਘਾਮਗ ਯਹ ਹਨ। 

Figure 5.1. Growth of Indian Railways Lines from 1995 to 2018 
 

 
Source: World Development Indicators, available online. 

62660 62759
63485 63974

66030

68443

58000

60000

62000

64000

66000

68000

70000

1995 2000 2005 2010 2015 2018

India: Railway Lines (Total Route in Kms)



SIA Study of Land Acquisition for Public Purpose for New Rail Line Between Ferozepur-Patti 

77 | Page 

 

Figure 5.2. Indian Railways compared to China and USA 

 

Source: World Development Indicators, available online. 

Note: The data is the average of four years from 2015 to 2018. 

Railways: Means of Transporting Goods and Passengers 

ਯਰਿ ਨੈਟਿਯਕ ਨੂੂੰ  ਿਧਾਉਣ ਦਾ ਭੱੁਖ ਉਦਸ ਦਸ ਬਯ ਥਿਚ ਰਕਾਂ ਅਤ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਰਈ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਦਾ 
ਕਯਨਾ ਹ[  ਚੀਨ (China) ਅਤ ਮੂਐਸਏ (U.S.A) ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਬਾਯਤ ਦ ਅੂੰਦਯ ਯਰਿ duAwrw Awey ਸਾਭਾਨ ਦੀ 

ਭਾਤਯਾ ਨੂੂੰ  ਿਖਥਦਆਂ ਇਹ ਾਇਆ ਥਗਆ ਥਕ ਬਾਯਤ ਚੀਨ ਅਤ ਮੂਐਸਏ (ਥਚੱਤਯ 5.3) ਦ 3-4 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਿੀ ਘੱਟ ਿਾਯ 

ਤਫਦੀਰ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ। ਇਹ ਸੂੰਕਤ ਥਦੂੰ ਦਾ ਹ ਥਕ ਬਾਿੇਂ ਬਾਯਤ ਅਤ ਚੀਨ ਥਿਚ ਕੁਰ ਯਰਿ ਰਾਈਨਾਂ ਇਕ ਥਜਹੀਆਂ 

ਹਨ (ਥਚੱਤਯ 5.2), ਚੀਨ ਬਾਯਤ ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਆਣ ਯਰਿ ਦੀ ਿਧਯ ਿਯਤੋਂ ਕਯਦਾ ਆ ਥਯਹਾ ਹ। 

Figure5.3. Railways: Transporter of Goods 

 

Note: The data is the average of four years from 2015 to 2018. 

Source: World Development Indicators 
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Figure 5.4 Railways: Transporting People 

 

Note: The data is the average of four years from 2015 to 2018. 

Source: World Development Indicators 

ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਗੱਰ ਇਹ ਹ ਥਕ ਮਾਤਯੀਆਂ ਰਈ ਮਾਤਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਚੀਨ ਨੇ ਆਣ ਯਰਿ ਨੈਟਿਯਕ 'ਤ ਫਹੁਤ 

ਥਜਆਦਾ ਥਨਯਬਯ ਕੀਤਾ (ਥਚੱਤਯ 5.4). ਇਸ ਰਈ, ਇਹ ਸੱਸਟ ਸੀ ਥਕ ਬਾਯਤ ਰਈ, ਿਾਯ, ਥਸੱਥਖਆ, ਸਯ-ਸਾਟਾ, 

suriKAw, ਅਤ ਥਡਪੈਂਸ ਿਯਗ ਖਤਯਾਂ ਥਿੱਚ ਿੱਖ ਿੱਖ ਗਤੀਥਿਧੀਆਂ ਰਈ, ਯਰਿ ਦਸ ਦ ਅੂੰਦਯ ਮਾਤਯਾ ਦਾ 

ਭਹੱਤਿੂਯਣ FMਗ ਹ। ਯ, ਇਹ ਸੱਸਟ ਸੀ ਥਕ ਬਾਯਤ ਨੂੂੰ  ਭਾਰ ਦੀ  AwvwjweI ਰਈ ਯਰਿ ਨੂੂੰ  ਿਧਯ ਤਯਜੀਹੀ 

ਸਾਧਨ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਹ, ਥਜਿੇਂ ਥਕ ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਭਰਾ ਹ। ਇਸ ਰਸੂੰਗ ਥਿੱਚ, ਯਰਿ ਦ ਸੂੰਯਕ ਥਿਕਾਸ ਿਧਾਉਣ 

ਦ ਰਾਜਕਟ ਰੜੀਂਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹਨ। 

Rail Link Project: Assessing the Impact 

ਕੱੁਰ 386 ਘਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਫਤਯਤੀਫ ਚੁਣ ਗਏ ਅਤ ਸਯਿਖਣ ਕੀਤ ਗਏ, ਥਜਨਹ ਾਂ ਥਿਚੋਂ 148 ਥਯਿਾਯ (38.34 ਰਤੀਸਤ) 

(ਥਚੱਤਯ 5.5) ਥਸੱਧ ਰਬਾਥਿਤ ਹਏ ਥਕਉਂਥਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਘਯ, ਹਯ ਥਨਯਭਾਣ FWਜਾਂ ਜਭੀਨ ਰਸਤਾਥਿਤ ਰਾਜਕਟ ਰਈ 

ਿਯਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਥਚੱਤਯ 5.5 ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ ਥਕ ਕੁਰ 148 ਥਯਿਾਯਾਂ ਥਿਚੋਂ 14 ਥਯਿਾਯ (9.5 ਰਤੀਸਤ) ਯਰ-ਥਰੂੰ ਕ 

ਰਾਜਕਟ ਕਾਯਨ ਆਣ ਥਨਯਥਭਤ ਭਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹਯ ਥਨਯਭਾਣ FWਚ ਨੂੂੰ  ਗੁਆ ਯਹ ਹਣਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਕੱੁਰ 148 

ਘਯਾਂ ਥਿਚੋਂ, 134 ਘਯਾਂ (90.5 ਰਤੀਸਤ) ਦੀ ਜਭੀਨ ਥਸੱਧੀ ਯਰ-ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦ ਥਨਯਭਾਣ ਰਈ AiDgRhx hovygI[ 
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Figure 5.5. Total Affected Households in our Sample 

 

Note: The total affected households are 148. 

Source: Field Survey 

Rail-link Project: Effects on Constructed Structure and Agricultural Land 

386 ਥਯਿਾਯਾਂ ਦ ਕੁਰ ਨਭੂਥਨਆਂ ਥਿਚੋਂ, 14 ਥਯਿਾਯ (ਥਚੱਤਯ 5.6) ਆਣ ਥਨਯਭਾਣ ਘਯ ਜਾਂ ਹਯ ਥਨਯਭਾਣ FWਚ ਨੂੂੰ  

ਗੁਆ ਦਣਗ। ਇਨਹ ਾਂ 14 ਘਯਾਂ ਦ ਸਯਿਖਣਾਂ ਥਿਚੋਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਥਿਚੋਂ ਅੱਧ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਥਨਯਭਾਣ  FWਚ ਦ  ਨਾਰ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ 

ਰਬਾਥਿਤ ਹਣਗ, ਜਦੋਂ ਥਕ ਕੁਝ ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ-ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦੁਆਯਾ ਅੂੰਸਕ ਤਯ ਤ ਰਬਾਿਤ ਹਣਗ। 

Figure 5.6. Rail Link Project: Effect on Constructed Structures 

 

Source: Field Survey 

Loss of Land by the Landowners (Project Affected Families)  

ਪੀਰਡ ਥਿਥਜਟ ਦਯਾਨ ਕੀਤ ਗਏ ਕੱੁਰ 386 ਥਯਿਾਯਾਂ (ਟਫਰ. 5.1) ਥਿਚੋਂ 6 ਘਯਾਂ (1.6 ਰਤੀਸਤ) ਥਫਨਾਂ ਥਕਸ  

ਜਭੀਨ ਦ ਭਾਰਕ ਸਨ, ਜਦਥਕ ਹਯ 380 ਥਯਿਾਯ ਜਭੀਨੀ ਭਾਰਕ ਸਨ। 380 ਘਯਾਂ ਦ ਕਰ ਜਭੀਨ ਹ, ਜ ਥਕ ਇਹ 
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ਾਇਆ ਥਗਆ ਹ ਥਕ 134 ਘਯਾਂ (34.7 ਰਤੀਸਤ) ਦੀ ਜਭੀਨ ਯਰ lweIn dy inrmwx leI AiDgRhx ho 

jwvygI[ ਇਸ ਰਈ, ਸਾਡ ਨਭੂਨੇ ਥਿਚ ਤਕਯੀਫਨ 63.7 ਰਤੀਸਤ ਘਯਾਂ ਦਾ ਸਯਿਖਣ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹ, ਜ ਜਭੀਨ ਦ 

ਭਾਰਕ ਹਨ ਯ ਰਾਜਕਟ ਰਈ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਯਹ. 

Table 5.1. Rail link Project: Affect on Agricultural land 

 
Frequency Percent 

Households without owing Land 6 1.6 

Land-owners loosing land for the Project 134 34.7 

Land-owners not loosing land forthe Project 246 63.7 

Total 386 100 

Source: SIA Field Survey, Feb/March 2020 

Affected agricultural land by the proposed SIA project 

ਟਫਰ 5.2 ਰਬਾਥਿਤ ਖਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨ ਫਾਯ ਥਿਸਥਾਯ ਥਿੱਚ ਦਯਸਾਉਂਦੀ ਹ। ਇਹ ਾਇਆ ਥਗਆ ਥਕ ਰਸਤਾਥਿਤ 

ਯਰ-ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਥਿਚ 134 ਭਕਾਨ ਭਾਰਕਾਂ ਥਿਚੋਂ ਆਣੀ ਜਭੀਨ ਨੂੂੰ  srkwr nMU AiDgRhx ਿਾਰ  ਹਨ, 121 

ਥਯਿਾਯ (90.29 ਰਤੀਸਤ) ਆਣੀ ਕੱੁਰ ਜਭੀਨਾਂ ਥਿਚੋਂ ਅੂੰਸਕ ਤਯ ਤ ਆਣੀ ਕਾਸਤ ਮਗ ਜਭੀਨ ਨੂੂੰ  AiDgRhx 

ਯਹ ਹਣਗ, ਜ ਥਸਯਪ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹ। ਇੱਥ 8 ਥਜਭੀਂਦਾਯ ਹਨ ਜ 5-10 ਏਕੜ ਦ ਥਿਚਕਾਯ ਜਭੀਨ ਦ ਭਾਰਕ ਹਨ 

ਅਤ ਰਬਾਥਿਤ ਹਣਗ ਥਕਉਂਥਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ ਅੂੰਸਕ ਤਯ ਤ ਐਕੁਆਇਯ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 2 ਿੱਡ 
ਥਜਭੀਂਦਾਯ ਥਜਨਹ ਾਂ ਕਰ 10 ਤੋਂ 15 ਏkV ਦ ਥਿਚਕਾਯ ਜਭੀਨ ਹ, ਅਤ ਉਹ ਰਬਾਿਤ ਹਣਗ ਥਕਉਂਥਕ ਇੱਕ ਿੱਡਾ ਥਹੱਸਾ 

ਰਸਤਾਥਿਤ ਰਾਜਕਟ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੁਰ ਜਭੀਨ ਐਕੁਆਇਯ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਰਾਂਥਕ, ਇਹ ਾਇਆ ਥਗਆ ਥਕ ਇੱਥ 

ਥਸਯਪ 2 ਥਯਿਾਯ ਹਨ ਥਜਨਹ ਾਂ ਕਰ 15-20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜਭੀਨ ਹ, ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੁਰ ਥਹੱਸਦਾਯੀ ਦਾ ਿੱਡਾ ਥਹੱਸਾ 

ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਨਾਰ ਰਬਾਿਤ ਹਿਗਾ। 
Table 5.2 Nature of Landowners and Land Loss for the Project 

Actual Affected Area 

Total land owned by Project AffectedFamilies/owners 

(PAFs) who would be losing land in different measures 

as per the notification (in acre) Frequency Percent 

0-5 121 90.29 

5-10 8 5.97 

10-15 2 1.49 

15-20 2 1.49 

No response 1 0.74 

Total 134 100.00 

Source: SIA Field Survey, Feb/March 2020. 
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Loss of Irrigated land for the Rail-Link Project 

ੂੰਜਾਫ ਇਕ ਖਤੀਫਾੜੀ ਸੂਫਾ ਹ ਅਤ ਸਾਰਾਂ ਦਯਾਨ ਇਸ ਨੇ ਥਸੂੰਚਾਈ ਸਹੂਰਤਾਂ ਦਾ ਥਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹ। ਸਾਡ ਸਯਿਖਣ 

ਦ ਨਭੂਨੇ ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ-ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦ ਥਨਯਭਾਣ ਰਈ 134 ਥਜਭੀਂਦਾਯਾਂ (ੀਏਐਪਜ) ਥਿਚੋਂ ਥਜਨਹ ਾਂ 

ਦੀ ਜਭੀਨ AiDgRihx ho jwvygI, ਥਿਚੋਂ 98.5 ਰਤੀਸਤ ਜਭੀਨ ਦੀ ਥਸੂੰ ਜਾਈ ਹ ਥਜਿੇਂ ਥਕ ਟਫਰ 5.3 ਥਿਚ 

ਦਯਸਾਇਆ ਥਗਆ ਹ। 
Table 5.3. Irrigated Land Loss to the Proposed project 

Land Loss Frequency Percent 

Irrigated Land 132 98.50 

Un-irrigated Land 2 0.51 

Total 134 100.00 

Source: SIA Field Survey, Feb/March 2020. 

Rail-link Project: Loss of Cultivable Land 

ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ-ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦ ਥਨਯਭਾਣ ਨਾਰ ਕੱੁਰ 134 ਘਯਾਂ ਦੀ ਥਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ ਅੂੰਸਕ ਤਯ ਤ ਜਾਂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ 
ਰਬਾਿਤ ਹਿਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਸਤ ਿਾਰ  ਖਤਯ ਦੀ ਭਾਤਯਾ (ਟਫਰ 5.4) ਦਾ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕਯਦ ਹਾਂ. 134 ਥਯਿਾਯਾਂ ਥਿਚੋਂ 98 

ਥਯਿਾਯਾਂ ਕਰ ਥਸਯਪ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਭੀਨ ਹ ਅਤ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਰਈ ਆਣਾ ਕਾਸਤਮਗ ਖਤਯ ਅੂੰਸਕ 

ਤਯ ਤ AiDgRihsq ho jwvygw। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਸਾਡ ਨਭੂਨੇ ਥਿਚ 9 ਘਯਾਂ ਥਿਚ ਕਾਸਤ ਿਾਰਾ ਖਤਯ ਥਿਚ 5-10 

ਏਕੜ ਹ ਜ ਰਬਾਿਤ ਹਣਗ। ਇਸ ਰਈ, ਛਟ ਥਕਸਾਨਾਂ / ਜਭੀਨਾਂ ਦ ਭਾਰਕਾਂ ਦਾ ਿੱਡਾ ਥਹੱਸਾ ਥਜਨਹ ਾਂ ਦ ਕਾਸਤਮਗ ਖਤਯ 

ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ-ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦੁਆਯਾ ਰਬਾਿਤ ਹਣਗ। 

Table 5.4. Rail Link project: Loss of Cultivated land 

 Cultivated Area (in acres) Frequency Percent 

No Response  24 17.91 

0-5 98 73.13 

5-10 9 6.71 

15-20 3 2.23 

Total 134 100.00 

Source: SIA Field Survey, Feb/March 2020. 

Proposed Rail-Link Project: Affect on Agricultural Land 

ਥਜਿੇਂ ਥਕ ਥਹਰਾਂ ਥਿਚਾਥਯਆ ਥਗਆ ਹ, ਸਾਡ ਨਭੂਨੇ ਥਿਚ 134 ਥਜਭੀਂਦਾਯ (pI.ey.AYP.) ਸਨ ਜ ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ-ਥਰੂੰ ਕ 

ਰਾਜਕਟ ਰਈ ਸਯਕਾਯੀ ਨ ਟੀਥਪਕਸਨ ਅਨੁਸਾਯ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਉਾਿਾਂ ਥਿਚ ਆਣੀ ਜਭੀਨ srkwr nMU hsqwKr 
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krvwauxgy। ਸਾਡ ਖਤਯੀ ਸਯਿਖਣ ਥਿਚ, ਅਸੀਂ ਾਇਆ ਥਕ ਕੱੁਰ 134 ਥਯਿਾਯਾਂ ਥਿਚੋਂ (ਟਫਰ 5.5), ਥਸਯਪ 2 

ਥਯਿਾਯਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ ਿਾਯਕ ਿਯਤੋਂ ਰਈ ਿਯਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਥਕ ਹਯ 131 ਥਯਿਾਯਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਭੀਨ ਦੀ ਿਯਤੋਂ 

ਥਸਯਪ ਖਤੀਫਾੜੀ ਦ ਭਕਸਦ ਰਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ ਥਕ ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ-ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਰਈ 

ਐਕੁਆਇਯ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਜਭੀਨ ਦਾ ਿੱਡਾ ਥਹੱਸਾ ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਾਰੀ ਜਭੀਨ ਹ. 

Table 5.5. Nature of land affected by the proposed Rail-Link Project 

 

Frequency Percent 

Agriculture  131 97.76 

Commercial 2 1.49 

Others 1 0.74 

Total 134 100.00 

Source: SIA Field Survey, Feb/March 2020. 

Nature of Ownership of affected land holdings 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਖਤਯੀ ਸਯਿਖਣ ਦਯਾਨ ਇਹ ਿੀ ਾਇਆ ਥਗਆ ਥਕ ਕੱੁਰ 134 ਥਯਿਾਯਾਂ ਥਿਚੋਂ ਥਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ 

ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਨਾਰ ਰਬਾਿਤ ਹਿਗੀ, ਥਚੱਤਯ 5.7 ਦਯਸਾਉਂਦੀ ਹ ਥਕ ਕੱੁਰ ਰਬਾਥਿਤ ਥਯਿਾਯਾਂ ਥਿਚੋਂ ਰਗਬਗ 

56.71 ਰਤੀਸਤ ਥਯਿਾਯਕ 76 ਥਿਅਕਤੀਗਤ ਜਭੀਨੀ ਭਾਰਕ ਹਨ। ਦੂਜ ਾਸ, ਕੱੁਰ 134 ਘਯਾਂ ਥਿਚੋਂ 40.29 

ਰਤੀਸਤ ਸਫੂੰ ਧਤ ਥਜਭੀਂਦਾਥਯਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਰਕੀਅਤ ਹਨ। ਸਾਡ 134 ਘਯਾਂ ਦ ਨਭੂਨੇ ਥਿਚ ਥਸਯਪ 4 ਨੇ ਰਸਨ ਦਾ 

ਜਿਾਫ ਨਹੀਂ ਥਦੱਤਾ। 

Figure 5.7 Nature of ownership of affected landowners 

 

 
Note: The total affected households are 134. 

Source: SIA Field Survey, Feb/March 2020. 
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Cultivation on Affected Land 

ਖਤ ਦ ਸਯਿਖਣ ਥਿਚ, ਅਸੀਂ ਰਬਾਥਿਤ ਜਭੀਨ ਥਿਚ ਫੀਜੀ ਗਈ ਪਸਰ ਦੀ ਥਕਸਭ ਦ ਅੂੰਕੜ ਿੀ ਇਕੱਤਯ ਕੀਤ। ਇਹ 

ਾਇਆ ਥਗਆ (ਥਚੱਤਯ 5.8) ਥਕ 134 ਰਥਤਥਕਰਆਕਾਯਾਂ ਥਿਚੋਂ 24 ਨੇ ਰਬਾਥਿਤ ਖਤਯ ਥਿਚ ਫੀਜੀ ਗਈ ਪਸਰ ਦ ਭੱੁਦ 'ਤ 

ਕਈ ਜਿਾਫ ਨਹੀਂ ਥਦੱਤਾ, ਯ ਕੱੁਰ ਥਿਚੋਂ 60 ਕਣਕ ਦੀ ਥਫਜਾਈ ਕਯ ਯਹ ਸਨ ਅਤ 50 ਰਬਾਿਤ ਖਤੀ ਿਾਰੀ ਜਭੀਨ 

ਥਿਚ ਝਨੇ ਦੀ ਥਫਜਾਈ ਕਯ ਯਹ ਸਨ। 

Figure 5.8 Types of Cultivated Crops on the affected area

 

Note: The total affected households are 134 

Source: SIA Field Survey, Feb/March 2020. 

 

Affected agricultural Land: Average Yield 

ਟਫਰ 5.6 ਦਯਸਾਉਂਦੀ ਹ ਥਕ ਕੱੁਰ ਰਬਾਥਿਤ ਜਭੀਨੀ kbzy ਥਿਚੋਂ, ਰਗਬਗ 40 ਰਤੀਸਤ ਜਭੀਨਾਂ ਥਿਚ 200ਸਤਨ 

ਝਾੜ ਰਗਬਗ 200 ਕੁਇੂੰ ਟਰ ਹ. ਦੂਜ ਾਸ, ਥਸਯਪ 2.98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਭੀਨਾਂ ਥਿਚ ਰਗਬਗ 500 ਕੁਇੂੰ ਟਰ ਦਾ ਿੱਧ ਝਾੜ 

ਹ। ਇੱਥ ਜਭੀਨੀ ਹਰਥਡੂੰ ਗਾਂ ਦਾ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਥਹੱਸਾ ਿੀ ਹ, ਥਜਨਹ ਾਂ ਦੀ Aosq pYdwvwr 300 ਦ ਰਗਬਗ ਥਭਰਦੀ ਹ। 

Table 5.6.  Agricultural Productivity 

 Average Yield (in Quintals) Frequency Percent 

No response  24  17.91 

100 54 40.29  

200 40  29.85 

300 8  5.97 

400 4  2.98 

500 4  2.98 

Total 134 100.00   

Source: SIA Field Survey, Feb/March 2020. 
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Impact of Rail Link Project: Peoples‟ Opinion 

ਆਿਾਜਾਈ ਸਹੂਰਤਾਂ ਥਿਚ ਸੁਧਾਯ ਦਸ ਦ ਯਾਜਾਂ ਦ ਥਿਕਾਸ ਤਫਦੀਰੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹ। ਹਾਰਾਂਥਕ, ਥਿਕਾਸ ਦ ਇਹ ਥਹਰੂ 

ਰਬਾਥਿਤ ਖਤਯਾਂ ਦ ਘਯਾਂ ਅਤ ਭਕਾਨ ਭਾਰਕਾਂ ਰਈ ਿੀ ਥਚੂੰ ਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਰਈ, ਸਯਿਖਣ ਕੀਤ ਗਏ 386 ਘਯਾਂ ਦ 

ਕੱੁਰ ਨਭੂਥਨਆਂ ਥਿਚੋਂ, ਰਗਬਗ 17.35 ਰਤੀਸਤ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜਕਟ ਨੂੂੰ  ਆਿਾਜਾਈ ਦ ਖਤਯ 'ਤ ਸਕਾਯਾਤਭਕ ਰਬਾਿ 

ਭੂੰ ਥਨਆ, ਜਦੋਂ ਥਕ 11.39 ਰਤੀਸਤ ਨੇ ਇਸ ਦ ਉਰਟ ਭਥਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਰਾਂਥਕ, ਯਿਾਯਾਂ ਦਾ ਇਕ ਿੱਡਾ ਥਹੱਸਾ (ਨਭੂਨੇ 

ਦਾ ਰਗਬਗ 69.94 ਰਤੀਸਤ) ਸੀ ਥਜਸ ਨੇ ਖਤਯ 'ਤ ਆਿਾਜਾਈ ਦ ਰਬਾਿਾਂ ਦ ਸੂੰਫੂੰ ਧ ਥਿਚ ਕਈ ਜਿਾਫ ਨਹੀਂ ਥਦੱਤਾ। 

Figure 5.9. Proposed Rail Link Project: People Response 

 

Source: SIA Field Survey, Feb/March 2020. 

Conclusion 

ਰਸਤਾਥਿਤ ਰਜਕਟ ਦਾ ਰਾਬ ਆਯਥਥਕ ਥਿਕਾਸ ਰਈ ਫੁਥਨਆਦੀ FWਚ  ਥਿੱਚ ਥਨਿਸ ਦੀ ਭਹੱਤਤਾ ਥਿੱਚ ਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ. 

ਯ ਰਜਕਟਾਂ ਦੁਆਯਾ ਰਾਤ ਹਣ ਿਾਰ  ਇਹਨਾਂ ਰਾਬਾਂ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਰਾਗਤ ਨਾਰ ਕਯਨ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਹ। ਰਕਾਂ 

ਦੀ ਬਰਾਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ੱਧਯਾਂ 'ਤ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਥਜੂੰ ਭਿਾਯੀ ਹ, ਖਾਸਕਯ ਬਾਯਤ ਿਯਗ ਰਕਤੂੰ ਤਯੀ ਦਸ ਥਿਚ। 

ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ-ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਰਈ, ਇਹ ਉਭੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਥਕ 25 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦਾ ਪਰਾ ਯਰਿ ਟਯਕ ਦ ਦ 

ਿੱਖ-ਿੱਖ ਯੂਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੜਨ ਥਿਚ ਰਾਬਕਾਯੀ ਹਏਗਾ, ਥਜਸ ਨਾਰ ਰਕਾਂ ਅਤ ਭਾਰ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਨੂੂੰ  ਸੁਥਿਧਾ ਥਭਰਗੀ। ਯ 

ਖਤਯ ਦ ਸਥਾਨਕ ਥਨਿਾਸੀਆਂ ਤ ਰਸਤਾਥਿਤ ਰਬਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯਨ ਦ ਉਦਸ ਨਾਰ, ਐਸਆਈਏ ਨੇ ਰਬਾਿਤ ਖਤਯ 

ਦ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਥਹੱਸਦਾਯਾਂ ਦੀ ਯਾਏ ਇਕੱਤਯ ਕਯਨ ਰਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ, ਪਕਸਡ ਸਭੂਹ ਥਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯ ਅਤ ਘਯਰ ੂ

ਸਯਿਖਣਾਂ ਯਾਹੀਂ ਥਿਸਥਾਯ ਨਾਰ ਥਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯ ਕੀਤ। ਇਹ ਾਇਆ ਥਗਆ ਥਕ ਰਸਤਾਥਿਤ ਰਾਜਕਟ ਰਈ 

ਐਕੁਆਇਯ ਕਯਨ ਰਈ ਰੜੀਂਦਾ ਖਤਯ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਾਰੀ ਜਭੀਨ ਹ, ਜ ਥਸੂੰ ਜਾਈ ਅਤ ਕਾਸਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹ। ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰਿ ਟਰਕ ਕੁਝ ਅਥਜਹ ਥਯਿਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਿਤ ਕਯਗਾ ਥਜਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ ਜਭੀਨ ਜਾਂ ਫਹੁਤ ਘੱਟ 

ਥਨਯਭਾਣ dy buinAwdI FWਚ ਨੂੂੰ  ਯਰਿ ਥਰੂੰ ਕ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਰਈ ਥਦੱਤਾ ਜਾਿਗਾ। ਇਸ ਰਈ, ਥਜਭੀਂਦਾਯ ਅਤ ਘਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਜ 
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ਥਸੱਧ ਤਯ 'ਤ ਯਰ-ਥਰੂੰ ਕ ਦ ਥਨਯਭਾਣ ਨਾਰ ਰਬਾਿਤ ਹਣ ਜਾ ਯਹ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ ਦ ਭਕਾਨਾਂ ਦ ਰਾਬਕਾਯੀ 

ਭੁਆਿਜ ਫਾਯ ਥਚੂੰ ਤਤ ਹਨ। 

ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦੀ ਭਹੱਤਤਾ ਦਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅੂੰਦਾਜਾ ਰਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ਥਕ ਇਹ ਇਕ ਫਹੁੱਖੀ ਰਜਕਟ ਹ 
ਜ ਐਰਆਯਆਯ 2013 ਦ ਤਥਹਤ ਜਨਤਕ ਉਦਸਾਂ ਨੂੂੰ  ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਜਾਇਜ ਠਥਹਯਾਉਂਦਾ ਹ: 

1. ਇਹ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ 25 ਥਕਰਭੀਟਯ ਰਾਈਨ ਿਾਰਾ ਰਾਜਕਟ ਭਜੂਦਾ ਦ ਸੁਤੂੰ ਤਯ ਯਰ ਭਾਯਗਾਂ ਨੂੂੰ  ਜ swmirk ਭਹੱਤਿ 

ਯੱਖਦਾ ਹ, ਨਾਰ ਜਥੜਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਰੂੰ ਧਯ ਥਪਯਜੁਯ ਯਰ ਰਾਈਨ ੱਟੀ-ਖਭਕਯਨ ਯਰ ਰਾਈਨ ਨਾਰ ਜਥੜਆ 

ਜਾਏਗਾ, ਅੂੰਤਯਯਾਸਟਯੀ ਸੀਭਾ ਦ ਨੇੜ ਸਥਥਤ ਇਕ ਖਤਯ (ਬਾਯਤ-ਾਥਕਸਤਾਨ) ਥਿਖ ਦ ਪਜ ਛਾਉਣੀਆ ਂਹਣਗੀਆਂ. 

ਅਥਭਰਤਸਯ ਸਥਹਯ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਸਥਹਯ ਥਿਖ ਇਕ, ਰੜਾਕੂ ਪਜਾਂ ਦੀ ਭਹੱਤਿੂਯਣ ਭਜੂਦਗੀ, ਕਰਾਜ 2 ਨੂੂੰ  ਜਾਇਜ 

ਠਥਹਯਾਉਂਦ ਹਏ (1) (ਏ) swmirk ਉਦਸ ਰਈ; ਅਤ ਇਹ ਿੀ 2. (1) (ਅ) RFCTLARR Act,2013 (ਐਰਆਯਆਯ 

ਐਕਟ 2013) ਦ ਫੁਥਨਆਦੀ FWਚ ਦ ਰਜਕਟਾਂ ਰਈ। 

2. ਇਹ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ 25 ਥਕਰਭੀਟਯ ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ ਥਪਯਜੁਯ ਤੋਂ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਨਾਰ ਥਸੱਧ ਸੂੰਯਕ ਦੀ ਸਹੂਰਤ 

ਦਿਗਾ, ਭਜੂਦਾ ਥਪਯਜੁਯ-ਜਰੂੰ ਧਯ-ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਯਰ ਭਾਯਗ (196 ਥਕਰਭੀਟਯ) ਰੂੰ ਘ ਕ, ਉਤਾੜ ਿੱਰ ਥਪਯਜੁਯ-

ਪਾਥਜਰਕਾ-ਭੁੂੰ ਫਈ ਦੀ ਦੂਯੀ ਨੂੂੰ  100 ਥਕਰਭੀਟਯ ਘਟਗਾ ਦੱਖਣ ਿੱਰ (ਥਪਯਜੁਯ-ਥਦੱਰੀ-ਭੁੂੰ ਫਈ ਰਾਈਨ ਦ ਫਦਰਿੇਂ 
ਯਸਤ ਿਜੋਂ), ਜੂੰ ਭੂ-ਥਪਯਜੁਯ-ਪਾਥਜਰਕਾ-ਭੁੂੰ ਫਈ ਦੀ ਦੂਯੀ ਨੂੂੰ  236 ਥਕਰਭੀਟਯ ਘਟਾਉਣ ਨਾਰ, ਥਕਯਾਏ ਦ ਇਰਾਿਾ ਕਈ 

ਘੂੰ ਥਟਆਂ ਦੀ ਮਾਤਯਾ ਦੀ ਫਚਤ ਹਈ, ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਇਸ ਖਤਯ ਦ ਿੱਡ ਆਯਥਥਕ ਫਦਰਾਅ ਆਏ। 

3. ਥਪਯਜੁਯ ਨਾਰ ਜੁੜ ਹਣ ਨਾਰ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਸਥਹਯ ਦੀ ਭਹੱਤਤਾ, ਭੁੜ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦੀ ਭਹੱਤਤਾ ਥਿਚ ਿਾਧਾ 
ਹਇਆ ਹ ਥਕਉਂਥਕ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਸਥਹਯ, ਥਸੱਖ ਧਯਭ ਦ ਯਕਾਯਾਂ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਤੀਯਥ ਮਾਤਯਾਿਾਂ ਰਈ ਇਕ ਿਾਯਕ 

ਕੇਂਦਯ ਅਤ ਥਿੱਤਯ ਅਸਥਾਨ ਹ, ਜ ਇਕ ਸਥਹਯ ਦ ਰਗਬਗ ਰੱਖ ਰੱਖ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕਯਨ ਰਈ ਭਸਹੂਯ 

ਹ ਯਜਾਨਾ (ਥਦ ਥਹੂੰ ਦਸਤਾਨ ਟਾਈਭਜ, 25 ਪਯਿਯੀ. 2017), ਇਸ ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਨਾਰ ਥਸੱਧਾ ਜੁੜਗਾ 
ਅਤ ਇਸ ਰਈ ਦ ਥਜਥਰਹਆ ਂ ਥਪਯਜੁਯ ਅਤ ਤਯਨਤਾਯਨ ਥਿੱਚ 2.5 ਰੱਖ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਨੂੂੰ  ਰਾਬ ਹੁੂੰਚਾਉਣ ਦ ਨਾਰ-

ਨਾਰ ਯੱਥਖਆ ਫਰਾਂ ਦ ਥਿਸਾਰ ਅੂੰਦਰਨ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਦਿਗਾ। ਜੂੰ ਭੂ ਕਸਭੀਯ, ਰਹ-ਰੱਦਾਖ, ਐਰਏਆਯਆਯ ਐਕਟ 

2013 ਦੀ ਧਾਯਾ 2 ਦੀ ਉ-ਧਾਯਾ (1) ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਉਦਸ ਨੂੂੰ  ਜਾਇਜ ਠਥਹਯਾਉਂਦਾ ਹ। 

ਇਸ ਤਯਹਾਂ, ਇਸ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਰਈ ਜਭੀਨੀ ਰਾਤੀ, ਜ ਜਰੂੰ ਧਯ ਥਪਯਜੁਯ ਯਰ ਰਾਈਨ ਨੂੂੰ  ੱਟੀ-ਖਭਕਯਨ 

ਯਰ ਰਾਈਨ ਨਾਰ ਜੜਦੀ ਹ, ਜਨਤਕ ਉਦਸ ਨੂੂੰ  ਜਾਇਜ ਠਥਹਯਾਉਂਦੀ ਹ ਥਜਿੇਂ ਥਕ ਉੱਯ ਦੱਥਸਆ ਥਗਆ ਹ ਅਤ 

ਐਸਆਈਏ ਅਥਧਐਨ ਥਯਯਟ ਦ ਸਭੱੁਚ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਇਹ ਇੱਕ ਫਹੁੱਖੀ ਰਜਕਟ ਹ। 
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INDEX PLAN OF RAIL LINK PROJECT  
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Location of Proposed Firozpur-Patti Rail Link between Gharyala railway station and Mallanwala Khas railway 

station from Google Maps (Rough Sketch for SIA Study purpose only) 
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CHAPTER –VI:  ANTICIPATED PROJECT IMPACTS & 

PUBLIC HEARINGS 

ਥਪਯਜੁਯ-ੱਟੀ (ਜਰੂੰ ਧਯ ਥਪਯਜੁਯ ਸਕਸਨ ਤ ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਅਤ ੱਟੀ-ਖਭਕਯਨ ਸਕਸਨ 'ਤ ਘਥਯਆਰਾ ਨੂੂੰ  
ਜੜ ਕ) ਥਿਚਕਾਯ ਨਿਾਂ ਫਰਾਡ ਗਜ ਯਰਿ ਥਰੂੰ ਕ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਰਸਤਾਥਿਤ ਬੂਭੀ AiDgRhx, ਥਫਹਤਯ ਸੂੰਯਕ, 

ਿਾਯਕ ਥਿਕਰਾਂ ਅਤ ਯੱਥਖਆ ਗਤੀਸੀਰਤਾ ਰਈ। ਰਜਕਟ ਦ ਿਯਿ ਅਤ ਭਜੂਦਾ ਹਾਰਤਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ, 

ਰਬਾਥਿਤ ਰਕਾਂ / ਥਹੱਸਦਾਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਅਨੁਭਾਥਨਤ ਸੂੰਬਾਥਿਤ ਸਕਾਯਾਤਭਕ ਅਤ ਨਕਾਯਾਤਭਕ ਰਬਾਿਾਂ ਦੀ ਖਜ 

ਐਸਆਈਏ ਅਥਧਐਨ ਟੀਭ (SIA team) ਦੁਆਯਾ 01 ਪਯਿਯੀ ਤੋਂ 20 ਭਾਯਚ 2020 ਅਤ 11 ਜੂਨ -21 ਜੁਰਾਈ 

2020 ਦ ਭਹੀਥਨਆਂ ਥਿੱਚ ਐਸਆਈਏ ਦ ਕੂੰਭਕਾਜ ਿਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਥਧਐਨ ਟੀਭ 23 ਭਾਯਚ 2020 ਤੋਂ 05 
ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਆਰ ਇੂੰਡੀਆ ਦ ਅਧਾਯ 'ਤ ਸੂੰ ੂਯਨ ਕਿੀਡ -19 ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਰ ਕਡਾਉਨ ਦ ਕਾਯਨ ਇੱਕ ੂਯੀ 

ਤਯਹਾਂ ਯੁਕ ਗਈ ਸੀ। 

ਐਨਡੀਐਭਏ (NDMA) 2005 ਦ ਅਧੀਨ, ੂੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੀ ਕੇਂਦਯ ਸਯਕਾਯ ਦ ਥਨਯਦਸਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 

ਰਾਕਡਾਉਨ ਐਸੀਜ (SOPs) ਦੀ ਕੱੁਰ ਾਰਣਾ ਰਈ ਅਨੁਸਾਯੀ ਕਦਭ ਚੁੱ ਕ। ਇਸ ਦੀ ਫਜਾਏ, ੂੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਨੇ 

ਕਯਥਪaU  ਰਗਾ ਥਦੱਤਾ ਅਤ ੂਯ ਯਾਜ ਨੇ ਕਯਥਪaU ਦਾ ਇੱਕ ਰੂੰ ਭਾ ੜਾਅ ਰੂੰ ਘਾਇਆ, ਥਜਸ ਨਾਰ ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ 

ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤ ਯਕ ਰਗਾ ਥਦੱਤੀ ਗਈ। ਅਥਜਹੀਆਂ ਭਹਾਂਭਾਯੀ / ਥਫਤਾ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਦ ਹਾਰਤਾਂ ਦ 

ਤਥਹਤ, ਐਸਆਈਏ (SIA) ਸਟੱਡੀ ਟੀਭ ੇਂਡੂ ਖਤਯਾਂ, ਖਾਸ ਕਯਕ ਰਜਕਟ ਰਬਾਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰੂੰ ਘ 

ਕਾਯਜਾਂ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਕਯਨ ਰਈ 11 ਥੂੰ ਡ ਅਤ 01 ਅਯਧ-ਸਥਹਯੀ ਖਤਯ ਥਬੱਖੀਥਿੂੰ ਡ, ੱਟੀ, ਜੀਯਾ, ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਦ 4 

ਉ ਭੂੰਡਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦ ਹਨ। 

ਇਹ ਇਕ ਅਸਾਧਾਯਣ ਸਥਥਤੀ ਸੀ ਜ ਰਸਾਸਨ ਅਤ ਐਸਆਈਏ ਅਥਧਐਨ ਟੀਭ ਦ ਸਾਹਭਣ ਉਰਫਧ ਸੀਭਤ 

ਥਿਕਰਾਂ ਨਾਰ ਥਿਸਿਥਿਆੀ ਅਧਾਯ ਤ ਹੋਂਦ ਥਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਐਸਆਈਏ ਅਥਧਐਨ ਟੀਭ (SIA team)  ਨੂੂੰ  ਟੀਭ ਦ 

ਹਯ ਇਕ ਭੈਂਫਯ ਦੀ ਸੁਯੱਥਖਆ ਨੂੂੰ  ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਆਣ ਸਥਾਨਾਂ, ਪੀਰਡ ਜਾਂਚਕਯਤਾਿਾਂ, ਚਰ  ਗਏ 

ਸਨ, ਟੀਭ ਦ ਭੈਂਫਯ ਸਟਸਨ ਹਡਕੁਆਟਯ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਅਤ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਥਾਿਾਂ ਤ ਪਸ ਗਏ ਸਨ ਅਤ ਗਯਭੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦ ਫਾਅਦ 15 ਜੂਨ 2020 ਨੂੂੰ  ਮੂਨੀਿਯਥਸਟੀ ਿਾਸ ਖੱੁਰਹਣ ਤੱਕ 15 ਭਈ 2020 ਤੋਂ 14 ਜੂਨ 2020 ਅਸਥਥਯ 

ਯਹ। 

ਇਹ ਥਸਯਪ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ AYs.ਆਈ.ਏ. ਸਟੱਡੀ ਟੀਭ ਿਾਸ ਇਕੱਠੀ ਹਈ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ 11 ਥੂੰ ਡਾਂ ਅਤ 01 ਅਯਧ-

ਸਥਹਯੀ ਖਤਯਾਂ ਥਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥਹਰਾਂ ਖਤ ਦੀਆਂ ਸਥਥਤੀਆਂ ਦਾ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤ ਖੱਫੱਖੀ ਕਾਯਜਾਂ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਕੀਤਾ: 
(1) ਇਸ ਨੇ ਪਕਸਡ (focused group discussion) ਸਭੂਹ ਥਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਕੀਤਾ ਥਜਿੇਂ ਥਕ ਐਸਆਈਏ 
(SIA) ਸਟੱਡੀ ਟੀਭ ਨੇ 12 ਭਾਯਚ ਤੋਂ 20 ਭਾਯਚ 2020 ਦਯਥਭਆਨ ਹਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਦਯਾਨ ਰਬਾਿਤ ਰਕਾਂ ਦ 
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ਥਹੱਸ ਦਾ ਥਿਯਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। (2) ਐਸਆਈਏ (SIA) ਦੀ ਟੀਭ ਨੇ ਥਜਰਹਾ ਰਸਾਸਨ ਅਤ ਸਫ-ਡਿੀਜਨ ਦ ਅਥਧਕਾਯੀਆਂ ਤੋਂ 
ਜਭੀਨੀ ਭਾਰਕੀ ਦ ਜਯੂਯੀ ਦਸਤਾਿਜ ਇਕੱਤਯ ਕੀਤ ਥਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਥਗਣਤੀ ਦਾ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਰਈ ਰਗਬਗ ਰਬਾਥਿਤ 

ਥਿਅਕਤੀ dI igxqI bxweI jw sky[(3) ਐਸਆਈਏ(SIA)  ਸਟੱਡੀ ਟੀਭ ਨੇ ਥਪਯਜੁਯ / ਜਰੂੰ ਧਯ ਥਿਖ ਯਰਿ ਦ 
ਅਥਧਕਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਯਰਿ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਈਨ ਅਤ ਇਸ ਦ ਹਯIky ਖਤਯ ਥਿਚ ਅਨੁਕੂਰਤਾ ਫਾਯ ਅਥਧਕਾਯਤ ਜਾਣਕਾਯੀ 

ਇਕੱਤਯ ਕੀਤੀ ਥਜਥ ਸਤਰੁਜ ਅਤ ਥਫਆਸ ਨਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱ ਟ ਹ ਕ ਾਥਕਸਤਾਨ ਥਿਚ ਿਥਹ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਐਸਆਈਏ 

ਦੀ ਟੀਭ ਨੇ ਸਤਰੁਜ ਦਥਯਆ ‘ਤ ਹਯੀਕ ਥਿਖ ਯਰਿ ੁਰ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਸੂੰਫੂੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਥਕਉਂਥਕ 

ਸਥਾਨਕ ਰਕ ਥਨਯਭਾਣ ਥਿਬਾਗ / ਥਜਰਹਾ ਰਸਾਸਨ ਦ ਅਥਧਕਾਯੀ ਇਸ ਥਿਸ ਫਾਯ ਕਈ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਾਂਝਾ ਕਯਨ ਦੀ 

ਸਥਥਤੀ ਥਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਥਕ ਯਰਿ ਨਾਰ ਸੂੰਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿ। (4) ਐਸਆਈਏ (SIA Study) ਅਥਧਐਨ ਟੀਭ ਨੇ ੂਯ 
ਯਰ ਟਯਕ ਦ ਬੂਗਥਰਕ / ਿਾਤਾਿਯਣਕ ਭਥੂੰਗ ਨੂੂੰ  ਿੀ ਇਹ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਰਈ ਕੀਤਾ ਥਕ ਕਈ ਿੀ ਥਨਿੱਜੀ ਜਾਂ 
ਕਥਭaUਥਨਟੀ FWਚਾ ਯਰ ਭਾਯਗ 'ਤ ਨਹੀਂ ਆ ਥਯਹਾ, ਥਕਉਂਥਕ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਈਨ ਥੂੰ ਡਾਂ, ਅਯਧ-ਸਥਹਯੀ ਖਤਯਾਂ ਥਿਚੋਂ ਰੂੰ ਘ 

ਯਹੀ ਹ ਤਯਜੀਹੀ ਤਯ ਤ ਜੀੀਐਸ ਦੁਆਯਾ, ਿt ਰੈਂਡ, ਜੂੰਗਰ ਅਤ ਨਦੀ ਦ ਥਕਨਾਯ ਿਾਰ  ਇਰਾਥਕਆ ਂਤੋਂ ਇਰਾਿਾ 
lMG irhw hY[ 

ਐਸਆਈਏ ਸਟੱਡੀ ਟੀਭ (SIA Study Team)ਨੇ ਅੱਗ ਜਾ ਕ ਥਕਸ ਦੀ ਥਸਹਤ ਸੁਯੱਥਖਆ ਨਾਰ ਸਭਝਤਾ ਕੀਤ ਥਫਨਾਂ 
ਫਚ ਕੂੰਭ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਕੀਤਾ ਥਕਉਂਥਕ ਕਥਥਤ ਤਯ 'ਤ ਕਈ ਯਾਜ ਅਥਧਕਾਯੀ ਿੀ ਕਯਨਾ ਦੀ ਰਾਗ ਕਾਯਨ ਰਬਾਥਿਤ ਹਏ ਸਨ 

ਥਜਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਐਸਆਈਏ ਸਟੱਡੀ ਟੀਭ ਥਯਭਟ ਥਿਚ ਕੂੰਭ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਤ krnI ਸੀ। ਐਸਆਈਏ 

(SIA) ਥਯਯਟ ਨੂੂੰ  ਸਭੇਂ ਥਸਯ ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਦੀ ਭਹੱਤਤਾ ਨੂੂੰ  ਸਭਝਥਦਆਂ, ਐਸਆਈਏ ਸਟੱਡੀ ਟੀਭ ਨੇ ਫਹੁਤ ਭੁਸਕਰ 

ਥਸਹਤ ਖਤਯ ਦੀਆਂ ਸਥਥਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਫਾਕੀ ਕੂੰਭ ਨੂੂੰ  ਅੱਗ ਤਥਯਆ। ਇਹ ਕੂੰਭ ਇਸ ਸਥਥਤੀ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਜਾਣਥਦਆਂ 

ੂਯਾ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹ ਥਕ ਸਾਡੀ ਗਤੀਸੀਰਤਾ ਸਭਾਥਜਕ ਦੂਯੀ ਅਤ ਸੁਯੱਥਖਆ ਦ ਕਾਯਨ ਸੀਭਤ ਸੀ। ਥੂੰ ਡਾਂ ਦ ਰਕਾਂ ਨਾਰ 

ਥਨਮਭਾਂ ਅਤ ਭੁਰਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸੂੰਕਟ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ ਥਜਥ ਐਸਆਈਏ ਸਟੱਡੀ ਟੀਭ ਦ ਥਕਸ ਭੈਂਫਯ 

ਜਾਂ ਸਾਡ ਪੀਰਡ ਜਾਂਚਕਯਤਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਥਭਰਣ ਰਈ ਅਥਿਸਿਾਸ ਦਾ ੱਧਯ ਫਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ. 
ਇੂੰਟਯਥਿaU , ਫਥਰਕ ਹਅਥਯੂੰਗਜ (Public hearing) ਕਭ ਪਕਸਡ ਗਯੱੁ ਥਡਸਕਸਨਸ (FGD) ਜਭੀਨੀ-ਭਾਰਕਾਂ 
ਅਤ ਰਬਾਥਿਤ ਥੂੰ ਡਾਂ ਦ ਭੂਰ ਥਨਿਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯਰਿ ਰਾਜਕਟ ਥਿਚ ਜਭੀਨ ਐਕੁਆਇਯ ਕਯਨ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ 

ਰਈ ਆਣੀ ਯਾਏ ਅਤ ਸਭਝ ਜਾਹਯ ਕੀਤੀ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਸਟੱਡੀ ਟੀਭ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਸ ਰਜਕਟ ਦ ਸਭਾਥਜਕ 

ਰਬਾਿਾਂ, ਕੁਦਯਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਫਥਧਤ ਕਯਨ ਦੀਆਂ ਰਾਗਤਾਂ ਅਤ ਰਾਜਕਟ ਦ ਰਾਬਾਂ ਦ ਫਾਿਜੂਦ ਰਾਜਕਟ ਦੀ ਸਭੱੁਚੀ 

ਰਾਗਤ ਉੱਤ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਤਾਂ ਦ ਰਬਾਿਾਂ ਦਾ ਅਥਧਐਨ ਕਯਨਾ ਹ। ਭਜੂਦਾ ਅਥਧਆਇ ਥਿਚ ਇਸ ਰਾਜਕਟ ਦ ਜਨਤਕ 

ਉਦਸਾਂ, ਸਭਾਥਜਕ-ਸਥਬਆਚਾਯਕ ਰਬਾਿਾਂ ਅਤ ਸਭਾਥਜਕ ਖਯਥਚਆਂ ਦ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦੀ ਚਯਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। 

ਸਭਾਥਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਅਥਧਐਨ ਦ ਭੱੁਖ ਥਹਰੂਆ ਂ ਥਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕਯਨਾ ਹ ਥਕ ਥਪਯਜੁਯ ੱਟੀ 
(ਜਰੂੰ ਧਯ ਥਪਯਜੁਯ ਸਕਸਨ ਤ ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਅਤ ੱਟੀ-ਖਭਕਯਨ ਬਾਗ 'ਤ ਘਥਯਆਰਾ ਨੂੂੰ  ਜੜ ਕ) ਨਿੀਂ v`fI 

ਰਾਈਨ ਦ ਥਨਯਭਾਣ ਰਈ ਰਸਤਾਥਿਤ ਬੂਭੀ ਗਰਥਹਣ ਕਯਨ ਿਾਰਾ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਭੂੰਤਿ ਰਜਕਟ ਹ। 
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ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦਾ ਰਸਤਾਥਿਤ ਥਨਯਭਾਣ ਜ ਥਕ hyT ilKy ਥੂੰ ਡਾਂ ਥਿਚੋਂ ਰੂੰ ਘਦਾ ਹ: 
1.ਭਾਨ 

2. mwxyky jMf 

3. ਤਰਿੂੰਡੀ ਭਸਤ `ਦਾ ਥਸੂੰਘ 

4. ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ 

5. ਕਾਰਕ auqwV 

6. ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ 
7. ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ 

8. ਕਟ ਫੁੱFw 

9. ਕਾਰਕ ਥਹTwਯ 

10.ਦੁੱ ਰਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ 
11. ਕੁਤੁਫਦੀਨ ਿਾਰਾ 
12. ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ (ਅਯਧ-ਸਥਹਯੀ) 
ਇਹ ਆਯਐਪਸੀਟੀਰਾਯ ਐਕਟ (RFCTLARR Act), 2013 ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਮਜਨਾਫੱਧ ਥਿਕਾਸ ਰਈ ਰਾਜਕਟ ਦ 

ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹ। ਰਾਜਕਟ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੂੂੰ  ਸਖਾ bxwaux iv̀c shweI hovygw ਅਤ ਇਸ ਰਈ ਖਤਯ ਥਿਚ ਯੱਥਖਆ 

ਫਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸੀਰਤਾ ਨੂੂੰ  ਿਧਾਉਣ ਦ ਨਾਰ ਿਾਯ ਦ ਥਿਕਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕਯਗਾ, ਇਹ ਸੱਸਟ ਤਯ 'ਤ 

ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ ਥਕ ਇਸ ਰਾਜਕਟ ਦਾ ਜਨਤਕ ਉਦਸ ਹ। ਐਸਆਈਏ ਦੀ ਟੀਭ dy muqwbk ieh ਰਸਤਾਥਿਤ ਨਿੇਂ 

ਫੀ.ਜੀ. ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਕਈ ਤਯੀਥਕਆਂ ਨਾਰ ਥਿਕਾਸ ਨੂੂੰ  sMpUrn ਕਯਗਾ। ਰਜਕਟ dy ਰਾਬ ਬਾਗ ਦ ਹਠਾਂ ਥਿਚਾਯ 

ਗਏ ਹਨ। 

AN OVERVIEW OF RAIL LINK PROJECT‟S ADVANTAGES 

ਥਪਯਜੁਯ ੱਟੀ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ ਭੁਕੂੰ ਭਰ ਹਣ 'ਤ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਦਯਥਭਆਨ ਥੜਹੀ ਦੂਯੀ ਨੂੂੰ  

ਘਟਾ ਦਿਗਾ, ਅਤ ਆਰ-ਦੁਆਰ  ਦ ਇਰਾਥਕਆ ਂ ਦ ਰਕਾਂ ਰਈ ਆਿਾਜਾਈ ਨੂੂੰ  ਸਖਾ ਫਣਾ ਦਿਗਾ। ਰਗਬਗ, 100 

ਥਕਰਭੀਟਯ ਯਰ ਦੀ ਦੂਯੀ ਘੱਟ ਜਾਿਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੂੰ ਭੂ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਥਪਯਜੁਯ ਦ ਥਿਚਕਾਯ ਯਰ ਭਾਯਗ ਥਸਯਪ 

ਜਰੂੰ ਧਯ ਦੁਆਯਾ ਹ। ਇਸ ਨਿੇਂ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦ ਭੁਕੂੰ ਭਰ ਹਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜੂੰ ਭੂ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਥਪਯਜੁਯ ੁਯਾਣ 

ਜਰੂੰ ਧਯ ਭਾਯਗ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕ ਥਸੱਧਾ ਜੁੜ ਜਾਿਗਾ। ਇਸ ਨਿੇਂ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦਾ ਇਕ ਹਯ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਪਾਇਦਾ 
ਇਹ ਹ ਥਕ ਜੂੰ ਭੂ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਥਪਯਜੁਯ ਪਾਥਜਰਕਾ ਭੁੂੰ ਫਈ ਦੂਯੀ ਥਿਚਕਾਯ ਜੂੰ ਭੂ ਥਦੱਰੀ ਭੁੂੰ ਫਈ ਯਰ ਭਾਯਗ ਦ ਭੁਕਾਫਰ  

236 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਘੱਟ ਜਾਿਗੀ। ਇਹ ਰੂੰ ਫ ਸਭੇਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਸਭੇਂ ਦੀ ਫਚਤ ਦ ਨਾਰ ਰਾਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 

ਹਏਗਾ। 
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21 ਜਨਿਯੀ 2020 ਦ ੂੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ ਨ ਟੀਥਪਕਸਨ ਅਨੁਸਾਯ ਇਸ ਰਾਜਕਟ ਤੋਂ ਰਾਬ ਰਣ ਿਾਰ  ਥਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 

ਥਗਣਤੀ ਰਗਬਗ 10 ਰੱਖ ਹਿਗੀ ਅਤ ਯੁਜਗਾਯ ਦਾ ਹਣ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ 2.5 ਰੱਖ ਦ ਕਯੀਫ ਹਿਗੀ। ਆਯਥਥਕਤਾ ਨੂੂੰ  

ਥਭਰਣ ਿਾਰ  ਰਾਬਾਂ ਥਿਚ ਸਭਾਨ / ਭਾਰ ਦੀ ਭੁਪਤ ਆਿਾਜਾਈ ਮਾਨੀ ਖਾਣ ਦ ਰਖ, ਥਤਆਯ ਭਾਰ, ਰੱਕੜ, ਕਰਾ, 

ਥਨਯਭਾਣ ਸਭੱਗਯੀ, ਪਰ, ਸਫਜੀਆਂ, ਪਯਨੀਚਯ ਆਥਦ ਸਾਭਰ ਹਨ ਅਤ ਯਜਾਨਾ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਰਗਬਗ 2500 -3500 

ਮਾਤਯੀ hn। ਇਹ ਐਭਯਜੈਂਸੀ ਦ ਸਭੇਂ ਿੀ ਯੱਥਖਆ ਫਰਾਂ ਦੀ ਤਜ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਦਿਗਾ। 

ਅਥਧਐਨ ਥਿੱਚ ਰਤੀਥਕਰਆਕਯਤਾਿਾਂ ਨੇ ਦੱਥਸਆ ਥਕ ਇਸ ਖਤਯ ਥਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਭਾੜੀ ਸੂੰਯਕ ਕਯਕ 

ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਯਜਾਨਾ ਕੂੰਭਕਾਜ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਥਨਿੱਜੀ ਿਾਹਨ ਯੱਖਣ ੈਂਦ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਥਕ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਫੱਥਚਆਂ ਦੀ ੜਹਾਈ ਰਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਰ ਆਣ ਥਨਿੱਜੀ ਿਾਹਨ ਹਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ। ਘੱਟ ਥਕਪਾਇਤੀ ਕਯਕ ਗਯੀਫ 

ਰਕ, ਥਸੱਖ ਧਯਭ ਦ ਯਕਾਯਾਂ ਿਜੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯਜਾਨਾ ਕੂੰਭ ਜਾਂ ਕਾਯਫਾਯ ਜਾਂ ਧਾਯਥਭਕ ਭਕਸਦ ਰਈ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਸਥਹਯ 

ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਥਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਫੱਚ ਿੀ ਯਜਾਨਾ ਉੱਚ ਥਸੱਥਖਆ ਰਈ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦ ਥਕਉਂਥਕ ਇਹ 

ਫਹੁਤ ਭਥਹੂੰਗਾ ਹ। ਯਰਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਤਯਾ ਕਯਨ ਅਤ ਮਾਤਯਾ ਨੂੂੰ  ਛਟਾ ਕਯਨ ਥਿਚ ਫਹੁਤ ਿੱਡੀ ਸਹੂਰਤ ਰਦਾਨ 

ਕਯਗਾ, ਖਾਸਕਯ ਥਿਥਦਆਯਥੀਆਂ, Aoਯਤਾਂ, ਫਜੁਯਗਾਂ ਅਤ ਥਫਭਾਯ ਥਿਅਕਤੀਆਂ ਰਈ। ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਰਣਾਰੀ ਨੂੂੰ  

ਭਜਫੂਤ ਕਯਨ ਨਾਰ ਥਿਅਕਤੀਗਤ ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਥਿੱਚ ਕਭੀ ਆਿਗੀ। ਇਹ ਦੱਸਣਮਗ ਹ ਥਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਯਹੱਦੀ 

ਖਤਯ ਹ, ਥਜਸ ਥਿੱਚ ਥਪਯਜੁਯ ਅਤ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਤੋਂ ਜੂੰ ਭੂ-ਕਸਭੀਯ ਰਤੀ r`iKAw ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ /PojIAW ਦੀ ਬਾਯੀ 

ਗਤੀਸੀਰਤਾ ਦਖਣ ਦੀ ਉਭੀਦ ਹ। 

● FWcwGq shUlqW dw ivkws (Development of infrastructure): ਉਹ ਥਦਨ gਏ ਜਦੋਂ 

ਸੁਯੱਥਖਆ ਥਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਨੇ ਸਯਹੱਦੀ ਖਤਯਾਂ ਦ ਫੁਥਨਆਦੀ FWਚ ਦ ਥਿਕਾਸ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਿਤ ਕੀਤਾ। ਥਿਸਿੀਕਯਨ ਦ ਮੁੱ ਗ 

ਥਿੱਚ ਹੁਣ ਸੂੰਯਕ ਜੁੜਨਾ ਆਭ ਹ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਥਕ ਸੁਯੱਥਖਆ ਥਨਮਭ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤ ਯੱਥਖਆ ਫਰਾਂ 

ਦੀ ਥਫਹਤਯ ਅਤ ਸਭੇਂ ਥਸਯ ਗਤੀਸੀਰਤਾ ਰਈ ਸਯਹੱਦੀ ਖਤਯ ਥਿੱਚ ਇੱਕ ਚੂੰਗ FWਚ ਦੀ ਭੂੰਗ ਕਯਦ ਹਨ। ਇੱਕ 

ਚੂੰਗਾ, ਅਗਰਡਡ ਅਤ ਕੁਸਰ ਯਰਿ FWਚਾ ਸੁਯੱਥਖਆ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਇੱਕ ਜੀਿੂੰ ਤ ਆਯਥਥਕਤਾ ਰਈ ਿੀ ਜਯੂਯੀ ਹ। 
ਐਸਆਈਏ ਅਥਧਐਨ ਥਿਚ, ਥਹੱਸਦਾਯਾਂ ਨੇ ਦੱਥਸਆ ਥਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ, ਥਸਹਤ ਅਤ ਹਯ ਸਹੂਰਤਾਂ 

ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਰਈ ਦੂਯ ਦੁਯਾਡ ਦ ਇਰਾਥਕਆਂ ਦਾ ਦਯਾ ਕਯਨਾ ਥਆ ਸੀ। ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦਾ 

ਥਨਯਭਾਣ ਖਤਯ ਥਿਚ ਥਿਥਦਅਕ ਸੂੰਸਥਾਿਾਂ, ਥਸਹਤ ਕੇਂਦਯਾਂ ਅਤ ਹਯ ਸਹੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਥਿਚ ਥਨਸਚਤ ਤਯ 

'ਤ ਥਨਿਸ ਨੂੂੰ  ਆਕਯਥਸਤ ਕਯਗਾ। 

● rojgwr iv`c vwDw (Increased employment opportunities): ਰਸਤਾਥਿਤ ਰਾਜਕਟ ਸੂੰਬਾਿਤ 

ਤਯ ਤ ਗਰਥਹਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਥਨਯਧਾਯਤ ਅਿਧੀ ਥਿੱਚ ੂਯਾ ਹ ਜਾਿਗਾ। ਇਸ ਰਈ, ਰਾਜਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਥਸੱਧ ਯੁਜਗਾਯ 

ਰਦਾਨ ਕਯਗਾ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਿਧਯ ਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਥਸੱਧ ਤਯ 'ਤ ਸੂੰਫੂੰ ਥਧਤ ਕੂੰਭਾਂ ਅਤ ਕਾਯਫਾਯਾਂ ਥਿਚ ਰਗਾਇਆ 
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ਜਾਿਗਾ। ਇਕ ਿਾਯ ਥਪਯ ਇਹ ਸੂੰਕਤ ਥਦੱਤਾ ਥਗਆ ਹ ਥਕ ਇਸ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦਾ ਰਾਬ ਰਣ ਿਾਰ  

ਥਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਗਣਤੀ 10 ਰੱਖ ਦ ਆਸ ਾਸ ਹਿਗੀ ਅਤ ਯੁਜਗਾਯ ਦਾ ਹਣ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ 2.5 ਰੱਖ ਦ 

ਕਯੀਫ ਹਿਗੀ। ਯਰ ਰਾਜਕਟ ਦ ਯੁਜਗਾਯ ਦ ਭਕ ਦਾ ਕਯਨ ਦ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਸਥਾਨਕ ਆਯਥਥਕਤਾ ਨੂੂੰ  

ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ। 

● jIvn p`Dr iv`c suDwr (Improved quality of life): ਯਰ ਨੈਿੱਟਿਯਕ ਥਿੱਚ ਸੁਧਾਯ ਦ ਨਾਰ, 

ਭਾਰ / ਸਿਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਭਤਾਂ ਥਿੱਚ ਬਾਯੀ ਥਗਯਾਿਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹ। ਹਯ ਫਚਤ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਯੁਜਗਾਯ ਦ 

ਭਥਕਆਂ ਥਿੱਚ ਸੁਧਾਯ ਸਾਇਦ ਸਥਾਨਕ ਰਕਾਂ ਦ ਹੱਥਾਂ ਥਿੱਚ ਿਧਯ ਸਾ ਛੱਡ ਦਿ ਜ ਥਫਹਤਯ ਯਥਹਣ-sihx ਰਈ 

ਖਯਚ ਜਾ ਸਕਦ ਹਨ। 

● gqISIlqw iv`c vwDw (Increased mobility and its economic effects): ilMk ਿਧਯ 

ਗਤੀਸੀਰਤਾ ਥਿਕਾਸ ਰਈ ਉਤਰਯਕ ਹ। ਜੂੰ ਭੂ ਤੋਂ ਭੁੂੰ ਫਈ ਤੱਕ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਦ ਯਸਤ ਸੂੰਯਕ 

ਖਤਯ ਅਤ ਇਸ ਦ ਆਸ ਾਸ ਿਾਯਕ ਅਤ ਆਯਥਥਕ ਗਤੀਥਿਧੀਆਂ ਦ ਸਾਯ ਨੂੂੰ  ਿਧਾਏਗਾ। ਯਰਿ ਯਾਹੀਂ 

ਆਿਾਜਾਈ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸੀਰਤਾ ਿਧਾਉਣ ਅਤ ਦਿਾਂ ਦੀ  ਕਯਨ ਦੀ ਸਭਯੱਥਾ ਯੱਖਦੀ ਹ, ਇਹ ਿੱਡ 
ਉਦਮਗਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਖਤਯਾਂ ਦ ਨੇੜ ਸਥਾਤ ਕਯਨ ਦਿਗਾ ਜ ਯਰ ਨੈਿੱਟਿਯਕ ਦੀ ਅਸਾਨ ਉਰਫਧਤਾ ਯੱਖਦ ਹਨ, 

ਥਜਸ ਨਾਰ ਯੁਜਗਾਯ ਥਿਚ ਿਾਧਾ ਹਿਗਾ ਅਤ ਇਸ ਰਈ ਗਯੀਫੀ ਘਟਗੀ। ਅਨਾਜ, ਥਫਰਥਡੂੰਗ ਸਭਗਯੀ, ਕਰਾ, 

ਸਟੀਰ, ਰੱਕੜ ਆਥਦ ਦ ਿਾਯ ਥਿਚ ਫਹੁਤ ਥਜਆਦਾ ਿਾਧਾ ਹਣ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ। ਿਧੀਆ ਯਰ-ਆਿਾਜਾਈ 

ਖਯੀਦਦਾਯਾਂ, ਥਿਤਯਕਾਂ, ਸੀ ਐਡਂ ਐਿੱਪ ਏਜੂੰ ਟ ਅਤ ਥਨਯਭਾਤਾ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਦੂਜ ਦ ਨੇੜ ਥਰਆਿਗੀ। ਸਸ, ੂੂੰ ਜੀ ਅਤ 

ਥਕਯਤ ਦੀ ਉਤਾਦਕਤਾ ਿੂੰ ਡ ਅਤ ਥਨਿੱਜੀ ਗਤੀਸੀਰਤਾ ਦ ਨਾਰ ਿਧੀ ਹ। 

ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾਥਿਤ nvW ਫੀ.ਜੀ. ਥਪਯਜੁਯ-ੱਟੀ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ੇਂਡ-ੂਅਯਧ-ਸਥਹਯੀ ਸੂੰਯਕ ਨੂੂੰ  ਥਫਹਤਯ 

ਫਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਭਾਰ, ੂੂੰ ਜੀ ਅਤ ਭਸੀਨਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਨੂੂੰ  ਆਸਾਨ ਫਣਾਏਗਾ। ਨੇੜਰ  ਖਤਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਯ ਅਤ ਥਨਿਸ 

ਰਈ ਖਥਰਹਆ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਇਸ ਰਈ ਉਹ ਭੱੁਖ ਧਾਯਾ ਦੀ ਆਯਥਥਕਤਾ ਦ ਨਾਰ ਜੁੜ ਹਣਗ। ਇਸ ਸਾਯ ਦ ਥਿੱਚ, ਯਰ 

ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਥਿੱਚ ਰਕਾਂ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਖਤਯ ਦ ਰੂੰ ਫ ਸਭੇਂ ਰਈ ਸਭਾਥਜਕ-ਆਯਥਥਕ ਰਪਾਈਰ ਨੂੂੰ  ਫਦਰਣ ਦੀ 

ਗੁੂੰ ਜਾਇਸ ਹ। ਥਭਆਦ ਦ ਅਧਾਯ 'ਤ. ਜ ਅਟਾਯੀ-ਿਾਹਗਾ ਯਾਹੀਂ ਅੂੰਤਯਯਾਸਟਯੀ ਿਾਯ ਇਕ ਿਾਯ ਥਪਯ ਤੋਂ ਸੁਯੂ ਕਯਨਾ 

hY ਤਾਂ ਰਾਬ ਕਈ ਗੁਣਾ ਿਧ ਜਾਣਗ। 
ਤਕਯੀਫਨ 400 ਥਯਿਾਯ ਆਣੀ ਜਭੀਨੀ ਕਫਥਜਆਂ 'ਤ ਆਣਾ ਕੂੰਟਯਰ srkwr nMU dyx qy ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ 

ਥਿਚੋਂ 10 ਰੱਖ ਰਕW nMU ਰਾਬ imlygw ਜ ਜੂੰ ਭੂ-ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ-ਥਪਯਜੁਯ ਅਤ ਭੁੂੰ ਫਈ ਤੱਕ ਸੂੰਯਕ ਅਤ ਥਿਕਰਥਕ 

ਯਸਤਾ ਥਤਆਯ ਕਯਨਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਸਯਕਾਯ ਦ ਅਨੁਭਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਯ, 2.5 ਰੱਖ ਰਈ ਯਜਗਾਯ ਦ ਭਕ ਦਾ 

ਹਣ ਦਾ ਅਨੁਭਾਨ ਹ (ੂੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਨੇ 21 ਜਨਿਯੀ, 2020 ਨੂੂੰ  ਗਜਟ ਨ ਟੀਥਪਕਸਨ Anuswr) ਕੁਰ ਥਭਰਾ ਕ, ਇਹ 
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ਫਹੁਤ ਜਯਦਾਯ FMਗ ਨਾਰ ਸੁਝਾਅ ਥਦੂੰ ਦਾ ਹ ਥਕ ਆਯਐਪਸੀਟੀਰਾਯ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਯਣਨੀਤਕ ਉਦਸਾਂ ਦੀ 

ੂਯਤੀ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਜਨਤਕ ਉਦਸਾਂ ਦੀ ਧਾਯਾ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤੁਸਟ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹ। ਐਸਆਈਏ ਟੀਭ ਦੁਆਯਾ ਥਭਰਣ ਿਾਰ  

ਥੂੰ ਡਾਂ ਦ ਰਕ ਿੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸਰਾਘਾ ਕਯਦ ਸਨ ਥਕ ਉਹ ਸਾਯ ਦਸ ਥਿੱਚ ਥਜੱਥ ਉਹ ਮਾਤਯਾ ਕਯਦ ਹਨ, ਉਹ ਯਰਿ 

ਨੈਟਿਯਕਸ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਦ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਫੱਚ ਿੱਡ ਸਥਹਯਾਂ ਥਿਚ ਉੱਚ ਥਸੱਥਖਆ ਜਾਂ ਯੁਜਗਾਯ ਰਈ ਹਯ ਥਾਿਾਂ 'ਤ 
ਜਾਣ ਰਈ ਯਰਿ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਦ ਹਨ, ਇਹ ਸਬ ਇਸ ਰਈ ਹਇਆ ਹ ਥਕਉਂਥਕ ਕੁਝ ਰਕਾਂ ਨੇ ਸਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ 

ਥਹਰਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਯਰ ਰਾਜਕਟਾਂ ਰਈ ਐਕਿਾਇਯ ਕਯਨ ਦੀ ਆਥਗਆ ਥਦੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭਾਂ ਆ ਥਗਆ ਹ ਥਕ ਉਹ ਦੂਥਜਆ ਂ

ਦ ਰਈ ਿੀ ਸਯਕਾਯ ਨੂੂੰ  ਜਭੀਨ ਦ ਕ ਕੁਝ ਕੁਯਫਾਨੀਆਂ ਕਯਨ। 
Table 6.1: Table listing out Positive and Negative Impacts of the Project 

(skrwqmk Aqy nkrwqmk pRBwv) 
 

Positive Impact of the Rail link Project Negative Impact of the Rail link Project 

Joins the border area with mainstream 

Water logging in area may increase/Threat 

of inundation 

Cheaper Transportation facility with a lot of 

time saving 

Loss of fertile ancestral agricultural land 

and income from it   

Give Boost to the economy of the region 

Agriculture cost to increase because of 

new Motor connections 

Boost to Development of Infrastructure  Conflict with Railways to increase over 

transgressing of persons and animals   

 Local youth to have better employment 

opportunities 

Wastage of non-acquired land/prices to 

crash 

Quality of life to change Shortage of land for animals grazing 

Fast and safe mobility and its economising 

effects  

Repeated Acquisitions as people lost land 

for NH projects also 

Better Connectivity Displacement of families 

Cheaper goods Loss of Income and livelihood 

Increase in business volume as connectivity 

to new trade hubs grow 

Forced unemployment and loss of 

agricultural employment 

Better and diverse products Increase in train accidents 

Increase  in  land  value  and  property 

Rates 

Increase in noise pollution, accidents, 

Crime 

Exponential Increase in Religious Tourism   

Inadequate compensation leads to 

resistance from the land owners 

Change in APMC has thrown open distant 

markets for local grower 

Marginalised farmers may be denied MSP 

system for their regular crops 

Amritsar-Ferozepur will get connected with 

Mumbai in future 

Route could be cut short if alternative 

route is adopted 

Many more are ready to sell land to railway 

for compensation but their land is not needed 

More wastage of cultivable land from 

present rail route 

 

People losing land are still not sure of 

Stations/Halts will be made nearer to their 

villages or not  
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POSITIVE IMPACTS AS REPORTED BY STAKEHOLDERS REGARDING THE 

PROPOSED RAILWAY PROJECT 

● Joins the border area with mainstream (srh`d Kyqr nMU m`uK Dwrw nwl joVnw):  

ਥਨਿਾਸੀ ਜਾਣਦ ਹਨ ਥਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਖਤਯ ਜ ਭੱੁਖ ਖਤਯਾਂ ਤੋਂ ਅਰੱਗ ਹ, ਭੱੁਖਧਾਯਾ ਨਾਰ ਜੁੜ ਜਾਿਗਾ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ 
ਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਥਪਯਜੁਯ ਤੋਂ ਯਰਿ ਯਾਹੀਂ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਹੁੂੰਚਣਾ ਹ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਰੂੰ ਧਯ ਯਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਣਾ ਹ ਜ ਥਕ 196 

ਥਕਰਭੀਟਯ ਹ। ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਦ ਥਿਚਕਾਯ ਥਸੱਧੀ ਸੂੰਯਕ ਹਣ ਕਯਕ ਯਰਿ ਦੀ ਦੂਯੀ ਤਕਯੀਫਨ 

100 ਥਕਰਭੀਟਯ ਘੱਟ ਜਾਿਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਥਸੱਖ ਧਯਭ ਦ ਯਕਾਯਾਂ ਰਈ ਇਕ ਥਿੱਤਰ ਸਥਹਯ, ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ 

ਹੁੂੰਚਣ ਰਈ ਥਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਯਟਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਰਈ ਫਹੁਤ ਸਾਯਾ ਸਾ ਖਯਚ ਕਯਨਾ  ਥਯਹਾ ਹ। ਭਥਹੂੰਗ 

ਆਿਾਜਾਈ ਦ FMਗ ਕਾਯਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਫੱਥਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਉੱਚ ਥਸੱਥਖਆ ਦ ਉਦਸ ਰਈ rojwnw ਜਾਣ ਤੋਂ ਯਥਕਆ ਥਗਆ ਹ। 

● Cheaper Transportation facility with a lot of time saving (ssqwI AwvwjweI Aqy 

smyN dI bc`q): ਆਭ ਰਕ ਖੁਸ ਹਨ ਥਕ ਇਕ ਘੂੰਟ ਦ ਅੂੰਦਯ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਕ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਸਥਹਯ, ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ 

ਹੁੂੰਚ ਜਾਣਗ ਜ ਇਕ ਿਾਯ ਅਤ ਥਿਥਦਅਕ ਕੇਂਦਯ ਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਥਿੱਤਯ ਸਥਹਯ ਦੁਨੀਆ ਦ ਹਯ ਕਨੇ ਤੋਂ 

ਹਯ ਯਜ ਇਕ ਰੱਖ ਦ ਰਗਬਗ ਸਰਾਨੀ ਆਕਯਸਤ ਕਯਦਾ ਹ। 

● Give Boost to the economy of the region(ArQ-ivvsQw iv`c bVq): ਇਸ ਰਾਜਕਟ ਦ 
ਭੁਕੂੰ ਭਰ ਹਣ ਨਾਰ ਖਤਯ ਦੀ ਆਯਥਥਕਤਾ ਨੂੂੰ  ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਫਦਰਣ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ, ਥਕਉਂਥਕ ਜੂੰ ਭੂ-ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ-

ਥਪਯਜੁਯ-ਪਾਥਜਰਕਾ-ਭੁੂੰ ਫਈ ਜੂੰ ਭੂ-ਥਦੱਰੀ-ਭੁੂੰ ਫਈ ਯਰ ਭਾਯਗ ਦ ਫਦਰਿੇਂ ਯਸਤ ਿਜੋਂ ਜੁੜਗੀ ਅਤ ਇਸ ਤਯਹਾਂ 

ਦੂਯੀ ਨੂੂੰ  ਤਕਯੀਫਨ 236 ਥਕਰਭੀਟਯ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੂਯੀ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਏਗਾ ਅਤ ਭੱੁਖ ਯਸਤ 'ਤ ਦਫਾਅ ਘਟਾਏਗਾ 

ਅਤ ਥਨਮਭਤ ਮਾਤਯੀਆਂ ਰਈ ਬਾਯੀ ਫਚਤ ਦ ਨਾਰ. ਭਾਰ ਬਾੜ ਿੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗ। 

● Boost to Development of Infrastructure (FWcwGq ivkws iv`c auCwl): ਯਰ ਰਾਜਕਟ 

ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਨੂੂੰ  ਥਪਯਜੁਯ ਨਾਰ ਜੜਦਾ ਹ ਥਜਸ ਨਾਰ ਯਰਿ, ਥਫਜਰੀ, ਸੂੰਚਾਯ ਅਤ ਸੁਯੱਥਖਆ ਨਾਰ ਜੁੜ 
ਫੁਥਨਆਦੀ FWਚ ਦ ਹਯ ਥਿਕਾਸ ਰਈ ਆਸ ਾਸ ਦ ਖਤਯ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਿਧਗੀ, ਇਸ ਨਾਰ ਖਤਯ ਅਤ ਆਸ 

ਾਸ ਦ ਰਕਾਂ ਰਈ ਕਈ ਭਕ ਖੱੁਰ  ਹਣਗ। 

● Local youth to have better employment opportunities (sQwnk nojvwnw nMU rojgwr 

dy vDyry mOky): ਇਸ ਰਾਜਕਟ ਨਾਰ ਖਤਯ ਦ ਨ ਜਿਾਨਾਂ ਰਈ ਥਫਹਤਯ ਯੁਜਗਾਯ ਦ ਭਕ ਿਧਣਗ ਥਕਉਂਥਕ 

ਕਾਯਫਾਯ ਤਜੀ ਨਾਰ ਿਧਗਾ, ਯਰਿ, ਫੈਂਕਾਂ, ਗਦਾਭਾਂ ਅਤ ਖਤੀ ਰਸਥਸੂੰਗ ਉਦਮਗਾਂ ਥਿਚ ਨ ਕਯੀਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, 
ਆਭ-ਨ ਜਿਾਨ ਉੱਚ ਥਸੱਥਖਆ ਰਈ ਅਥਭਰਤਸਯ ਹੁੂੰਚ ਸਕਦ ਹਨ, ਥਜਸ ਨਾਰ ਉਸ ਦਾ ਿਾਧਾ ਹਿਗਾ[ ਸਿਾ ਅਤ 

ਥਨਯਭਾਣ ਦ ਖਤਯਾਂ ਥਿੱਚ ਯੁਜਗਾਯ ਮਗਤਾ vDygI। 



SIA Study of Land Acquisition for Public Purpose for New Rail Line Between Ferozepur-Patti 

96 | Page 

 

● Quality of life to change (jIvn p`Dr iv`c guxwqmk suDwr): ਥਸੱਧ ਤਯ 'ਤ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਜਾਂ 

ਥਪਯਜੁਯ ਅਤ ਭੁੂੰ ਫਈ ਨਾਰ ਸੂੰਯਕ ਜੜਨ ਨਾਰ ਸਭਾਂ ਦੀ ਫਚਤ ਹਿਗੀ ਅਤ ਆਭਦਨੀ ਿਧਗੀ ਅਤ ਰਕਾਂ ਦ ਜੀਿਨ 

ੱਧਯ' ਤ ਅਸਯ ਏਗਾ। ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਥਿਚ ਥਸਹਤ, ਥਸੱਥਖਆ ਅਤ ਯੁਜਗਾਯ ਦਾ ਫੁਥਨਆਦੀ FWਚਾ  vDIAw ਹ। 

● Fast, safe and cheap transportation (qyj, su`riKAq Aqy ssqI AwvwjweI): ਯਰ 

ਮਾਤਯਾ ਸੜਕ ਦੀ ਮਾਤਯਾ ਰਈ ਿਧਯ ਸੁਯੱਥਖਅਤ ਹ ਅਤ ਦੁਯਘਟਨਾ ਦ ਜਖਭ ਫਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਆਉਣ-ਜਾਣ 

ਦੀ ਦੂਯੀ ਿੀ ਘਟਗੀ। ਇਹ ਥਕਯਾਏ ਿੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿਗਾ। 

● Better Connectivity (vDIAw XwqwXwq): ਨਿੇਂ ਫੀਜੀ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਿੱਡਾ 

ਪਾਇਦਾ ਇਸ ਖਤਯ ਦ ਅਤ ਆਸ ਾਸ ਦ ਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੂੰ ਭੂ ਤੋਂ ਭੁੂੰ ਫਈ ਤੱਕ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਯਾਹੀਂ 

ਥਫਹਤਯ ਸੂੰਯਕ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ ਹਿਗਾ। ਰਕ ਥਿੱਤਯ ਮਾਤਯਾ ਰਈ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਮਾਤਯਾ ਦ ਸਭੇਂ ਅਤ ਦੂਯੀ ਨੂੂੰ  

ਰ  ਕ ਉਤਸਾਥਹਤ ਹਨ ਜ ਥਕ ਥਪਯਜੁਯ ਤੋਂ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਤੱਕ ਥਸੱਧੀਆਂ ਸੂੰਯਕ ਫਣਗਾ। ਆਉਣ ਿਾਰ  ਸਭੇਂ ਥਿਚ 

ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ-ਥਪਯਜੁਯ-ਭੁੂੰ ਫਈ ਭਾਯਗ ਦ ਫਦਰਿੇਂ ਯਸਤ ਦੀ ਆਯਥਥਕਤਾ ਥਿਚ ਤਫਦੀਰੀ ਥਰਆਉਣ ਦੀ 

ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ। 

● Cheaper Goods (ssqw mwl): ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹ ਥਕ ਯਰਿ ਯਾਹੀਂ ਿਾਯ ਅਤ ਿਾਯਕ 

ਗਤੀਥਿਧੀਆਂ ਰਈ ਕਈ ਿੀ mwl ਹਭਸਾ ਸੜਕ ਆਿਾਜਾਈ ਨਾਰੋਂ  ਸਸਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ, ਘੱਟ ਆਿਾਜਾਈ 

ਰਾਗਤ ਸਸਤੀ ਦਯਾਂ 'ਤ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਦ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਹਿਗੀ। 

● Increase in business volume as connectivity to new trade hubs grow (vpwr iv`c 

vwDw) : ਥਜਿੇਂ ਥਕ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਸਭੇਂ ਥਿੱਚ ਜੂੰ ਭੂ-ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ-ਥਪਯਜੁਯ-ਭੁੂੰ ਫਈ ਦ ਕਈ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਿਾਯਕ 

ਕੇਂਦਯ ਜੁੜ ਹਣਗ, ਇਸ ਰਈ, ਿਾਯ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਿਧਣ ਰਈ ਾਫੂੰ ਦ ਹ। 

● Better and diverse products (cMgy Aqy Al`g-Al`g kIsm dIAW vsUAW): ਥਜਿੇਂ ਥਕ 

ਰਾਜਕਟ ੂਯਾ ਹ ਜਾਿਗਾ, ਖਤਯ ਅਤ ਆਰ  ਦੁਆਰ  ਉਦਮਥਗਕਤਾ ਚੁਣੀ ਜਾਿਗੀ, ਜ ਸਾਯ ਖਤਯ ਦ ਥਿਕਾਸ ਦੀ 

ਅਗਿਾਈ ਕਯਗੀ। 

● Appreciation in land and other properties (jmInI kImqW ivc̀ vwDw): ਥਜਉਂ-ਥਜਉਂ ਰਕਾਂ 

ਦੀ ਗਤੀਸੀਰਤਾ ਿਧਦੀ ਹ, ਆਿਾਜਾਈ ਅਤ ਉਦਮਗੀਕਯਣ ਿਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਇਹ ਨਾਰ ਰੱਗਦ ਖਤਯਾਂ ਥਿਚ 

ਿਧਯ ਥਨਿਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਕਯਸਤ ਕਯਗਾ, ਥਜਸ ਨਾਰ ਨਿੀਂਆਂ ਗਤੀਥਿਧੀਆਂ ਰਈ ਜਭੀਨੀ ਭੱੁਰ ਥਿਚ ਕਦਯ ਆਉਂਦੀ 

ਹ। ਅਟਾਯੀ-ਿਾਹਗਾ ਯਾਹੀਂ ਅੂੰਤਯਯਾਸਟਯੀ ਿਾਯ ਰਈ ਬਥਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੂੰਬਾਿਨਾਿਾਂ ਸਾਯਕ (SAARC) ਪਰੀ ਟਰਡ 

ਏਯੀਆ ਸੂੰਕਰ ਦ ਨਾਭ ਤ ਨਾਭਨਜੂਯ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। 
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● Exponential Increase in Religious Tourism (DwrmIk Xwqrw iv`c vwDw):  ਰਾਜਕਟ ਦ 
ਭੁਕੂੰ ਭਰ ਹਣ ਨਾਰ ਧਾਯਥਭਕ AwvwjweI ਥਿਚ ਬਾਯੀ ਿਾਧਾ ਹਏਗਾ ਥਕਉਂਥਕ ਹਯ ਧਯਭ ਦ ਰਕ ਥਿੱਤਯ ਸਥਹਯ 

ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਥਿਚ ਅਕਸਯ ਆਉਣਗ ਥਕਉਂਥਕ ਸਭਯਥਾ ਿਧਦੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ ਅਤ ਸਭੇਂ ਦੀ ਫਚਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ। 

● Change in APMC rules has thrown open distant markets for local farmers (nvyN 

ikRSI kwnMUn ny ikswnW vwsqy nvyN mMfIAW nMU Kol id`qw): ਕਿੀਡ -19 ਦ ਫਾਅਦ ਦ ਸਭੇਂ 

(ਰਾਕਡਾਉਨ) ਦੁਆਯਾ ਏੀਐਭਸੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨਾਂ ਥਿੱਚ ਤਾਜਾ ਤਫਦੀਰੀ ਨੇ ੂੰਜਾਫ ਦ ਥਕਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਿਤ ਕੀਤਾ ਹ। 
ਥਕਉਂਥਕ ਿੱਡ ਥਕਸਾਨਾਂ ਕਰ ਸਥਾਨਕ ਭੂੰਡੀਆਂ ਦੀ ਫਜਾਏ ਭੁੂੰ ਫਈ ਦੀ ਭਾਯਕੀਟ ਥਿੱਚ ਆਣੀ ਫ਼ਸਰ ਿਚਣ ਅਤ 

ਿਧਯ ਭੁਨਾਪਾ ਕਭਾਉਣ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ ਥਜਸ ਨਾਰ ਖੁਸਹਾਰੀ ਿਧਦੀ ਹ। ਇਹ ਿੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ ਥਕ ਹਾਸੀਏ ਤੋਂ 

ਘੱਟ ਯਹ ਐਭਐਸੀ ਰਣਾਰੀ ਦੀ ਿਾਸੀ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਕਾਯਨ ਹਾਸੀਏ 'ਤ ਫਠੇ ਥਕਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਸਾਨੀ ਹ ਸਕਦੀ ਹ 
● Amritsar-Ferozepur will get connected with Mumbai via- Fazilka in near  future 

(AMimRqsr iProjpUr via PwjIlkw muMbeI dy rwhIN jwxgy):  ਇਸ ਗੱਰ ਦੀ ੂਯੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ ਥਕ 

ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ-ਥਪਯਜੁਯ ਯਰ ਰਾਈਨ ਨੂੂੰ  ਪਾਥਜਰਕਾ ਯਾਹੀਂ ਭੁੂੰ ਫਈ ਤਕ ਭਜੂਦਾ ਯਸਤ-ਥਦੱਰੀ ਯਾਹੀਂ ਫਦਰਿੇਂ ਯਸਤ 

ਿਜੋਂ ਿਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਜਿਾਫਦਹ ਇਸ ਥਕਸਭ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਦ ਹਕੀਕਤ ਫਣਨ ਫਾਯ ਜਾਣ ੂਸਨ। ਉਹ 

ਥਸਯਪ ਆਣ ਆਣ ਖਤਯਾਂ ਤੋਂ ਰੂੰ ਭੀ ਮਾਤਯਾ ਕਯਨ ਫਾਯ ਖੁਸ ਸਨ। 

● Many more are ready to sell land to railway for compensation but their land is 

not needed (jmInW nMU vycn vwly hor vI cwhvwn hn): ਕਟ ਫੁੱFw ਥਿਖ auq̀r ਦਣ ਿਾਰ  ਸਨ ਜ 
ਰਾਜਕਟ ਦ ਯਸਤ ਤੋਂ ਫਹੁਤ ਖੁਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਥਕਉਂਥਕ ਯਰ ਰਾਜਕਟ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ ਥਿੱਚੋਂ ਰੂੰ ਘ ਨਹੀਂ ਥਯਹਾ ਹ 

ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ ਦ ਕਾਯਨ ਫਥਨਟੀਜ (Bounties) ਤੋਂ ਇਨਕਾਯ ਕਯ ਥਦੱਤਾ ਥਗਆ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ 

ਐਸਆਈਏ ਟੀਭ ਨੂੂੰ  ਫਨਤੀ ਕੀਤੀ ਥਕ ਯਰਿ ਥਿਬਾਗ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਖਤਯ ਥਿੱਚ ਕਈ ਹਯ ਿਯਕਸਾ ਜਾਂ ਪਕਟਯੀਆਂ 

ਸਥਾਤ ਕਯਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਥਜਸ ਦ ਰਈ ਉਹ ਬਥਿੱਖ ਥਿੱਚ ਥਕਸ ਿੀ ਸਭੇਂ ਯਰਿ ਨੂੂੰ  ਆਣੀ ਜਭੀਨ 

ਿਚਣ ਰਈ ਥਤਆਯ ਹਣਗ। 

● Benefits to the economy (ArQ-ivvsQw nMU lwB): ਇਸ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦ ਥਿਕਾਸ ਦ 
ਨਾਰ, ਇਹ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ ਥਕ ਜੂੰ ਭੂ-ਕਸਭੀਯ-ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ-ਥਪਯਜੁਯ-ਪਾਥਜਰਕਾ-ਅਥਹਭਦਾਫਾਦ ਨਾਰ ਥਫਹਤਯ 

ਸੂੰਯਕ ਹਣ ਕਯਕ ਿਧਯ ਰਕ ਿਾਯ, ਯਰਿ, ਫੈਂਕਾਂ ਅਤ ਸਿਾ ਖਤਯ ਦੀਆਂ ਨ ਕਯੀਆਂ ਥਿਚ ਸਾਭਰ ਹਣਗ। ਇੱਕ 

ਫਦਰਿੇਂ ਯਸਤ ਿਜੋਂ ਬਥਿੱਖ iv`c ਚੀਜਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਥਰਜਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਦ 

ਆਿਾਜਾਈ ਨਾਰੋਂ  ਤੁਰਨਾਤਭਕ ਤਯ ਤ ਸਸਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ। ਦਸ ਦ ਹਯ ਥਹੱਥਸਆਂ, ਖਾਸ ਕਯਕ ਥਪਯਜੁਯ, 

ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਅਤ ਜੂੰ ਭੂ-ਕਸਭੀਯ ਦ ਸੂੰਮੁਕਤ ਯਾਜ ਖਤਯ ਥਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤਜੀ ਨਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਈ ਫਚਾਅ 

ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸੀਰਤਾ ਅਤ ਿੱਡ ੱਧਯ 'ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਬਾਯੀ ਉਕਯਣ ਦਾ ਿੱਡਾ ਿਾਧਾ ਹਿਗਾ। 
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● Development of Infrastructure (FWcwGq ivkws): ਥਫਹਤਯ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਅਯਥ ਹ ਖਤਯ 

ਥਿਚ ਅਤ ਇਸ ਦ ਆਸ ਾਸ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ FWਚ ਦਾ ਥਫਹਤਯ ਸੂੰਯਕ ਅਤ ਥਿਕਾਸ। 

● ਹਾਰਾਂਥਕ, ਬੂਭੀ ਗਰਥਹਣ ਦੀ ਤੀਫਯਤਾ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਸਭਾਥਜਕ ਰਬਾਿਾਂ ਦੀ ਅਸਰ ਰਾਗਤ ਨੂੂੰ  ਭਾਣਾ ਫਹੁਤ 

ਭੁਸਕਰ ਹ, ਹਾਰਾਂਥਕ, ਆਯਐਪਸੀਟੀਰਾਯ ਐਕਟ 2013 ਦ ਦਖਰ ਦੁਆਯਾ ਨਕਾਯਾਤਭਕ ਰਬਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ ਕਯਨ 

ਦੀ ਕਥਸਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰਿ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ ਥਨਸਚਤ ਤਯ 'ਤ ਇਕ ਕਦਭ ਹ ਖਤਯ 

ਥਿਚ ਆਿਾਜਾਈ ਸਹੂਰਤਾਂ ਥਿਚ ਸੁਧਾਯ ਿੱਰ ਅਤ ਖਾਸ ਕਯਕ ਜੂੰ ਭੂ-ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ-ਥਪਯਜੁਯ-ਭੁੂੰ ਫਈ ਦ ਖਤਯ ਦ 

ਸਯਿੱਖੀ ਥਿਕਾਸ ਥਿਚ ਮਗਦਾਨ ਾਏਗਾ। ਕੁਰ ਥਭਰਾ ਕ, ਸਸਤਾ ਅਤ ਕੁਸਰ ਯਰਿ ਨੈਟਿਯਕ ਫਹੁਤ ਸਾਯ 

ਆਯਥਥਕ ਖਤਯਾਂ ਥਿੱਚ ਭਾਨੇ ਨੂੂੰ  ਆਯਥਥਕਤਾ ਦਿਗਾ ਿੱਧਦੀ ਉਰਫਧਤਾ, ਥਫਹਤਯ ਹੁੂੰਚਮਗਤਾ, ਸਯਤਾਂ ਦੀ 

ਥਫਹਤਯ ਸਭਯੱਥਾ, ਯੁਜਗਾਯ ਦ ਭਕ ਿਧਾਉਣ, ਸਥਾਨਕ ਅਤ ਦੂਯ ਦ ਥਖਡਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਥਨਿਸ ਥਰਆਉਣ ਅਤ ਭਾਝ 

ਦੀ ਯਾਸਟਯੀ ਭਜੂਦਗੀ ਥਿੱਚ ਸੁਧਾਯ ਕਯਕ ੂੰਜਾਫ ਦਾ ਭਾਰਿਾ ਖਤਯ mwJy nwl juVygw[ 

● Lesser costs (G`t kImq): ਿਧਯ ਕੁਸਰ ਿੂੰ ਡ ਅਤ ਖਯੀਦ ਨੈਿੱਟਿਯਕ ਥਸੱਧ ਤਯ 'ਤ ਖਤਕਾਯਾਂ ਰਈ 

ਘੱਟ ਕੀਭਤ ਦ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ, ਥਕਉਂਥਕ ਆਿਾਜਾਈ ਖਯਚ ਥਨਯਭਾਣ ਦ ਹਯਕ ਆਉਟੱੁਟ ਦੀ ਕੁਰ ਰਾਗਤ 

ਦਾ ਇੱਕ ਿੱਡਾ ਥਹੱਸਾ ਫਣਦ ਹਨ। 

● Wider reach of Trade and Commerce (vpwrIk Kyqr dy dwiery iv`c vwDw): 

ਥਿਕਾਸਸੀਰ ਰਜਕਟ ਦ ਥਿਕਾਸ ਦੁਆਯਾ ਿਧੀਆ ਫੁਥਨਆਦੀ FWਚ ਨਾਰ ਿੱਖ ਿੱਖ ਆਉਟੱੁਟਾਂ ਰਈ ਕੁਆਰਟੀ 

ਇਨੁਟਸ ਅਤ ਥਿਸਾਰ ਭਾਯਕੀਟ ਤੱਕ ਹੁੂੰਚ ਥਭਰਗੀ। ਭੁੂੰ ਫਈ ਤੱਕ ਿਧੀਆ ਯਰ ਫੁਥਨਆਦੀ FWਚ ਸਾਯ ਖਤਯ ਦ 

ਆਯਥਥਕ ਥਦਰਸ ਨੂੂੰ  ਫਦਰ ਦਿਗਾ। 

●  Rising land value (jmIn dIAW v`DdIAW kImqW): ਯਰਿ ਨੈਟਿਯਕ ਅਤ ਹਾਈਿਅ ਦ 
ਥਿਸਤਾਯ ਦ ਨਾਰ ਅੂੰਦਯੂਨੀ ਖਤਯਾਂ ਦ ਥਿਸਾਰ ਖਤਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੜਨ ਨਾਰ, ਨਿੇਂ ਫੁਥਨਆਦੀ FWਚ ਦ ਰਾਜਕਟਾਂ ਥਿੱਚ 

ਥਨਿਸ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਿੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹ ਥਜਸ ਨਾਰ ਜਭੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਭਤਾਂ ਥਿੱਚ ਿੀ ਿਾਧਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ। 

NEGATIVE IMPACTS OF THE PROPOSED PROJECT AS REPORTED BY 

STAKEHOLDERS 

ਫੀ.ਜੀ. ryl ilMk ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕਾਯਾਤਭਕ ਥਿਸਸਤਾਿਾਂ ਦ ਫਾਿਜੂਦ, 11 ਥੂੰ ਡਾਂ ਕਭ 01 ਅਯਧ-ਸਥਹਯੀ ਖਤਯ 

ਦ ਿਸਨੀਕ ਆਣੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ ਦ ਕਫਜ ਰਤੀ ਫਹੁਤ ਬਾਿੁਕ ਹਨ। ਕੁਝ ਥੂੰ ਡਾਂ ਥਿਚ ਰਕ ਇਹ ਸੱਸਟ ਕਯ ਯਹ 

ਸਨ ਥਕ ਜਭੀਨ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਭਾਂ ਿਯਗੀ ਹ ਅਤ ਇਸ ਰਈ ਸਯਕਾਯ ਨੂੂੰ  ਜਭੀਨ ਿਚਣ ਦ ਸਿਾਰ ਹੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ। 
1947 ਦੀਆਂ ਮਾਦਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਥਦਭਾਗ ਥਿਚ ਅਜ ਿੀ ਤਾਜਾ ਹਨ, ਉਹ ਥਯਿਾਯ ਸਨ ਥਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੂੰ ਡ ਿਰ  ਫਹੁਤ ਦੁੱ ਖ 

ਝੱਰਣ ਸਨ ਅਤ ਨਦੀ ਦ iknwry ਦ ਆਸ ਾਸ ਦ ਇਰਾਥਕਆਂ ਥਿਚ ਿਸ ਗਏ ਸਨ ਅਤ ਆਣੀ ਥਕਯਤ ਨਾਰ 

ਜਭੀਨ ਨੂੂੰ  ਉਜਾ ਫਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਡਯ ਗਏ ਹਨ ਥਕ 70 ਸਾਰਾਂ ਫਾਅਦ ਦੁਫਾਯਾ ਥਪਯ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ 
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ਦੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ ਦ ਕਫਥਜਆਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਸੱੁਟ ਜਾਣ ਦੀ ਧਭਕੀ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਕਯਨਾ  ਥਯਹਾ ਹ। ਯ ਥਿਕਾਸ ਦੀ 

ਫਥਹਸ ਦਾ ਇਕ ਹਯ ਥਹਰੂ ਹ, ਥਕਉਂਥਕ ਇਹ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਰਕਾਂ ਦੀ ਕੀਭਤ' ਤ ਆਉਂਦਾ ਹ ਜ ਅਕਸਯ 

ਥਿਸਥਾਨ ਦਾ ਥਸਕਾਯ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ ਅਤ ਆਣ ਖਤਯਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਜਾਂਦ ਹਨ, ਅੂੰਸਕ ਤਯ ਤ ਜਾਂ ੂਯੀ ਤਯਾਂ। 

ਥਿਸਥਾਨ ਦ ਰਬਾਿ ਅਗਰੀਆਂ ੀੜਹੀਆਂ ਤੱਕ ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਤਯੀਥਕਆਂ ਨਾਰ ਪਰ ਜਾਂਦ ਹਨ, ਥਕਉਂਥਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ 

ਖਤਯ ਛੜ ਹਏ ਹਨ ਅਤ ਫੱਥਚਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਥਸੱਥਖਆ ਨਹੀਂ ਹ, ਥਕਉਂਥਕ ਸਾਡ ਸਯਿਖਣ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਦੱਥਸਆ ਹ 

ਥਕ ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਥਯਿਾਯਾਂ ਦ ਭੈਂਫਯ ਸਯਕਾਯੀ ਨ ਕਯੀ ਥਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਐਸਆਈਏ ਦੀ ਟੀਭ (SIA) ਅਥਜਹ 

ਭਾਭਥਰਆਂ ਥਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥਜੱਥ ਥੂੰ ਡਾਂ ਦ ਰਕ ਨ ਕਯੀਆਂ ਥਿੱਚ ਹਨ। ਥਕਸ ਿੀ ਥੂੰ ਡ ਦ ਉੱਚ ਅਥਧਕਾਯੀ ਦੀ ਕਈ 

ਉਦਾਹਯਣ ਐਸਆਈਏ ਦੀ ਟੀਭ ਦ ਥਧਆਨ ਥਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਰਈ, ਅਥਜਹ ਥਯਿਾਯਾਂ ਰਈ, ਬਥਿੱਖ ਥਿੱਚ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਫੱਥਚਆਂ ਦੀ ਾਰਣ ਸਣ ਰਈ ਜਭੀਨ ਹੀ ਇਕ ਇਕ ਸੁਯੱਥਖਆ ਹ। ਇਸ ਰਈ, ਜਭੀਨ ਭਾਰਕ ਨਕਦ 

ਭੁਆਿਜ ਰਈ ਜਭੀਨ ਿਚਣ ਦ ਥਿਚਾਯ ਦਾ ਸਭਯਥਨ ਨਹੀਂ ਕਯਦ। ਉਹ ਆਿਾਜ ਥਿਚ ਸਨ ਥਕ ਨਕਦੀ ਜਰਦੀ 

ਜਾਂ ਫਾਅਦ ਥਿਚ ਅਰ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ, ੀੜਹੀਆਂ ਰਈ ਜਭੀਨ ਯਥਹੂੰਦੀ ਹ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਦਯਾਨ, ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ 

ਥਸੂੰਘ, ਤਰਿੂੰਡੀ ਭਸਤਦਾ ਥਸੂੰਘ, ਦੁੱ ਰਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਅਤ ਕੁਤੁਫਦੀਨ ਿਾਰਾ, ਕਾਰ  ਕ ਥਹਤਾੜ ਜਭੀਨੀ ਰਾਤੀ ਦ 
ਥਿਚਾਯ ਦ ਫਹੁਤ ਹਭਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਥਹ ਕ ਆਿਾਜ ਫੁਰੂੰ ਦ ਕੀਤੀ ਹ ਥਕ ਇਹ ਰਾਜਕਟ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਥਯਿਾਯਾਂ ਰਈ ਰਾਬਕਾਯੀ ਨਹੀਂ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਸੀਫਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਥਕਸ ਿੀ FMg ਨਾਰ. 

ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਟੀਭ ਨੂੂੰ  ਥਹਰਾਂ ਥਜਕਯ ਕੀਤ ਥੂੰ ਡਾਂ ਥਿਚ ਜਭੀਨੀ ਰਾਤੀ ਦ ਥਿਯਧ ਦ ਰਚਰਤ ਹਣ ਫਾਯ 

ਅਥਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣ ੂਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ. 
Reasons for Opposition and Negative Impact of Acquisition are listed below: 

● Loss of ancestral property(puSqYnI sMpqI dw nukswn): ਆਣੀ ਜਭੀਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਯਕਾਯ ਨੂੂੰ  
ਿਚਣ ਤੋਂ ਜਫਯਦਸਤ ਬਾਿਨਾਿਾਂ ਦਾ ਜੜ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਥਿਚਾਯ ਸੀ ਥਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਥੂੰ ਡ ਫਾਯਡਯ / ਨਦੀ ਦ 

ਥਕਨਾਥਯਆਂ ਦ ਨੇੜ ਸਥਥਤ ਹਨ, ਥਜਨਹ ਾਂ ਦ ੁਯਥਖਆਂ ਨੇ ਿੂੰ ਡ ਦ ਸਭੇਂ ਫਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 70 ਸਾਰਾਂ ਫਾਅਦ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਭੀਨੀ ਕਫਥਜਆਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦ ਖਤਯ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਕਯਨਾ  ਥਯਹਾ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 

ਬਾਿਨਾਿਾਂ(sentiment) / ਬਾਿਨਾਿਾਂ (emotions) ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੁਯਥਖਆਂ ਦ ਧਯਤੀ ਨਾਰ ਫਹੁਤ ਜਯ ਨਾਰ ਜੁੜੀਆ ਂ

ਹਈਆਂ ਹਨ ਥਕਉਂਥਕ ਇਹ ੀੜਹੀਆਂ ਦਯ ੀੜਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੌਂੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਸਨ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਣੀ 

ੁਯਖੀ ਥਿਯਾਸਤ ਦਾ ਰਤੀਕ ਭੂੰ ਥਨਆ। 

● Water logging in areas may increase/Threat of inundation(pwxI dy KVn krky 

jmIn F`ubx dw Kqrw): ਿੱਡ ਭਕਾਨ ਭਾਰਕਾਂ ਦ ਥਹੱਸ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਥਚੂੰ ਤਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਖਤਯਾਂ ਥਿੱਚ ਾਣੀ ਦੀ 
ਥਕੱਰਤ / ਹੜਹਾਂ / ਡੁੱ ਫਣ ਦੀ ਹ ਥਕਉਂਥਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਥੂੰ ਡ ੱਛਭ ਤੋਂ ਸਤਰੁਜ ਦਥਯਆ ਦ ਾਯ ਹਨ ਅਤ ੂਯਫ ਤੋਂ 

ਹਯੀਕ ਿਾਟਯ ਹਿੱਡ ਨਥਹਯ ਰਾਜਕਟ ਨਾਰ ਥਘਯ ਹਏ ਹਨ ਥਜਥ sqluj, ibAws ਨਾਰ ਯਰ ਜਾਂਦ ਹਨ। ਹਾਰਾਂਥਕ 
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ਾਣੀ ਯਾਜਸਥਾਨ ਿੱਰ ਥਰਜਾਂਦੀ ਇੂੰਦਯਾ ਨਥਹਯ ਯਾਹੀਂ ਫੂੰ ਥਨਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਯ ਥਪਯ ਿੀ ਹੜ ਦ ਖਤਯ ਤੋਂ ਇਨਕਾਯ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਾਣੀ ਦੀ ਥਕੱਰਤ ਦਾ ਖਤਯਾ ਸੱਸਟ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ ਥਕਉਂਥਕ ਯਰ p`tVIAW ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਜਭੀਨਾਂ ਦ 

ਥਿਚਕਾਯੋਂ ਰੂੰ ਘਦ ਅਤ ਟਯਕ ਦ ਦਿਾਂ ਾਥਸਆਂ ਤ ਇਕੱਤਯ ਹ ਜਾਣ ਿਾਰ  ਉੱਚ ਰਟਪਾਯਭਾਂ ਤ ਹਣਗੀਆਂ ਅਤ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਖਤ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਡੁੱ ਫ ਜਾਣਗ, ਥਜਸ ਨਾਰ ਕਈ ਥਨਕਾਸ ਥਫੂੰ ਦ ੂਨਹੀਂ ਫਚਗਾ। ਾਣੀ ਜਭਹਾਂ ਕਯਨ ਿਾਰ  
ਥਕਸਾਨਾਂ ਦ ਇਸ ਖਦਸ ਦਾ ਹੱਰ ਹਯ ਛਟ ਯਰ-ੁਰ ਹਣ ਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ, ਜ ਥਕ ੱਛਭ ਿੱਰ ਾਣੀ ਦਾ 

ਥਨਕਾਸ ਕਯਨ ਦ ਮਗ ਹ ਸਕਦ ਹਨ, ਜ ਥਕ ਹਠਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਨ।  

Loss of fertile ancestral agricultural land and income from it (aupjwayu Aqy puSqYnI jmIn 

dw nukswn): ਜਭੀਨ ਦ ਭਾਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਖਦਸਾ ਹ ਥਕ ਉਹ ਆਣੀ ਆਭਦਨੀ ਰਈ ਥਜਆਦਾਤਯ ਜਭੀਨ ਉੱਤ ਥਨਯਬਯ 

ਹਨ। ਜਭੀਨ ਦ ਨਾਰ ਰੱਗਦ ਦਥਯਆ ਦਾ ਇਰਾਕਾ ਉਜਾ. ਹ ਅਤ ਉਤਾਦਕਤਾ ਿਧਯ ਹ, ਇਸ ਰਈ ਜਭੀਨ ਦਾ ਕਈ 

ਨੁਕਸਾਨ ਹਣ ਨਾਰ ਆਭਦਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਏਗਾ। ਕੇਂਦਯੀ ੂਰ ਥਿਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਮਗਦਾਨ ਾਉਣ ਿਾਰਾ 

ਕਈ ਯਾਸਟਯੀ ਪਰਗਥਸ ਫੁਥਨਆਦੀ FWcy ਦ ਰਾਜਕਟਾਂ ਦੀ ਸਭਾਤੀ ਕਾਯਨ ਫਹੁਤ ਸਾਯੀ ਜਭੀਨ ਗੁਆਉਣ ਦੀ 

ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ। 
● Agriculture cost to increase because of shifting of existing Motor connections to 

new location (mihMgw ikRSI auqpwdn): ਭਕਾਨ ਭਾਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੂੰ ਬੀਯ ਖਦਸਾ ਹ ਥਕ ਪਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸਤ 

ਕਯਨੀ ਭੁਸਕਰ ਹ ਜਾਏਗੀ ਥਕਉਂਥਕ ਇਕ ਿਾਯ ਯਰਿ ਟਰਕ ਫਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਥਸੂੰcwਈ ਦ ਭਕਸਦ ਰਈ 

ਨਿੇਂ ਫਥਯੂੰਗ (ਿਾਟਯ ੂੰ ਭੁੜ-ਸਥਾਤ) ਕਯਿਾਉਣ ਣਗ। ਇਹ ਖਤੀ ਨੂੂੰ  ਫਹੁਤ ਭਥਹੂੰਗਾ ਫਣਾ ਦਿਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  

ਸਯਕਾਯ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਜਗਹਾ 'ਤ ਿਾਟਯ ੂੰਾਂ ਰਈ ਥਫਜਰੀ ਥਿਬਾਗ ਤੋਂ ਨਿੇਂ ਭਟਯ ਕੁਨੈਕਸਨ ਰਣ ਣਗ ਜ ਉਨਹ ਾਂ' ਤ 

ਿਾਧੂ ਫਝ ਾਉਣਗ। 

● Conflict with Railways to increase over transgressing of persons and animals 

(ryl mihkmy nwl tkrwA/mqByd dI sMBwvnw): ਥੂੰ ਡ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਡਯ ਹ ਥਕ ਇਕ ਿਾਯ ਜਦੋਂ ਯਰ 

ਗੱਡੀਆਂ ੱਟੜੀਆਂ 'ਤ ਚੜਹਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਥੂੰ ਡ ਿਾਸੀਆਂ ਅਤ ਯਰਿ ਥਿਚਾਰ  ਥਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤ ਅਿਾਦਾਂ ਥਿਚ 

ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਿਾਧਾ ਹਿਗਾ, ਥਕਉਂਥਕ ਜਾਨਿਯ ਜਾਂ ਆਦਭੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਥਨਮੂੰ ਤਯਣ ਿਾਰ  ਖਤਯਾਂ ਥਿਚ ਰੂੰ ਘ ਜਾਣਗ। 

ਸਥਾਨਕ ਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਸਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਐਪਆਈਆਯਜ (FIRs) ਫਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਥਕ ਯਰ 

ਭਾਯਗਾਂ 'ਤ ਖੁਦਕੁਸੀਆਂ ਦ ਿਧਣ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ। 

● Wastage of non-acquired land will lead to fall in prices of land (vwDU jmIn dw 

nukswn): ਥੂੰ ਡ ਿਾਸੀਆਂ, ਖਾਸਕਯ, ਭਕਾਨ ਭਾਰਕ ਆਣੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਭਤਾਂ ਥਿੱਚ ਥਗਯਾਿਟ ਫਾਯ 
ਥਚੂੰ ਤਤ ਸਨ ਥਕਉਂਥਕ ਯਰ ਟਯਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਥਜਆਦਾਤਯ ਥਤੱਖ ਯੂ ਥਿੱਚ ਿੂੰ ਡ ਦਿਗਾ, ਥਕਉਂਥਕ ਯਰ 

ਰਾਜਕਟ ਦੀ ਥਦਸਾ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਫਥਠੂੰ ਡਾ 4 ਭਾਯਗੀ ਯਾਸਟਯੀ ਯਾਜਭਾਯਗ ਦ ਸਭਾਨ ਨਹੀਂ ਹ, ਫਰਥਕ ਇਹ 

ਥਪਯਜੁਯ ੱਟੀ ਯਾਜ ਿੱਰ ਿਧ ਯਹੀ ਹ। ਹਾਈਿਅ ਹ ਅਤ ਸਤਰੁਜ ਨਦੀ 'ਤ ਕਟਫੱੁFw ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ੁਰ ਿਜੋਂ ਜਾਣ 
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ਜਾਂਦ ਯਡ ਦ ੁਰ ਿੱਰ ਇਕਸਾਯ ਹ ਥਯਹਾ ਹ। ਆਇਤਾਕਾਯ ਜਭੀਨ ਦੀ ਿੂੰ ਡ ਥਤੱਖੀ ਤਯ 'ਤ ਗਯ-ਐਕੁਆਇਯ ਕੀਤੀ 

ਜਭੀਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਫਕਾਯ ਕਯ ਦਿਗੀ, ਥਜਸ ਨਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਭਤਾਂ ਥਿਚ ਬਾਯੀ ਥਗਯਾਿਟ ਆਿਗੀ 
ਅਤ ਥਕਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭਜੂਦਾ ਜਭੀਨ ਤੋਂ ਥਕਸ ਨਿੀਂ ਜਗਹਾ' ਤ ਤਫਦੀਰ ਕਯਨ ਰਈ ਉਤਸਾਥਹਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਏਗਾ। ਜਕਯ ਯਰਿ ਟਯਕ ਥਕਸ ਜਭੀਨ ਦ ਥਿਚਕਾਯੋਂ ਰੂੰ ਘਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਿੀ। ਯਰ ਭਾਯਗ ਦ ਦਿੇਂ ਾਸ ਜਭੀਨ ਦ 
ਇੱਕ ਹਯ ਛਟ ਥਹੱਸ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕ, ਜਭੀਨ ਦਾ ਖੱਫਾ ਥਹੱਸਾ ਫਕਾਯ ਹਿਗਾ ਅਤ ਜਭੀਨ ਭਾਰਕ ਰਈ ਘੱਟ ਰਾਬਕਾਯੀ 

ਹਿਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਖਤੀਫਾੜੀ ਰਈ ਿਯਤ ਸਕਣਗ ਅਤ ਨਾ ਹੀ ਥਕਸ ਨੂੂੰ  ਿਚ ਸਕਣਗ ਥਕਉਂਥਕ ਕਈ ਿੀ 

ਫਾਹਯਰਾ ਥਿਅਕਤੀ ਖਯੀਦ ਨਹੀਂ ਕਯਗਾ ਥਜਸ ਦੀ ਉਤਾਦਕਤਾ ilMk ਦ ਥਟਕਾਣ ਕਾਯਨ ਘੱਟ ਗਈ ਹ। 

● Loss of trees (r`uKW dw nukswn): ਸੀਸਭ, ਭਸਹੂਯ sPydw ਿਯਗ ਕੁਝ ਦਯੱਖਤਾਂ ilMk dI lwg 

iv`c hn, ਜਭੀਨ ਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਯਥ ਹ ਰਸਤਾਥਿਤ ਖਤਯ ਥਿੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਯ ਦਯੱਖਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। 

● Loss of Structures (FWcy dw nukswn): ਕਣਕ ਦੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਥਜਰਹ  ਦ ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ 
ਖਾਸ ਦ ਅਯਧ-ਸਥਹਯੀ ਖਤਯ ਥਿਚ ਫਣ ਭਕਾਨਾਂ ਦ ਕੁਝ ਕਣਕ ਦੀ ਆਟਾ ਥਭੱਰ ਅਤ ਘਯਾਂ ਦ ਭਾਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੀ 

ਭੁਆਿਜਾ ਦਣਾ ਏਗਾ। 

● Displacement (ivsQwpn): ਐਸਆਈਏ ਦੀ ਟੀਭ dy noits iv`c ਥਯਿਾਯਾਂ ਦ ਉਜਾੜ ਹਣ ਦ 

ਭਾਭਥਰਆਂ ਥਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥਕਉਂਥਕ ਯਰ ਰਾਈਨ ਦੀ ਅਨੁਕੂਰਤਾ ਿੱਡ ੱਧਯ 'ਤ ਥਸਯਪ ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕ, ਥਜਥ ਇੱਕ ਟਯਰ ੂੰ ਅਤ ਭਾਰਕਾਂ ਦਾ ਘਯ ਯਰਿ ਟਯਕ ਦ ਅੱਧ ਥਿੱਚ ਆ ਥਯਹਾ ਹ, ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕ ਫਹੁਤ 

ਿਸਦ ਇਰਾਥਕਆਂ ਅਤ ਸਧਾਯਣ ਖਤੀਫਾੜੀ ਦ ਖਤਯਾਂ ਥਿੱਚੋਂ ਰੂੰ ਘ ਥਯਹਾ ਹ। 

● Loss of income and livelihood (AwmdnI Aqy rojgwr iv`c Gwtw): ਖਤੀਫਾੜੀ ਯਜੀ-ਯਟੀ 

ਅਤ ਸੁਯੱਥਖਆ ਦ ਸਭਯਥਨ ਰਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਭਦਨੀ ਦਾ ਕਯਦੀ ਹ। ਫਹੁਤ ਘੱਟ ਥੂੰ ਡ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਯਕਾਯੀ 

ਖਤਯ ਥਿੱਚ ਯੁਜਗਾਯ ਥਭਥਰਆ ਸੀ। ਥਜਆਦਾਤਯ ਥਸਯਪ ਖਤੀਫਾੜੀ ਥਿਚ ਸਾਭਰ ਸਨ। ਉq`rਦਾਤਾਿਾਂ ਦ 

ਅਨੁਸਾਯ ਜਭੀਨੀ ਗਰਥਹਣ ਕਯਨ ਨਾਰ ਥਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾਥਜਕ-ਆਯਥਥਕ ਸਥਥਤੀ ਉੱਤ ਭਾੜਾ ਰਬਾਿ  ਸਕਦਾ ਹ। 

● Increase in Noise–pollution, Railway accidents and Suicides (Sor pRdUSn, ryl 

hwdsy Aqy Awqm-h`iqAw iv`c vwDw): ਥਹੱਸਦਾਯਾਂ ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਥਜਿੇਂ ਥਕ ਯਰ ਆਿਾਜਾਈ ਥਿੱਚ ਿਾਧਾ 

ਹਿਗਾ, ਇਹ ਆਿਾਜ-ਰਦੂਸਣ ਥਿੱਚ ਿਾਧਾ, ਯਰਿ ਦ ਅੂੰਦਰਨ ਥਿੱਚ ਿਾਧਾ ਅਤ ਯਰਿ ਕਯਾਥਸੂੰਗਾਂ ਤ ਯਰ 

ਹਾਦਥਸਆਂ ਦੀ ਥਗਣਤੀ ਥਿੱਚ ਿਾਧਾ ਦਾ ਕਾਯਨ ਫਣ ਸਕਦਾ ਹ। ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ ਥਕ ਖੁਦਕੁਸੀਆਂ ਿਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

ਥਕਉਂਥਕ ਸਾਯ ਯਰਿ ਟਯਕਾਂ ਦ ਥੂੰ ਡਾਂ ਥਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਰਣ ਰਈ ਭਜਫੂਯ ਕਯਨਗੀਆਂ। 

● Inadequate compensation (AsMqoKjnk muAwvjy): ਉq`rਦਾਤਾਿਾਂ ਨੇ ਭਥਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਥਕ 

ਭੁਆਿਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਥਦੱਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਭੀਦਾਂ ਇਕ ਕਯੜ ਰਤੀ ਏਕੜ 
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hY[ ਥਹੱਸਦਾਯਾਂ ਦ ਨੁਭਾਇੂੰ ਥਦਆਂ ਦੁਆਯਾ ਐਸਆਈਏ ਟੀਭ ਨੂੂੰ  ਰਭੱੁਖ ਥਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਅਤ ਭੂੰਗਾਂ ਿੀ ਸੌਂੀਆਂ ਗਈਆਂ 

(ijsdw vyrvw Annexure-4,pyj nMbr 171 qy auplb̀D hY)। 

ਇਸ ਰਸਤਾਫਿਤ ਯਰਿ ਫਰੰਕ ਰਾਈਨ ਰਜਕਟ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਦਾ ਸਕਾਯਾਤਭਕ ਰਬਾਿ ਨਕਾਯਾਤਭਕ ਰਕਾਂ ਨੰੂ 

ਛਾੜਨ ਰਈ. ਇਸ ਰਈ, ਫਿਆਕ ਯੁਜ਼ਗਾਯ ਦੀਆਂ ਅਸਭਾਨਤਾਿਾਂ ਦ ਭੱਦਨਜ਼ਯ, ਯਰ ਫਰੰਕ ਰਾਜਕਟ ਦੀ 

ਸਥਾਨਾ ਨੰੂ ਖਤਯ ਦੀ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਆਯਫਥਕ ਜ਼ਯੂਯਤ ਭੰਫਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਬੂਭੀ ਰਾਤੀ ਥਨਸਚਤ ਯੂ 

ਥਿੱਚ ਜਭੀਨ ਦੀ ਿਯਤੋਂ, ਭਾਰਕੀਅਤ ਅਤ ਜਭੀਨੀ ਭੱੁਰ ਥਿੱਚ ਸੁਧਾਯ ਥਰਆਏਗੀ। ਇਹ ਥਿਕਾਸ ਨਿੀਂ ਯਜੀ-ਯਟੀ, 

ਿਾਯ, ਨਿੀਂ ਨ ਕਯੀਆਂ ਦੀ ਭੂੰਗ ਅਤ ਹਯ ਕਾਯਫਾਯੀ ਸਿਾਿਾਂ ਦ ਉੱਬਯਨ ਨੂੂੰ  ਚਾਰੂ ਕਯਗਾ। ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਨੂੂੰ  

ਥਪਯਜੁਯ ਅਤ ਥਫ਼ਯਜੁਯ ਨੂੂੰ  ਭੁੂੰ ਫਈਿੀਆ ਪਾਥਜਰਕਾ ਨਾਰ ਜੜਨ ਦਾ ਇਹ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ 236 

ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਨੂੂੰ  ਘਟਾ ਕ ਅਤ ਗੁਜਯਾਤ ਅਤ ਭਹਾਯਾਸਟਯ ਯਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਯਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨਾਰ ੂੰਜਾਫ 

ਥਿੱਚ ਸਾਭਰ ਹ ਕ ਖਤਯ ਦੀ ਆਯਥਥਕਤਾ ਨੂੂੰ  ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਫਦਰ ਦਿਗਾ। 
ਇਸ ਰਸਤਾਫਿਤ ਯਰਿ ਫਰੰਕ ਰਾਈਨ ਰਜਕਟ ਦਾ ਫਨਯਭਾਣ ਅਤ ਆਯਐਪਸੀਟੀਰਾਯ ਐਕਟ, 2013 ਦ ਅਨੁਸਾਯ 

ਮਜਨਾਫੱਧ ਥਿਕਾਸ ਰਈ ਰਾਜਕਟ ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹ। ਖਤਯੀ ਸਯਿਖਣ ਅਤ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਥਦੱਤਾ 

ਥਕ ਇਹ ਰਾਜਕਟ ਥਨਸਚਤ ਤਯ 'ਤ ਜਨਤਕ ਭੂੰਤਿ ਦੀ ੂਯਤੀ ਕਯਦਾ ਹ। ਯਰ ਕੁਨੈਕਟੀਥਿਟੀ ਭਾਰ ਦੀ ਟਰਨ ਦੁਆਯਾ 
ਿਾਯ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਨੂੂੰ  ਫਹੁਤ ਥਜਆਦਾ ਿਧਾਏਗੀ ਅਤ ਅੂੰਤਯ-ਸਥਹਯੀ ਿਾਯ ਅਤ ਿਣਜ ਅਤ ਸਿਾਿਾਂ ਦੀ ਕੁਸਰਤਾ ਨੂੂੰ  

ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥਫਹਤਯ ਫਣਾਏਗੀ ਅਤ ਇਸ ਰਈ ਰਕਾਂ ਦੀ ਯਜੀ-ਯਟੀ ਦੀ ੂਯਤੀ ਹਿਗੀ। ਥਜਿੇਂ ਥਕ ਏੀਐਭਸੀ 

(APMC) ਐਕਟ ਫਦਥਰਆ ਹਇਆ ਹ, ਇਸਦਾ ਥਕਸਾਨਾਂ ਦ ਜੀਿਣ ਉੱਤ ਿੀ ਿੱਡਾ ਅਸਯ ਏਗਾ ਥਕਉਂਥਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 

ਖਤੀਫਾੜੀ ਪਸਰ ਦੀ ਥਿਕਯੀ ਰਈ ਨਿਾਂ ਯਸਤਾ ਿਧਗਾ। ਇਹ ਥਜਕਯਮਗ ਹ ਥਕ ਥਹੱਸਦਾਯਾਂ ਨਾਰ ਥਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯ ਤੋਂ 

ਫਾਅਦ ਇਹ ਾਇਆ ਥਗਆ ਥਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਧਯ ਥਚੂੰ ਤਾ ਸੀ ਜਭੀਨ / ਯਜੀ-ਯਟੀ ਅਤ ਉੱਥਚਤ ਭੁਆਿਜਾ ਜ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਸੀਭ ਿਾਤਾਿਯਣ / ਥਿਯਾਸਤ ਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਫਜਾਏ ਰਾਤ ਹਣਗ। ਥਹੱਸਦਾਯਾਂ ਨੇ ਥਜਆਦਾਤਯ ਸ ਯਰ 

ਅਤ ਯਰਿ ਥਿਚ ਆਣ ਫੱਥਚਆਂ ਰਈ ਨ ਕਯੀਆਂ ਦ ਯੂ ਥਿਚ ਭੁਆਿਜਾ ਦਣ ਦੀ ਭੂੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਥਹੱਸਦਾਯਾਂ ਨੇ ਖੱੁਰ  

ਤਯ 'ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ ਰਈ ਭਾਯਕੀਟ ਕੀਭਤ ਦ ਥਹਸਾਫ ਨਾਰ ਯੁਏ ਦੀ ਕੀਭਤ ਥਨਯਧਾਯਤ ਕਯਨ ਦੀ ਭੂੰਗ 

ਕੀਤੀ। jo ik 1 ਕਯੜ ਰਤੀ ਏਕੜ hY[ 

The importance of rail link project can be gauged from the fact that it is a multi-faceted 

project fully justifying “Public Purpose” under RFCT LARR 2013 as: 

1. ਇਹ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ 25 ਥਕਰਭੀਟਯ ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ ਯਣਨੀਤਕ ਭਹੱਤਤਾ ਿਾਰ  ਭਜੂਦਾ ਦ ਸੁਤੂੰ ਤਯ ਯਰ ਭਾਯਗਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜੜ ਥਯਹਾ ਹ, ਜਰੂੰ ਧਯ ਥਫ਼ਯਜੁਯ ਯਰ ਰਾਈਨ ੱਟੀ-ਖਭਕਯਨ ਯਰ ਰਾਈਨ ਨੂੂੰ  ਥਸੱਧ ਤਯ 'ਤ, ਜ ਅੂੰਤਯਯਾਸਟਯੀ 
ਸੀਭਾ ਦ ਨੇੜ ਸਥਥਤ ਹ (ਬਾਯਤ-ਾਥਕਸਤਾਨ), ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਥਿਖ ਦ ਪਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਿਾਰਾ ਖਤਯ ਹ. ਥਪਯਜੁਯ 

ਸਥਹਯ ਅਤ ਇਕ, ਰੜਾਕੂ ਪਜਾਂ ਦੀ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਭਜੂਦਗੀ, ਕਰਾਜ 2 ਨੂੂੰ  ਜਾਇਜ ਠਥਹਯਾਉਂਦ ਹਏ। (1) (ਏ) 
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ਯਣਨੀਤਕ ਉਦਸ ਰਈ; ਅਤ ਇਹ ਿੀ 2. (1) (ਅ) ਆਯਐਪਸੀਟੀ ਰਾਯ ਆਯ ਐਕਟ 2013 ਦ ਫੁਥਨਆਦੀ FWਚ ਦ 

ਰਜਕਟਾਂ ਰਈ। 
2. ਇਹ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ 25 ਥਕਰਭੀਟਯ ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ ਥਫ਼ਯਜੁਯ-ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਨਾਰ ਭਜੂਦਾ ਥਫ਼ਯਜੁਯ-ਜਰੂੰ ਧੜ-

ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਯਰ ਭਾਯਗ (196 ਥਕਰਭੀਟਯ) ਰੂੰ ਘ ਕ ਥਸੱਧ ਸੂੰਯਕ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਦਿਗਾ, ਇਸ ਤਯਹਾਂ 100 ਥਕਰਭੀਟਯ 

ਦੀ ਦੂਯੀ ਨੂੂੰ  ਘਟਾ ਕ au`qr ਿੱਰ, ਥਫ਼ਯਜੁਯ-ਪਾਥਜਰਕਾ-ਭੁੂੰ ਫਈ ਿੱਰ ਦੱਖਣ (ਥਪਯਜੁਯ-ਥਦੱਰੀ-ਭੁੂੰ ਫਈ ਰਾਈਨ ਦ 
ਥਿਕਰਥਕ ਯਸਤ ਿਜੋਂ), ਭੁੂੰ ਫਈ-ਥਪਯਜੁਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਨੂੂੰ  236 ਥਕਰਭੀਟਯ ਘਟਾ ਕ, ਥਕਯਾਏ ਦ ਇਰਾਿਾ ਕਈ ਘੂੰਟ ਦੀ 

ਮਾਤਯਾ ਦੀ ਫਚਤ ਿੀ ਕਯਦਾ ਹ, ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਇਸ ਖਤਯ ਦ ਿੱਡ ਆਯਥਥਕ ਫਦਰਾਅ ਆਉਂਦ ਹਨ। 
3. ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਸਥਹਯ ਦੀ ਭਹੱਤਤਾ ਥਪਯਜੁਯ ਨਾਰ ਜੁੜ ਕ, ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦੀ ਭਹੱਤਤਾ ਨੂੂੰ  ਥਪਯ ਿਧਾਉਂਦੀ ਹ 

ਥਕਉਂਥਕ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਸਥਹਯ, ਥਸੱਖ ਧਯਭ ਦ ਯਕਾਯਾਂ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਤੀਯਥ ਮਾਤਯਾਿਾਂ ਰਈ ਇਕ ਿਾਯਕ ਕੇਂਦਯ ਅਤ 
ਥਿੱਤਯ ਅਸਥਾਨ ਹ, ij`Qy rojwnw ਇਕ ਰੱਖ ਮਾਤਯੀ AwauNdy hn[ (ਥਦ ਥਹੂੰ ਦਸਤਾਨ ਟਾਈਭਜ, 25 ਪਯਿਯੀ. 
2017), ਇਸ ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਨਾਰ ਥਸੱਧਾ ਜੁੜਗਾ ਅਤ ਇਸ ਰਈ ਦ ਥਜਥਰਹਆ ਂ ਥਪਯਜੁਯ ਅਤ 
ਤਯਨਤਾਯਨ ਥਿੱਚ 2.5 ਰੱਖ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਨੂੂੰ  ਰਾਬ ਹੁੂੰਚਾਉਣ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਯੱਥਖਆ ਫਰਾਂ ਦ ਥਿਸਾਰ ਅੂੰਦਰਨ ਦੀ 

ਸਹੂਰਤ ਦਿਗਾ। ਜੂੰ ਭੂ ਕਸਭੀਯ, ਰਹ-ਰੱਦਾਖ, ਐਰਏਆਯਆਯ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਯਾ 2 ਦੀ ਉ-ਧਾਯਾ (1) ਅਧੀਨ 

ਜਨਤਕ ਉਦਸ ਨੂੂੰ  ਜਾਇਜ ਠਥਹਯਾਉਂਦਾ ਹ। 
ਇਸ ਤਯਹਾਂ, ਇਸ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਰਈ ਜਭੀਨੀ ਰਾਤੀ, ਜ ਜਰੂੰ ਧਯ ਥਫ਼ਯਜੁਯ ਯਰ ਰਾਈਨ ਨੂੂੰ  ੱਟੀ-ਖਭਕਯਨ 

ਯਰ ਰਾਈਨ ਨਾਰ ਜੜਦੀ ਹ, ਉਯ ਦੱਸ ਅਨੁਸਾਯ ਜਨਤਕ ਉਦਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਇਜ ਠਥਹਯਾਉਂਦੀ ਹ ਅਤ ਇੱਕ ਫਹੁੱਖੀ 

ਰਾਜਕਟ ਹ ਥਕਉਂਥਕ ਇਹ ਐਸਆਈਏ ਦੀ ਟੀਭ ਦੁਆਯਾ ਾਇਆ ਥਗਆ ਹ। 
AN OVERVIEW OF LOSSES OF LAND, HOUSEHOLDS AND OTHER COMMUNITY 

STRUCTURES  

ਦਸ ਥਿਚ ਥਛਰ  2 ਦਹਾਥਕਆਂ ਦ ਯੁਝਾਨ ਦ ਭੱਦਨਜਯ, ਥਕਸ ਿੀ ਜਭੀਨੀ ਰਾਤੀ ਨੂੂੰ  ਸਥਾਨਕ ਰਬਾਥਿਤ ਥਯਿਾਯਾਂ 

ਅਤ ਖਾਸ ਤਯ 'ਤ ਥਜਭੀਂਦਾਯ / ਥਕਸਾਨਾਂ ਦੁਆਯਾ ਥਿਯਧ ਦ ਨਾਰ ੂਯਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਥਯਹਾ ਹ। ਰਸਤਾਥਿਤ ਜਭੀਨੀ 

ਰਾਤੀ ਅਥਬਆਸ ਿੀ ਥਕਸਾਨ ਥਯਿਾਯਾਂ ਦ ਥਿਯਧ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਕਯ ਥਯਹਾ ਹ। ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ, ਤਰਿੂੰਡੀ 

msq`dw ਥਸੂੰਘ ਅਤ mwxyky jMf ਥੂੰ ਡਾਂ ਥਿਚ ਥਕਸਾਨ ਭਯਚ ਦ ਹਭਦਯਦਾਂ ਦੀ ਜਫਯਦਸਤ ਭਜੂਦਗੀ ਹ, ਥਜਥ ਰਕ 

ਇਸ ਅਧਾਯ 'ਤ ਯਰ ਰਾਜਕਟ ਦ ਥਿਯਧ ਫਾਯ ਫਹੁਤ ਜਯ ਨਾਰ ਫਰ ਯਹ ਸਨ। ਯ ਜ ਰਕ ਤਣਾਅ ਥਿਚ ਹਨ, ਉਹ 

ਆਣੀ ਜਭੀਨੀ ਦ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਡ ਰਾਬ ਜ ੂਯ ਥਖੱਤ ਨੂੂੰ  ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ-ਥਪਯਜੁਯ-ਅਥਹਭਦਾਫਾਦ-ਭੁੂੰ ਫਈ ਤੋਂ 
ਸਭਯਥਤ ਯਰ ਭਾਯਗ ਦ ਥਿਕਾਸ ਤੋਂ ਰਾਤ ਹਣ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਦ ਥਛਰ  ਅਥਧਆਇ ਥਿਚ ਥਿਆਥਖਆ ਕਯਨ ਤੋਂ 

ਫਾਹਯ ਨਹੀਂ ਸਚ ਯਹ ਹਨ। ਹਾਰਾਂਥਕ ਕਯਨਾ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਨੇ ਥਸਹਤ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਜਭੀਨ ਦ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਯਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦ 

ਡਯ ਨੂੂੰ  ਹਯ ਿਧਾ ਥਦੱਤਾ ਹ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਟੀਭ  (SIA) ਨੇ ਆਣ ਅਥਧਐਨ ਦਯਾਨ ਇਹ ਾਇਆ ਥਕ ਥਜਹੜ ਥੂੰ ਡ 



SIA Study of Land Acquisition for Public Purpose for New Rail Line Between Ferozepur-Patti 

104 | Page 

 

ਥਹਰਾਂ ਟਾਕਯ ਰਈ ਨਾਭਜਦ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਰ ਜਭੀਨਾਂ ਦ ਭਾਰਕ ਹਨ ਜ ਫਹੁਤ ਥੜਹ ਠੇਕ ਦ ਸ ਦ ਕ ੂੰਚਾਇਤੀ 
ਜਭੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਯਨ ਰਈ ਜਾਣ ਜਾਂਦ ਹਨ ਅਤ ਇਹ ਖਤਯ ਕਈ ਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਥਨਮੂੰ ਤਯਣ ਥਿੱਚ ਹ ਥਕਉਂਥਕ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਥਥਤੀ ਅਤ ਸਭਾਥਜਕਤਾ ਕਾਯਨ - ਥੂੰ ਡਾਂ ਥਿੱਚ ਰਚਥਰਤ ਆਯਥਥਕ FWਚ ਦੂਥਜਆ ਂਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ੂੰਚਾਇਤੀ ਜਭੀਨ 

ਉੱਤ ਆਣਾ ਕਫਜਾ ਨਹੀਂ ਰਣ ਦਿਗਾ। ਇਕ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਰ ਅਥਜਹੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ 'ਤ ਆਣਾ ਕੂੰਟਯਰ 

ਗੁਆਉਣ ਦ ਿੱਡ ਖਤਯ ਹਨ। ਇਹ ਅਥਜਹ ਥਯਿਾਯ ਹਨ ਜ ਆਣ ਖਤਯਾਂ ਥਿੱਚ ਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਥਜਹੀਆਂ ਰਾਤੀਆਂ ਦ 

ਥਿਯੱੁਧ ਅਗਿਾਈ ਕਯਨ ਦੀ ਕਥਸਸ ਕਯ ਯਹ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਥਕ ਆਭ ਰਕ ਇਸ ਰਜਕਟ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਖਤਯ ਥਿੱਚ ਰੂੰ ਭ 

ਸਭੇਂ ਦ ਆਯਥਥਕ ਰਾਬ ਰਣ ਿਾਰ  ਫਹੁਤ ਖੁਸ ਹਨ। 
Rail link Project affected land spreads over 11 villages and 01 semi-urban area 

ਇਸ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਰਈ ਰਸਤਾਥਿਤ ਰਾਤੀ ਥਜਸਦੀ ਰੂੰ ਫਾਈ 25.00 ਥਕ.ਭੀ. ਹ ਥਜਸ ਥਿਚੋਂ 14.30 ਥਕਰਭੀਟਯ 

ਥਜਰਹਾ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਥਿਚ ੈਂਦਾ ਹ ਅਤ 10.70 ਥਕਰਭੀਟਯ ਥਜਰਹਾ ਥਪਯਜੁਯ ਥਿਚ ੈਂਦਾ ਹ, ਥਜਸ ਥਿਚ ਤਕਯੀਫਨ 

400 ਥਯਿਾਯਾਂ ਦ ਭਾਰਕੀ ਅਥਧਕਾਯ ਹਨ ਜ 159.270 ਹਕਟਅਯ ਥਿਚ ਜਭੀਨ ਐਕੁਆਇਯ ਕਯਨ ਰਈ ਰਸਤਾਥਿਤ 

ਹਨ 11 ਥੂੰ ਡ ਅਤ ਇੱਕ ਅਯਧ ਸਥਹਯੀ ਖਤਯ। ਇਹ ਟਾੂ ਥੂੰ ਡਾਂ ਤੋਂ ਹਠ ਥਰਖ ਅਨੁਸਾਯ ਰਾਤ ਕੀਤ ਜਾਣਗ: 1. ਭਾਨ 

2. ਭਾਣਕ ਜੂੰf 3. ਤਰਿੂੰਡੀ ਭਸਤ `ਦਾ ਥਸੂੰਘ 4. ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ 5. ਕਾਰਕ ਉੱਤwV 6. ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ 7. ਫੂੰਗਰਾ 
ਯਾਏ 8. ਕਟ ਫੁੱFw 9. ਕਾਰਕ ਥਹਤਾV 10. ਦੁੱ ਰਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ 11. ਕੁਤੁਫ ਦੀਨ ਿਾਰਾ 12. ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ (ਅਯਧ 

ਅਯਧ-ਸਥਹਯੀ).(See Annexure-7.A to 7.L, Page numbers 207-355 ). 

Use of affected land  

ਥਜਿੇਂ ਥਕ ਥਹੱਸਦਾਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਐਸਆਈਏ  (SIA team) ਦੀ ਟੀਭ ਨੂੂੰ  ਦੱਥਸਆ ਥਗਆ ਹ, ਰਬਾਥਿਤ ਜਭੀਨ ਥਸਯਪ 

ਖਤੀਫਾੜੀ ਦ ਉਦਸਾਂ ਰਈ ਿਯਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਸੀ। ਥਜਆਦਾਤਯ ਰਕ ਥਸਯਪ ਖਤੀਫਾੜੀ ਆਭਦਨੀ 'ਤ ਥਨਯਬਯ ਸਨ। 
ਪਸਰੀ ਜ ਇਸ ਖਤਯ ਦ ਫਹੁਤ ਥਕਸਾਨਾਂ ਦੁਆਯਾ ਫੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਕਣਕ ਅਤ ਝਨੇ ਚੱਕਯ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਹ, ਥਕਉਂਥਕ 

ਾਣੀ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹ, ਥਕਉਂਥਕ ਹਯੀਕ-ਿਟਰੈਂਡ ਖਤਯ ਦ ਨਜਦੀਕ ਹਣ ਕਾਯਨ, ਥਜੱਥ ੂੰਜਾਫ ਦੀਆਂ ਦ 

ਿੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਤਰੁਜ ਅਤ ਥਫਆਸ ਥਭਰ ਜਾਂਦ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜ ਨਾਰ। ਇਸ ਉਜਾ  ਜਭੀਨ ਦ ਗਰਥਹਣ, ਥਜਸ ਨੂੂੰ  ਭਾਂ 

ਭੂੰ ਥਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਦ ਰਬਾਥਿਤ ਥਯਿਾਯਾਂ (ੀਏਐਪ) P.A.F. ਦੀ ਸਭਾਥਜਕ-ਆਯਥਥਕ ਸਥਥਤੀ 'ਤ ਫੁਯਾ ਰਬਾਿ pYx 

ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ। ਥਜਭੀਂਦਾਯਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਥਨਿੱਜੀ ਭਾਰ ਹ ਅਤ ਉਹ ਬਥਿੱਖ ਥਿੱਚ ਸੁਥਿਧਾਜਨਕ ਆਿਾਜਾਈ ਦ ਥਿਚਾਯ 

ਤੋਂ ਰਬਾਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ। 
ਥਹੱਸਦਾਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਥਯਯਟ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਇਕ ਹਯ ਭੱੁਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ ਨੂੂੰ  ਭੱਧ ਜਾਂ ਥਤਰਕਣੀ ਤਯ ਤ ਿੂੰ ਡਣਾ ਸੀ, 
ਆਣੀ ਫਾਕੀ ਜਭੀਨ ਨੂੂੰ  ਫਕਾਯ ਛੱਡਣਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਭਤਾਂ ਥਿਚ ਿੀ ਥਗਯਾਿਟ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਕਯਨਾ 
ੈਂਦਾ ਹ, ਜ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਣੀ ਜਭੀਨ ਦਾ ਥਨਟਾਯਾ ਕਯਨਾ ਅਤ ਥਕਸ ਨਿੇਂ ਖਤਯ ਥਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹ 

।ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਹਯ ਥਚੂੰ ਤਾ ਹ ਥਕ ਯਰ ਦੀਆਂ ੱਟੜੀਆਂ ਇਕ ਉੱਚਾਈ 'ਤ ਯੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ ਹੜਹਾਂ ਦਯਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
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ਜਭੀਨ ਨੂੂੰ  ਡੁੱ ਫਣਗੀਆਂ ਅਤ ਾਣੀ ਦੀ ਥਨਕਾਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਫਾਕਾਇਦਾ ਥਿਗਾੜ ਦਿਗੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦ 

ਫਾਿਜੂਦ ਥਕ ਯਰਿ ਨੇ ਾਣੀ ਦੀ lWG ਦਣ ਰਈ ਕਈ ਛਟ ੁਰ / ਹਜ ਾਈ ਫਾਹਯ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾਈ ਹ। pr 

ਇਕ ਾਸ ਤੋਂ ਦੂਸਯ ਾਸ ਾਣੀ ਦੀ ਥਨਕਾਸੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭੱਥਸਆ ਫਣੀ ਯਹਗੀ ਥਕਉਂਥਕ ਹਯੀਕ ਿਾਟਯ ਹਿੱਡ ਫਯਸਾਤ ਦ 

ਭਸਭ ਥਿਚ ਆਣ ਥੂੰ ਡ ਿੱਰ ਾਣੀ ਥੱਛ ਧੱਕਦਾ ਹ ਅਤ ਯਰਿ ਟਯਕ ਭਾਯਗ ਇਕ ਉੱਚਾਈ 'ਤ ਫੂੰਨਹ  ਦਾ ਕੂੰਭ ਕਯਗਾ, 

ਥਜਸ ਨਾਰ ਸਾਯਾ ਖਤਯ ਛੱੜ ਥਿਚ ਫਦਰ ਜਾਿਗਾ। ਉh ਥਹੱਸਦਾਯ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ਸੀ ਥਕ 25 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਰੂੰ ਫਾਈ ਦਾ 

ੂਯਾ ਯਰਿ ਟਰਨ ਥਸਯਪ ਖੂੰ ਥਬਆਂ 'ਤ ਹੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਿ, ਹੜਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਥਤੀ ਥਿਚ ਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਯਰ ਟੜੀ ਤੋਂ 
ਅਸਾਨੀ ਨਾਰ ਰੂੰ ਘਣ ਥਦੱਤਾ ਜਾਿ ਥਕਉਂਥਕ ਛਟ ਹਜ ਾਈ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਥਨਕਰਣ ਜਾਂ ਛਟ ੁਰਾਂ ਜਰ ਬੂੰ ਡਾਯ ਨੂੂੰ  ਸਾਪ 

ਕਯਨ ਰਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਣਗ। ਉਹ ਫਹੁਤ ਆਰਚਨਾਤਭਕ ਹਨ ਥਕ ਇਹ ਸਾਯੀਆਂ ਥਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਖਤੀਫਾੜੀ 

ਉਤਾਦਕਤਾ ਨੂੂੰ  ਥਨਮਭਤ ਅਧਾਯ ਤ ਫੁਯੀ ਤਯਹਾਂ ਰਬਾਿਤ ਕਯਨਗੀਆਂ। 

Income and livelihood: ਖਤੀਫਾੜੀ ਆਭਦਨ ਅਤ ਯਜੀ-ਯਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ PAF ਰਈ ਥਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਥਿਸਾ ਹ। ਕੁਝ 

ਥਯਿਾਯ ਅਥਜਹ ਹਨ ਜ ਦੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਡਅਯੀਆਂ 'ਤ ਥਨਯਬਯ ਹਨ, ਥਜਨਹ ਾਂ ਕਰ ਆਣੀ ਥਨਿੱਜੀ ਿਯਤੋਂ ਰਈ ਗਾਿਾਂ ਅਤ 

ਭੱਝਾਂ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ, ਸਸਤ ਚਾਯ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਥਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਥਿਸਾ ਫਣਗੀ। 
Affected constructed houses/other structures: ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਥਿਖ ਦ ਭਕਾਨਾਂ ਅਤ ਕੁਤੁਫਦੀਨ ਥੂੰ ਡ 

ਥਿਚ ਇਕ ਆਟਾ-ਪਰ ਯ ਥਭੱਰ ਅਤ ਦੁੱ ਰਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕ ਥਪਯਜੁਯ ਥਜਰਹ  ਥਿਚ ਕਈ ਹਯ ਸਥਾਈ ਭਕਾਨ ਜਾਂ 

ਕਥਭEਥਨਟੀ FWਚ / ਜਾਇਦਾਦ ਥਪਯਜੁਯ-ੱਟੀ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਰਬਾਿਤ ਜਭੀਨ ਥਿਚ ਨਹੀਂ ਹ। ਹਾਰਾਂਥਕ, 

ਤਯਨਤਾਯਨ ਥਜਰ  ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ ਅਤ ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਦ ਥੂੰ ਡਾਂ ਥਿਚ ਕੁਝ ਹਯ ਭਕਾਨ / FWਚ 

ਹਨ ਜ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ ਦ ਯਾਹ ਥਿਚ ਆ ਯਹ ਹਨ। 
Pictures (below) of a house, boundary wall of a Petrol Pump, Dera and a Rice Mill coming into the 

path of rail link project at Mallanwala Khas Semi-urban area 
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A constructed house and a petrol pump is coming in between the rail link line near to 

Mallanwala Khas Railway station.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The rail link line is passing very close to boundary line of a petrol pump. The owner of the 

house above and petrol pump is the same person.  

 

Picture 3 (above): Owner of the petrol pump and the house above is showing the SIA team 

the backyard of a rice mill and small  area of a Dera, besides his own house and petrol 

pump coming into the path of the proposed rail link project very close to Mallanwala 

Khas Railway Station during Focused Group Discussion. 

Community Assets/ Other structures  
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ਪੀਰਡ ਥਿਥਜਟਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਕਈ ਸਯਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਥਕ ਕਈ ਿੀ ਥਸਹਤ ਦਖਬਾਰ ਕੇਂਦਯ, 

ਗੁਯੂਦੁਆਥਯਆਂ / ਭੂੰਦਯਾਂ / ਭਸਥਜਦਾਂ, ਸਕੂਰ, ਆਂਗਨਿਾੜੀ ਕੇਂਦਯ, ਥਿਯਾਸਤੀ ਜਗਹਾ, ਥਚੜੀਆਘਯ ਜਾਂ ਯਾਸਟਯੀ 
ਾਯਕ, ਸਭਸਾਨਘਾਟ ਆਥਦ, ਜਾਂ ਥਕਸ ਹਯ FWਚ ਦ ਅਧੀਨ ryl ilMk ਨਹੀਂ ਆ ਥਯਹਾ ਹ. ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ 

ਥਜਆਦਾਤਯ ਥਸਯਪ ਖਤੀਫਾੜੀ ਿਾਰੀ ਜਭੀਨੀ ਧਯਤੀ ਤੋਂ ਰੂੰ ਘ ਥਯਹਾ ਹ ਅਤ ਕੁਝ ਥਨਿੱਜੀ ਘਯਾਂ / ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕ 
ਇਸ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦੁਆਯਾ ਕਈ ਕਥਭEਥਨਟੀ ਇਭਾਯਤ ਰਬਾਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹਈ ਹ, ਉਦਾਹਯਣ ਤਸਿੀਯ ਥਿਚ 

ਦਯਸਾਈ ਗਈ ਹ। ਹਾਰਾਂਥਕ, ਇਸ ਥਿਚ ਕਈ ਕਸ ਹਨ, ਥਜੱਥ ਯਰਿ ਟਯਕ ਘਯ ਦ ਥਿਚਕਾਯੋਂ ਰੂੰ ਘ ਥਯਹਾ ਹ, ਜਾਂ 
ਟਯਰ ੂੰ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਕੂੰਧ ਦ ਥਫਰਕੁਰ ਨੇੜ, ਰਸਤਾਥਿਤ ilMk ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਸਟਸਨ ਦ ਨਜਦੀਕ ਇੱਕ ਡਯ 
ਅਤ ਯਾਈਸ ਥਭਰ ਦ ਨੇੜ qoN lMG irhw hY, ਜ ਥਕ ਅਯਧ ਸਥਹਯੀ ਖਤਯ ਹ, ਥਪਯਜੁਯ ਥਜਰ  ਦ ਜੀਯਾ ਥਸਫ-

ਡਿੀਜਨ ਅਧੀਨ ੈਂਦ ਥੂੰ ਡ ਕੁਤੁਫਦੀਨ ਅਤ ਦੁੱ ਰਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਦ ਥਿਚਕਾਯ hY। ੱਟੀ ਸਫ-ਥਡਿੀਜਨ ਅਧੀਨ ੈਂਦ 
ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ ਅਤ ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਦ ਥੂੰ ਡਾਂ ਥਿਚ ਦ ਕਸ ਸਨ, ਤ, ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਥਜਰਹਾ, ਥਜਥ ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ 

ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ ਦ ਥਿਚਾਰ  ਕੁਝ ਥਨਿੱਜੀ ਘਯ ਆ ਯਹ ਹਨ। 
 

 
 
Pic-4 (above): An Atta Flour Mill located in between Kutubdin and Dulla Singh Wala village under Zira 

Sub-division, coming into the path  of rail link project. The owner was happy to tell the SIA team that he 

will shift his „Atta Flour Mill‟ after getting reasonable compensation as Rail connectivity is very good for 

development and mass transportation. 
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Pic-5 (above): The SIA team Project Coordinator with lady owner of the Atta Flour Mill 

located in between Kutubdin and Dulla Singh Wala village under Zira Sub-division, 

coming into the path of rail link project. The visits were performed during lockdown only. 

 

 

Pic-6 (above): The SIA team member physically moved into villages along the marking on 

roads and electrical poles of proposed Rail link project for ascertaining the presence of 

any physical structures coming into the path  of rail link project in Kale 

KeHittar,Kutubdin and Dulla Singh Wala villages under Zira Sub-division during 

Lockdown. 
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Pic-7 & 8 (above/below): The SIA team members physically verified areas adjoining Sutlej 

river and alignment of Rail link bridge on Sutlej river in between KotBudha under Patti 

Sub-division and Kale KeHittar area under Zira Sub-division for ascertaining loss of 

forests, other community assets coming into the path  of rail link project. 
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LIKELY AFFECT ON COMMUNITY ASSETS 

ਥਛਰ  ਬਾਗਾਂ ਥਿੱਚ ਘਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਨਿੱਜੀ ਸਭਯੱਥਾਿਾਂ ਥਿੱਚ ਹਏ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਯ ਥਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, 

ਇਹ ਬਾਗ ਸਾਨੂੂੰ  ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ ਦ ਯਸਤ ਥਿੱਚ ਕਥਭaUਥਨਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਤ ਸੂਚੀ ਰਦਾਨ ਕਯਦਾ 
ਹ. ਘਯਰੂ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਚੱਰ ਜਾਂ ਚੱਰ ਚੱਰਣ ਿਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਆਭਦਨੀ ਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦ 

ਕਾਯਨ ਹਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੂੰ  ਸਾਭਰ ਕਯ। ਹਾਰਾਂਥਕ, ਕਥਭaUਥਨਟੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਥਿੱਚ ਆਭ ਤਯ ਤ 

ਧਾਯਥਭਕ FWਚ, ਥਿਯਾਸਤ ਸਥਾਨ, ਸਕੂਰ, ਥਸਹਤ ਕੇਂਦਯਾਂ, ਜਨਤਕ ਖਾਨੇ, ਜੂੰਗਰਾਂ ਿਯਗ ਿਾਤਾਿਯਣ ਸੂੰਫੂੰ ਧੀ 

ਥਚੂੰ ਤਾਿਾਂ, ਆਭ ਚਯਾਉਣ ਦ ਖਤਯ, ਥਚਥਕਤਸਕ ਦ, ਸਸਕਾਯ ਸਥਾਨ, ਯਾਸਟਯੀ ਾਯਕ ਜਾਂ ਥਚੜੀਆਘਯ ਆਥਦ 

ਸਾਭਰ ਹਨ।  
ਐਸਆਈਏ (SIA) ਦੀ ਟੀਭ ਦੁਆਯਾ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈਆਂ, ਸਭੂਹਕ ਥਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯ ਅਤ ਸਯਿਖਣ ਦਯਾਨ, ਜੂੰਗਰੀ 
ਕਟਾਈ, ਦਯੱਖਤਾਂ ਦੀ ਜੜਹਾਂ ਉਖਾੜ, ਸਸਕਾਯ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਧਾਯਥਭਕ FWਚਥਚਆਂ, ਸਕੂਰ, ਥਸਹਤ ਕੇਂਦਯਾਂ, 
ਆਂਗਨਿਾੜੀ ਕੇਂਦਯਾਂ, ਥਿਯਾਸਤੀ ਥਾਿਾਂ, ਥਚੜੀਆਘਯ, ਯਾਸਟਯੀ ਾਯਕ ਿਯਗੀਆਂ ਕਥਭaUਥਨਟੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਫਾਯ ਕਈ 

ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਟਡੀਅਭ ਨੂੂੰ  ਐਸਆਈਏ (SIA team) ਦੀ ਟੀਭ ਦ ਥਧਆਨ ਥਿਚ ਥਰਆਂਦਾ ਥਗਆ, ਥਸਿਾਏ 

ਖਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਯ ਆਭ ਥਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਭਦਨੀ ਅਤ ਜੀਿਣ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਿਤ 

ਕਯਨਾ ਆਥਦ। ਯਰਿ ਟਯਕ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਥਹੱਸਦਾਯਾਂ ਨੇ ੂਯ ਖਤਯ ਥਿਚ ਾਣੀ ਦ ਹੜਹਾਂ ਕਾਯਨ ਗੂੰ ਬੀਯ 

ਥਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਜਾਹਯ ਕੀਤੀਆਂ। pwxI dy KVn krky dI icMqw nMU SIA tIm nwl sWJW kIqw, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਭੱੁਚੀ 

ਿਾਤਾਿਯਣ ਦ ਥਿਗਾੜ ਦੀ ਥਚੂੰ ਤਾ ਦ ਥਹੱਸ ਿਜੋਂ ਧਯਤੀ ਦ ੱਧਯ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਚਾਈ hY। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਥਨਿੱਜੀ ਖਤਯਾਂ ਥਿਚ ਅੂੰਫ, 

ਅਭਯੂਦ, ਥਨੂੰ ਭ, ਰਥਸੱਧ, SISm ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਥਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਬਾਿਤ ਹਣਗ। ਸਤਰੁਜ ਦਥਯਆ ਦ ਾਯ, ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ 

ਅਤ ਥੂੰ ਡ ਕਾਰky ihqwV, ਕੁਤੁਫਦੀਨ ਿਾਰਾ, ਦੁੱ ਰਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ ਦ ਥੂੰ ਡ ਿੱਰ ku`J FWcy ryl ptVI dy ivckwr 

Aw rhy hn[ 

ਇਥ ਇਹ ਦੱਸਣਮਗ ਹ ਥਕ ਤਯਨਤਾਯਨ ਥਜਰਹ  ਦ ੱਟੀ ਸਫ-ਡਿੀਜਨ ਅਧੀਨ ੈਂਦ ਥੂੰ ਡ ਕਾਰ  ਕ auqwV ਥਿਖ ਯਰ 

ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ ਰਈ ਤਕਯੀਫਨ 230 ਏਕੜ ੂੰਚਾਇਤੀ ਜਭੀਨਾਂ ਦ AiDgRhx krvwaux dy mwmly ਸਾਹਭਣ 

ਆਇਆ ਹ। ਕੁਝ ਥਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਭਥਰਆ ਂਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕ, 25 ਥਕਰਭੀਟਯ ਰੂੰ ਭੀ ਯਰ ਰਾਈਨ smql ਖਤੀਫਾੜੀ ਦ ਖਤਾਂ 

ਅਤ ਕਿਰ ਸਤਰੁਜ ਨਦੀ ਦ ਾਯ ਜਾ ਯਹੀ ਹ, ਥਜਥ ਕਣਕ ਅਤ ਝਨੇ ਿਯਗੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਯਟਸਨ ਦ ਅਧਾਯ 'ਤ 

ਫੀਜੀਆਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਆਈਏ  (SIA Team) ਦੀ ਟੀਭ ਨੇ ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ ਟਰਕ ਥਨਸਾਥਨਆਂ ਦੀ ਰੂੰ ਫਾਈ ਅਤ 

ਚੜਾਈ ਨੂੂੰ  srvyKx kIqw, ਥਜੱਥ ਿੀ ਇਹ ਸੂੰਬਿ ਸੀ, ਕੁਝ ਘਯਾਂ, ਸੀਭਾ ਦੀਆਂ ਕੂੰਧਾਂ, FWਚ ਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦ ਇਰਾਿਾ ਹਯ 

ਕਈ ਿੱਡਾ ਕਸ ਨਹੀਂ noits iv`c nhIN AwieAw, ਥਛਰ  ਬਾਗਾਂ ਥਿਚ ਚਯਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਿੀਯਾਂ ਸਾਭਰ ਕੀਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਸਨ।  
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ਸੂਆਂ ਰਈ ਅੱਗ ਦੀ ਰੱਕੜ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਚਾਯ ਦੀ ਕਈ ਿੱਡੀ ਥਚੂੰ ਤਾ ਐਸਆਈਏ ਦੀ ਟੀਭ ਦ ਥਧਆਨ ਥਿੱਚ ਨਹੀਂ 

ਥਰਆਂਦੀ ਗਈ। ਇੱਥ ਇਹ ਦੱਸਣਮਗ ਹ ਥਕ ਰਾਜਕਟ ਰਬਾਥਿਤ ਥੂੰ ਡਾਂ ਥਿਚ ਯਥਹਣ ਿਾਰ  ਆਭ ਰਕਾਂ / ਰਤੀਥਕਰਆ ਿਾਰ  

ਰਕਾਂ ਦ ਜੀਿਨ ੱਧਯ ਤੁਰਨਾਤਭਕ ਤਯ 'ਤ ਉੱਚ ਹਨ ਥਕਉਂਥਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਭਕਾਨਾਂ ਨਾਰ ਜੁੜ ਖਾਨੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਘਯਾਂ ਥਿਚ 

ਐਰ.ੀ.ਜੀ. (LPG connection) sI[ ਜਿਾਫ ਦਣ ਿਾਥਰਆ ਂ ਥਿਚੋਂ ਫਹੁਤ ਥਕਸਾਨ ਆਣ ਖਤਾਂ ਦੀ ਕਾਸਤ ਰਈ 

ਟਯਕਟਯਾਂ ਦ ਭਾਰਕ ਸਨ। ਘਯਰ ੂਉਦਸ ਰਈ ਪਾਇਯਿੁੱ ਡ ਕਈ ਿੱਡੀ ਥਚੂੰ ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭੱੁਚ ਤਯ 'ਤ, ਿੱਖ-ਿੱਖ 

ਥਹੱਸਦਾਯਾਂ ਅਤ ਕਥਭaUਥਨਟੀ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨਾਰ ਥਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯ ਅਤ ੂਯ ਖਤਯ ਦ ਬਥਤਕ ਬੂਗਥਰਕ ਭਥੂੰਗ ਨੇ ੁਸਟੀ 
ਕੀਤੀ ਹ ਥਕ ਕਈ ਨਿਾਂ ਕiਭEਥਨਟੀ FWਚ, ਥਚੜੀਆਘਯ, ਯਾਸਟਯੀ ਾਯਕ, ਖਾਨੇ, ਸਟਡੀਅਭ, ਸਸਕਾਯ ਸਥਾਨ ਜਾਂ 

ਨਥਹਯਾਂ ਿਯਗੀਆਂ isMcweI ਸਹੂਰਤਾਂ ਰਬਾਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹਣਗੀਆਂ । 
 

PUBLIC HEARINGS – jnqk suxvweI 
 

(1) kot b`uFw (p`tI/iB`KIivMf sB fvIzn)  - 16 mwrc2020  

(2) bMglw rwey (p`tI/iB`KIivMf sB fvIzn)  - 17 mwrc 2020  

(3) m`lWvwlw Kws (jIrw sB fvIzn)   - 18 mwrc 2020 

(4) kuqubdIn vwlw (iProjpur sB fvIzn)  - 19 mwrc 2020 

 

ਆਯ.ਐਪ.ਸੀ.ਐਰ.ਟੀ.ਆਯ.ਆਯ. (RFCTLARR Act) 2013 ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਕਸਦ ਰਈ ਜਭੀਨ ਐਕੁਆਇਯ ਕਯਨ 

ਿਾਰੀ ਥਕਸ ਿੀ ਸਯਕਾਯ ਰਈ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਸਟੱਡੀ ਥਯਯਟ ਥਤਆਯ ਕਯਨਾ ਰਾਜਭੀ ਕਯ ਥਦੱਤਾ ਹ, ਇਹ ਸੁਥਨਸਥਚਤ 

ਕਯਦਾ ਹ ਥਕ ਐਕਟ ਥਿਚ ਦੱਸ ਗਏ ਸਾਯ ਉਦਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਤ ਕਯ ਥਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਐਕਟ 2013 ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਥਕਸ 
ਐਸ.ਆਈ.ਏ. SIA ਐਕਟ ਦ ਅਧੀਨ, ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਥਕਸ ਐਸਆਈਏ ਅਥਬਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਹੱਤਿੂਯਣ ਥਹੱਸਾ 

ਹ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਰਬਾਥਿਤ ਥਯਿਾਯਾਂ ਦ ਥਿਚਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਜਗਹਾ' ਤ ਜਨਤਕ ਤਯ 'ਤ ਜਾਣਨ 

ਥਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯਦੀ ਹ, ਥਜਸ ਨਾਰ ਸਾਯੀ ਕਸਯਤ ਥਿਚ ਾਯਦਯਸਤਾ ਅਤ ਜਿਾਫਦਹੀ ਦਾ ਇਕ ਤੱਤ ਸ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਥਿਚ ਥਹੱਸਾ ਰਣ ਿਾਰ  ਰਕ ਆਣੀਆਂ ਥਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਥਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਭੂਥਹਕ ਤਯ ਤ 

ਰਸਾਥਯਤ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ। ਥਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯ ਤੋਂ ਰਾਜਕਟ ਰਬਾਥਿਤ ਥਯਿਾਯਾਂ ਦੀ ਬਾਗੀਦਾਯੀ ਨਾਰ ਜਭੀਨੀ ਰਾਤੀ 

ਅਥਬਆਸ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਕਯਨ ਥਿਚ ਹਯਕ, ਥਹੱਸਦਾਯਾਂ ਅਤ ਪਸਰ  ਰਣ ਿਾਥਰਆ ਂਦੀ ਭਦਦ ਕਯਨ ਦੀ ਉਭੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਇਹ ਸੁਥਨਸਥਚਤ ਕਯਨਾ ਹ ਥਕ ਰਬਾਿਤ ਥਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤ ਜਭੀਨ ਐਕਿਾਇਯ ਕਯਨ ਿਾਰੀ 

ਏਜੂੰ ਸੀ ਦ ਥਿਚਕਾਯ ਸਥਹਭਤੀ ਫਣਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਹਯ ਥਕਸਭ ਦੀਆਂ ਆਿਾਜਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਸਨ ਅਤ ਅੂੰਤਭ ਪਸਰਾ 

ਥਰਆ ਥਗਆ ਸੀ। 
AjIq ਅਤ ਜਾਗਫਾਣੀ ਥਨEਜ-ਯਾਂ ਥਿਚ ਥਿਸਥਾਯਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਐਸਆਈਏ SIA team ਦੀ ਟੀਭ 

ਨੇ ਚਾਯ ਫਚਾਂ ਥਿਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਕੀਤੀ, iehnW AKbwrW dw Kyqr iv`c sB qoN ijAwdw vMf hY। ਜਨਤਕ 
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ਸੁਣਿਾਈ ਦਾ ਇਸਥਤਹਾਯ ਦਣ ਰਈ ਥਕਸ ਿੀ ਅੂੰਗਯਜੀ ਅਖਫਾਯ ਦੀ ਚਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਕਉਂਥਕ ਇਹ ਤਾ 
ਰਗਾਇਆ ਥਗਆ ਹ ਥਕ ਅੂੰਤਯਯਾਸਟਯੀ srh`d ਦ ਨੇੜ ਦ ਦੂਯ-ਦੁਯਾਡ ਦ ਥੂੰ ਡਾਂ ਥਿੱਚ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਦ ਅੂੰਗਰਜੀ ਥਨEਜ-

ਯ ਦਾ ਰਸਾਯ ਰਗਬਗ ਅਣਗਥਣਤ ਸੀ। ਰਬਾਿਤ ਥੂੰ ਡਾਂ ਥਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਦੀ ਤਯੀਕ, ਸਭਾਂ ਅਤ ਸਥਾਨ 

ਸੂੰਫੂੰ ਧੀ ਰੜੀਂਦਾ ਰਚਾਯ ਥਹਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਦਾ ਅਨੁਸੂਥਚਤ pRogrwm ਥਜਰਹਾ ਰਸਾਸਨ ਦ 
ਸਾਯ ਅਥਧਕਾਯੀਆਂ, ਸਾਯ ਐਸ.ਡੀ.ਐਭ ਦਫ਼ਤਯਾਂ, ਥੂੰ ਡ ਦ ਸਯੂੰਚਾਂ ਅਤ ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ, ਜ ਅਯਧ ਸਥਹਯੀ ਖਤਯ ਦ 

ਸਰਾਹਕਾਯਾਂ ਨਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਫਾਯ ਰਚਾਯ ਸਾਯ ਥੂੰ ਡ ਿਾਸੀਆਂ ਥਿੱਚ ਿੀ ਕੀਤਾ ਥਗਆ 

ਥਜਸ ਥਿੱਚ 11 ਥੂੰ ਡਾਂ ਅਤ 01 ਅਯਧ-ਸਥਹਯੀ ਖਤਯ ਥਿੱਚ ਯਥਹੂੰਦ ਰਜਕਟ ਰਬਾਥਿਤ ਥਯਿਾਯਾਂ (ੀਏਐਪਜ) ਸਾਭਰ 

ਹਨ। (Annexure -5, pg no. 189) ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਅਥਧਐਨ ਦ ਰਾਜਭੀ ਥਹੱਸ ਿਜੋਂ, ਸਾਯ ਰਬਾਥਿਤ 11 ਥੂੰ ਡਾਂ ਅਤ 

01 ਅਯਧ ਸਥਹਯੀ ਖਤਯਾਂ ਰਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਅਥਬਆਨ ਚਰਾਇਆ ਥਗਆ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ-ਥਡਿੀਜਨਾਂ 
ਅਨੁਸਾਯ ਥੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਕਰੱਫਫੂੰ ਦੀ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ (04 04 01 03) ਨੂੂੰ  ਰਗਾਤਾਯ ਚਾਯ ਤਾਯੀਖਾਂ 16 ਤੋਂ 19 ਭਾਯਚ 

2020 nMU ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 
Table 6.2: Public Hearings, Date, Venue 

Sl. No. Venue of 

Public 

Hearing 

Villages 

covered 

Date of Public 

Hearing/ 

Timings 

Presence of 

Stakeholders/ 

PAFs/Gram 

Sabha 

Members 

Officials 

were 

Present 

SIA 

TEAM 

Was 

present 

1. Kot Budha 04 16-03-20 
10a.m. to 1 p.m. 

YES YES YES 

2. Bangla Rai 04 17-03-20 
10a.m. to 1 p.m. 

YES YES YES 

3. Mallanwala 

Khas 

01 
(Semi 

urban) 

18-03-20 
10a.m. to 1 p.m. 

YES YES YES 

4. Kutubdin 

Wala 

03 19-03-20 
10a.m. to 1 p.m. 

YES YES YES 

 

ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਦੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਇਸ ਰਕਾਯ ਸਨ: ਕਟ b`uFw ਥਿਖ 16 ਭਾਯਚ, 2020, ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਥਿਖ 17 ਭਾਯਚ, 

2020, ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਥਿਖ 18 ਭਾਯਚ, 2020 ਅਤ ਕੁਤੁਫਦੀਨ ਿਾਰਾ ਥਿਖ 19 ਭਾਯਚ 2020, ਥਜਸ ਥਿਚ ਦਸ ਥਿਚ 

COVID-19 ਦ ਪਰਣ ਦੀਆਂ ਘਸਣਾਿਾਂ ਸਨ SIA ਦੀ ਟੀਭ ਨੂੂੰ  ਯਜਾਨਾ 80 ਤੋਂ 100 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਰਾਭਫੂੰ ਦੀ 

ਕਯਨਾ ਸਭਾਜ ਰਈ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਕੂੰਭ ਸੀ, ਥਜਹੜਾ ਸਭਾਜ, ਯਾਜ ਅਤ ਦਸ ਦ ਥਹੱਤ ਥਿੱਚ ਥਰਆ ਥਗਆ ਸੀ। 

ਐਸਆਈਏ ਦੀ ਟੀਭ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦ  ੜਾਅ ਥਿੱਚ ਸੁਯੱਥਖਆ ਥਨਮਭਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਣਾਉਣ ਰਈ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਚਤੂੰ ਨ ਸੀ। ਇੱਥ 

ਇਹ ਦੱਸਣਮਗ ਹ ਥਕ ਜਕਯ ਐਸਆਈਏ SIA ਦੀ ਟੀਭ ਨੇ ਸਾਯ ਚਾਯ ਥਦਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਥਬਆਸ ਥਨਯੂੰਤਯ ਜਾਯੀ ਨਾ 

ਕੀਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਇਦ ਇਹ ਸਾਯਾ ਐਸਆਈਏ ਕੂੰਭ ਅਧੂਯਾ ਯਥਹ ਜਾਂਦਾ, ਥਕਉਂਥਕ 24 ਭਾਯਚ 2020 ਤੋਂ ੂਯ ਦਸ ਥਿੱਚ 

ਇੱਕ ੂਯਾ ਰਾੱਕਡਾaUn SurU ho igAw sI। ਯਾਜ srkwr ਨੇ ਸਾਯ ਯਾਜ ਥਿਚ ਕਯਥਪaU ਰਗਾ ਥਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਥਜਹੀਆਂ 



SIA Study of Land Acquisition for Public Purpose for New Rail Line Between Ferozepur-Patti 

113 | Page 

 

ਸਥਥਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੂੰਭ ਕਯਨਾ ਕਦ ਿੀ ਸਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਸਾਯ ਐਸਆਈਏ ਭੈਂਫਯਾਂ ਅਤ ਪੀਰਡ ਜਾਂਚਕਯਤਾਿਾਂ ਦ 

ਨਾਰ ਥੂੰ ਡਾਂ ਦ ਫਾਅਦ ਥੂੰ ਡਾਂ ਥਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤ ਹਯਕ ਨੂੂੰ  ੂਯੀ ਥਸਹਤ ਸੁਯੱਥਖਆ ਨੂੂੰ  ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ 

ਕੂੰਭ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਨੇ ਐਸਆਈਏ ਟੀਭ ਨੂੂੰ  ੂਯੀ ਐਸਆਈਏ ਅਥਬਆਸ ਦੀਆਂ ਭੱੁਖ ਖਜਾਂ ਸਾਹਭਣ 

ਥਰਆਉਣ, ਖਜਾਂ 'ਤ ਪੀਡਫਕ ਰਾਤ ਕਯਨ ਅਤ ਿਾਧੂ ਆਭ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਤਭ ਥਯਯਟ ਥਿਚ ਸਾਭਰ ਕਯਨ ਥਿਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਦ ਸਾਯ ਚਾਯ ਥਦਨਾਂ ਦਯਾਨ, ਥਨਯਧਾਯਤ ਖਤਯ ਦ ਐਸ.ਡੀ.ਐਭਜ ਦਫ਼ਤਯ ਦ 

ਅਥਧਕਾਯੀ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਟੀਭ ਦ ਨਾਰ ਸਨ[ ਐਸਆਈਏ ਦੀ ਟੀਭ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਦਯਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭਜੂਦਗੀ ਨੂੂੰ  

ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਸਿੀਕਾਯਦੀ ਹ ਅਤ ਸਾਨੂੂੰ  ਰੜੀਂਦੀ ਸਾਯੀ ਸਹਾਇਤਾ ਥਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਜਦੋਂ ਿੀ ਇਸ ਫਾਯ ੱੁਥਛਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 
ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਥਿਚ ਸਾਭਰ ਹਏ ਸਾਯ ਰਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜਯੀ ਰਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤ jo ਐਸਆਈਏ ਥਯਯਟ ਦਾ ਥਹੱਸਾ 

ਹਨ। (see Annexure:6, page nos. 194-206). 
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PUBLIC HEARING AT KOT BUDHAVILLAGE  ON 16  MARCH 2020 

Banner on Display in Public Hearing in Kot Budha Village on 16 March 2020 

 

Picture below: Public Hearing At Kot Budha Village  on 16  March 2020 

 

Picture below: Introductory Speech by SIA Project Coordinator in KotBudha village 
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Picture below: Stakeholders attending the public hearing meet at Kot Budha on 16 March 

2020 

 

Picture above : SIA team and other officials during public hearing 
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Picture above: Sarpanch of KotBudha village addressing the stakeholders during Public 

hearing on 16
th

 March 2020 at Gurudwara Sahib, KotBudha, Patti Subdivision. 
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MAJOR CONCERNS/DEMANDS 

Raised By The People From Villages Under Patti/Bhikhiwind Sub-Division, Tarn Taran 

Distt During Day-01 & Day 02 Of Public Hearing At Kot Budha Village On 16 March 

2020 and Village Bangla Rai On 17 March 2020 

  

Common Issues of Concerns Expressed During Public Hearing are as Follows (jnqk 
suxvweI dOrwn m`uK ivcwr) : 

ਫਨਾਪਾਈਡ ੀ.ey.ਐਿੱਪ. PAFs ਨਾਰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ 16 ਭਾਯਚ 2020 ਨੂੂੰ  ਤਯਨਤਾਯਨ ਥਜਰਹ  ਦ ੱਟੀ / ਥਬੱਖੀਥਿੂੰ ਡ 

ਸਫ-ਡਿੀਜਨ ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦ 08 ਥੂੰ ਡਾਂ ਰਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਥਜਸ ਥਿੱਚ 04 ਥੂੰ ਡ ਕਿਯ ਕੀਤ ਗਏ: 1.ਕਟਫੱੁFw; 2. 

ਭwਣ yਕ ਜੂੰਡ; 3. ਭਾਨ; 4. ਤਰਿੂੰਡੀ ਭਸਤ `ਦਾ ਥਸੂੰਘ; ਅਤ ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਥਿਖ 17 ਭਾਯਚ 2020 ਨੂੂੰ  ਹਯ 04 ਥੂੰ ਡ ਕਿਯ 

ਕੀਤ: 5. ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ; 6. ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ; 7. ਕਾਰਕy auqwV 8. ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ. ਐਸ.ਆਈ.ਏ. SIA Team 

ਦੀ ਟੀਭ ਤਯਨਤਾਯਨ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਥਜਥਰਹਆ ਂਦ 400 ਦ ਕਯੀਫ ਫਨਾਪਾਈਡ ੀ.ey.ਐਿੱਪ. PAFs ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਨੂੂੰ  

ਉਰਫਧ ਕਯਾਉਣ ਥਿਚ ਥਜਰਹਾ ਰਸਾਸਨ ਦ ਅਥਧਕਾਯੀਆਂ ਦ ਮਗਦਾਨ ਨੂੂੰ  ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਸਿੀਕਾਯਦੀ ਹ। 
ਇਥ ਇਹ ਦੱਸਣਮਗ ਹ ਥਕ 04 ਥੂੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਭ ਸਬਾਿਾਂ ਦ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿੱਡੀ ਸਥਹਭਤੀ ਹਈ ਜ 16 ਭਾਯਚ 

2020 ਨੂੂੰ  ਰਕ ਸੁਣਿਾਈ ਰਈ ਕਟ b`uFw ਥਿਖ ਇਕੱਠੇ ਹਏ ਸਨ ਥਕਉਂਥਕ ਉਹ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦ ਹੱਕ ਥਿੱਚ ਸਨ। 
1. ਰਸਤਾਥਿਤ ਰਾਜਕਟ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਯਾ ਦੀ ਦੂਯੀ ਨੂੂੰ  30 ਥਕਰਭੀਟਯ ਘਟਾ ਦਿਗਾ, ਥਜਿੇਂ ਥਕ ਉਹ ੱਟੀ ਸਟਸਨ ਤੋਂ 
ਥਪਯਜੁਯ ਦੀ ਮਾਤਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਿਯਤਦ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਟ b`uFw ਥੂੰ ਡ ਥਿਖ ਯਰਿ ਸਟਸਨ ਦ ਨਾਰ, ਦੂਯੀ ਦ ਨਾਰ 

ਨਾਰ ਸਭੇਂ ਦੀ ਫਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ[ 

2. ਖਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨ Aqy ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। 

3. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ ਰਈ ਫਾਜਾਯ ਦੀਆਂ ਕੀਭਤਾਂ ਸੂੰਫੂੰ ਧੀ ਥਚੂੰ ਤਾਿਾਂ। 

4. ਭਾਯਕੀਟ ਯਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਰਈ ਭੁਆਿਜਾ ਸਿੀਕਾਯ ਨਹੀਂ ਹਣਗ। 

5. ਯਰਿ ਦੁਆਯਾ ਟਯਕਟਯ ਅਤ ਕੂੰਫਾਈਨ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਦੀ ਆਥਗਆ ਦਣੀ ਿਗੀ। 
6. ਉਹਨਾਂ ਦ ਥੂੰ ਡਾਂ ਦ ਨੇੜ ਕਈ ਯਰਿ ਕਯਾਥਸੂੰਗਾਂ ਤ ਯਰਿ ਪਾਟਕ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤੀਫਾੜੀ ਭਸੀਨਾਂ 

ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ ਨੂੂੰ  ਯਰਿ ਟਯਕ ਦ ਾਯ ਥਰਜਾਣ ਰਈ ਰੜੀਂਦਾ ਹਿਗਾ। 
7. ਆਣ ਖਤਾਂ ਥਿਚ ਾਣੀ ਦਾਖਰ ਹਣ ਤੋਂ ਯਕਣ ਰਈ ਯਰ ਭਾਯਗਾਂ ਹਠ ਛਟ ਾਣੀ ਦ ਥਨਕਾਸ ਥਫੂੰ ਦੂਆਂ, puilAW ਦੀ 

ਜਯੂਯਤ hY। 
8. ਥਰੂੰ ਕਜ ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ ਰਾਈਨ ਯਾਹੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਰਈ ਫਚਾਅ ਥਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯਗਾ ਅਤ ਤਾਇਨਾਤੀ 
ਕਯਨਾ ਸਖਾ ਹ ਜਾਿਗਾ, ਥਜਿੇਂ ਥਕ ਮੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਸਥਥਤੀਆਂ ਤੋਂ ਥਹਰਾਂ, ਪਜਾਂ ਨੇ ਥਹਰਾਂ ਸਟਸਨ ੱਟੀ ਦੀ ਮਾਤਯਾ ਕੀਤੀ 

ਅਤ ਥਪਯ ਸੜਕ ਯਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਥਗਆ। 
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9. ਪਜ ਦ ਬਾਯੀ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਥਰਜਾਣ ਰਈ ਸੜਕਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਰਈ ਯਰਿ ਰਾਬਦਾਇਕ ਹਿਗਾ। 

10. ਯਰਿ ਦੀ ਜਭੀਨ ਦੀ ਉਰੂੰ ਘਣਾ ਕਯਨ ਫਾਯ ਯਰਿ ਅਥਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਟਕਯਾ। 

11. ਗਯ-ਐਕਿਾਇਯ ਕੀਤੀ ਜਭੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਭਤਾਂ GtxgIAW। 

12. ਰਾਜਕਟ ਦ ਭੁਕੂੰ ਭਰ ਹਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਖਤਾਂ ਥਿੱਚ ਾਣੀ ਦਾਖਰ ਹਣਾ। 
13. ਰਾਟਾਂ ਦੀ ਡੂੂੰ ਘਾਈ iv`c vwDw[ 

14। ਿਾਟਯ ੂੰ ਫਥਯੂੰਗ / ਨਿੇਂ ਭਟਯ ਕੁਨੈਕਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੀਭਤ ਖਯਚਣ ਰਈ। ਫਥਯੂੰਗ ਰਈ ਿੀ ਸਯਕਾਯ ਨੂੂੰ  

ਭੁਆਿਜਾ ਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

15. ਨਿੇਂ ਥਫਜਰੀ ਕੁਨੈਕਸਨ / ਟਯਾਂਸਪਾਯਭਯ ਫਦਰਣ ਨਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਸਰ ਦੀ ਕਾਸਤ ਥਿਚ ਦਯੀ ਹਿਗੀ। 

16. ਥਸਯਪ ਉਹਨਾਂ ਦ ਥੂੰ ਡਾਂ ਥਿੱਚ ਸਟਸਨਾਂ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਹ। 
17. ਕਾਰਕ ਉੱਤwV ਿਯਗ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ, ਯਰ ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ ਦ ਭਾਯਗ ਥਿਚ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਭਕਾਨਾਂ ਦ ਫਹੁਤ ਘੱਟ 

ਭਾਭਰ  ਹਨ। 

18. ਯਰਿ ਥਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਫੱਥਚਆਂ ਰਈ ਯੁਜਗਾਯ ਇਕ ਆਭ mMg ਹ। 
19. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੂੰ ਡੀਆਂ ਹਈਆਂ ਜਭੀਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁਪਤ ਕੂੰਫਾਈਨ ਅਤ ਟਯਕਟਯ ਹੁੂੰਚ ਦੀ AwigAw ੁਯਜਯ ਭੂੰਗ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹ। 
20. ਕਾਰਕ auqwV ਦ ਰਕਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ੂੰਚਾਇਤੀ ਜਭੀਨ ਦ ਰਗਬਗ 230 ਏਕੜ ਜਭੀਨ ਦ ਭੁਆਿਜ ਦੀ ਭੂੰਗ ਕੀਤੀ 

ਜ ਥਕ ਐਕੁਆਇਯ ਕੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ ਥਕਉਂਥਕ ਇਹ ਸਭੂਥਹਕ ਤਯ 'ਤ ਸਾਯ ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਹ। 
21. ਭੁਆਿਜ ਨੂੂੰ  ਥਧਆਨ ਨਾਰ ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਨ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਹ ਥਕਉਂਥਕ ਕਈ ਥਯਿਾਯਾਂ ਨੇ ਥਿਬਾਜਨ ਿਖ ਹਨ ਅਤ 

ਸਾਂਝ ਥਤਾ / ਚਾਚ ਦ ਥਯਿਾਯਕ ਭੈਂਫਯਾਂ ਥਿਚ ਜਭੀਨ ਿੂੰ ਡ ਥਦੱਤੀ ਗਈ ਹ। 

22. ਇਸ ਖਤਯ ਦ ਰਕਾਂ ਨੇ ਨਸਾ ਭੁੜ ਿਸਫਾ ਕੇਂਦਯ ਸਥਾਤ ਕਯਨ ਦੀ ਭੂੰਗ ਿੀ ਕੀਤੀ। 
23. ਸਯਕਾਯ ਨੂੂੰ  ਥਪਯਜੁਯ ੱਟੀ ਹਾਈਿਅ ਰਈ ਜਭੀਨ ਐਕੁਆਇਯ ਕਯਨ ਦ ਕਾਯਨ ੁਯਾਣੀ ਭੁਆਿਜ dw Bugqwn 

ਕਯਨ ਦੀ ਿੀ ਜਯੂਯਤ ਹ। 

24. ਰਕ ਦਥਯਆ ਦ ਨੇੜ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ ਦ ਭਾਰਕੀਅਤ ਫਾਯ ਥਚੂੰ ਤਤ ਹਨ। 
25. ਸਾਯ ਖਤਯ ਥਿੱਚ ਾਣੀ ਦ ਥਨਕਾਸ ਰਈ ਯਰ ਭਾਯਗਾਂ ਹਠਾਂ ਾਣੀ ਦੀ ਥਨਕਾਸੀ ਦਾ ਉਥਚਤ ਰਫੂੰ ਧdI mMg kIqI 

geI ਹ। 

26. ਖਤਯ ਥਿੱਚ ਹੜ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਚਿੱਕ ਡਭ / ਫੂੰਡਾਂ ਦੀ ਥਿਿਸਥਾ। 

27. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਥਚਤ ਭੁਆਿਜਾ ੀਏਐਪਜ PAFs ਨੂੂੰ  ਥਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 
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28. ਯਰ ਰਾਜਕਟ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਥਤੱਖ ਯੂ ਥਿਚ ਿੂੰ ਡ ਥਯਹਾ ਹ, ਇਸ ਰਈ ਦੂਥਜਆ ਂ ਨਾਰ ਜਭੀਨਾਂ ਦੀ 

ਅਦਰਾ-ਫਦਰੀ ਸੂੰਬਿ ਨਹੀਂ ਹਿਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਿਧਯ ਹਿਗਾ। 

29. ਹਯ ਚੀਜ ਰਈ ਸਾ ਹੱਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਰਕ ਸਭਾਥਜਕ ਸਦਬਾਿਨਾ ਨੂੂੰ  ਬੂੰਗ ਕਯਨ ਫਾਯ ਿੀ ਥਚੂੰ ਤਤ ਹਨ ਥਕਉਂਥਕ 

ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਆਣੀ ਖਤੀ ਿਾਰੀ ਧਯਤੀ 'ਤ ੂਯਾ ਕੂੰਟਯਰ ਗੁਆ ਦਣਗ। 

30. ਹਠਰ  ੱਧਯ ਦ ਰਾਟ ਹਭਸਾ ਰਈ ਡੁੱ ਫ ਜਾਣਗ। 

31. ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਛਟ ਥਕਸਾਨ ਰਬਾਥਿਤ ਹ ਯਹ ਹਨ। 

32. ਖੁਦਕੁਸੀਆਂ ਥਿਚ ਿਾਧਾ ਹਿਗਾ। 

33. ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਯਾਸਟਯੀ / ਯਾਜ ਭਾਯਗਾਂ ਦ ਸਭਾਨ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਕਸਾਯਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹ। 
34. ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ ਦ ਥਜਭੀਂਦਾਯ ਥਕਸ ਿੀ ਕੀਭਤ 'ਤ ਆਣੀ ਜਭੀਨ dy AiDgRhx dy h`k iv`c nhIN hn 

ਥਕਉਂਥਕ ਜਭੀਨ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਭਾਂ ਿਾਂਗ ਹ। 
35. ਇਥੋਂ ਤਕ ਥਕ ਐਸਆਈਏ (SIA Team) ਦੀ ਟੀਭ ਨੂੂੰ  ਦੱਥਸਆ ਥਗਆ ਥਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਭੀਨ ਦੀ ਰਥਕਥਯਆ ਦ 

ਐਕਿਾਇਯ ਥਿਚ ਯਰ ਰਜਕਟ ਨੂੂੰ  ਯਕਣ ਰਈ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਤ ਥਿਚ ਕਸ ਦਾਇਯ ਕੀਤਾ ਹ। ਹਾਰਾਂਥਕ, ਥਹੱਸਦਾਯ, ਨੇ 

ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਤ ਥਿੱਚ ਕਸ ਦਾਇਯ ਕਯਨ ਦਾ ਕਈ ਸਫੂਤ ਨਹੀਂ ਥਦੱਤਾ। 
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Second Day- Public Hearing At Bangla Rai Village  On 17 March2020 

 

Picture above: Sarpanch of Bangla Rai village addressing the stakeholders during Public 

hearing on 17
th

 March 2020 at Gurudwara Sahib, Bangla Rai, Patti Subdivision. 

 

Pictureabove : Stakeholders at public hearing meeting in Bangla Rai village on 17 March 

2020 
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PUBLIC HEARING AT BANGLA RAI VILLAGE  ON 17 MARCH 2020 

 

Pictureabove : Stake Holders attending Public Hearingsat Bangla Rai village on 17 March 

2020 

 

Pictureabove : Sarpanch addressing the gathering at Bangla Rai village on 17 March 2020 
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PUBLIC HEARING AT BANGLA RAI VILLAGE  ON 17 MARCH 2020 

 

Pictureabove : Stake holders registering their attendance in presence of SIA team. 

 

Pictureabove : Stake holders participating in Public Hearing at Bangla Rai village on 17 

March 2020 
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PUBLIC HEARING AT MALLANWALA KHAS ON 18 MARCH 2020 

Picture Above: SIA Team Member Giving Introduction At Mallanwala Khas On 18-03-20 

 

Picture Above: Stake Holders at Mallanwala Khas Public Hearing on 18 March 2020 
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PUBLIC HEARING AT MALLANWALA KHAS ON 18 MARCH 2020 

 

Picture Above: Stake Holders participating in Public Hearing at Mallanwala Khas on 18 

March 2020 

 

Picture Above: Project affected person sharing his views with other stakeholders 

At Mallanwala Khas on 18 march 2020 

 



SIA Study of Land Acquisition for Public Purpose for New Rail Line Between Ferozepur-Patti 

125 | Page 

 

 

Picture above: SIA Team Member Holding Focused Group Discussions with Stakeholders 

 

Picture above: Stakeholders registering their attendance at Mallanwala Khas on 18-03-20. 
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Picture Above: Another PAF sharing his views with other Stake Holders at Mallanwala 

Khas on 18-03-20 

 

SIA team coordinator addressing public hearing at Mallanwala Khas  on 18  march 2020 
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COMMON CONCERNS EXPRESSED (m`lWvwlw Kws) 

1. ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਥਿਖ ਿੀ ਾਣੀ ਦੀ ਥਨਕਾਸੀ ਰਈ ਥੜਹੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਛਟ ਾਣੀ ਦ ਥਨਕਾਸ ਥਫੂੰ ਦ ੂਇੱਕ ਫਹੁਤ ਿੱਡਾ ਭੱੁਦਾ 

ਹ। 

2. Gr/ ਹਿਰੀ ਅਤ ਟਯਰ ੂੰ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦ ਯਾਹ ਥਿਚ ਆ ਯਹ ਹਨ। 

3. ਇੱਕ ਥਿਕਯਣਸੀਰ FMਗ ਨਾਰ ਜਭੀਨ ਦੀ ਿੂੰ ਡ ਇਕ ਿੱਡੀ ਥਚੂੰ ਤਾ ਹ। 

4. ਨਿੇਂ ਭਟਯ ਕੁਨੈਕਸਨ ਦ ਖਯਚ ਇੱਕ ਿੱਡਾ ਭੱੁਦਾ ਹ। ਥਹੱਸਦਾਯ ਇਸ ਿਾਧੂ ਖਯਥਚਆਂ ਰਈ ਿੱਖਯਾ ਭੁਆਿਜਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦ 

ਹਨ. 

5. keI lokW dy muqwibk ilMk dy nukswn ijAwdw hox krky, iSkwieqW jWdIAW hn. ਥਕਉਂਥਕ ਘਾਟ 

ਥਜਆਦਾ ਹਨ, ਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ੂਯ ਰਜਕਟ ਸੂੰਫੂੰ ਧੀ ਯਾਖਿਾਂਕਯਨ ਹ। 
6. ਗਯ-ਜਭੀਨੀ ਭਾਰਕਾਂ ਥਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਥਗਣਤੀ ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਥਿਚ ਕਈ ਹਜਾਯ ਥਿਚ ਹ, ਨੂੂੰ  ਥਫਹਤਯ ਆਿਾਜਾਈ ਰਈ 

ਯਰਿ ਦ ਥਿਸਥਾਯ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਹ। 
7. ਆਇਤਾਕਾਯ ਜਭੀਨ ਦੀ ਥਤਕਣੀ ਿੂੰ ਡ ਪਸਰ ਦ ਕੱੁਰ ਝਾੜ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਯਹੀ ਹ ਅਤ ਛਟ ਥਤਕਣੀ ਰਾਟਾਂ ਥਿਚ 

ਥਸੂੰਚਾਈ ਅਤ ਟਯਕਟਯਾਂ ਅਤ ਜੜਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਭੁਸਕਰ ਹਿਗੀ। 

8. ਅਥਜਹ ਰਾਟ ਥਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦ ਥਕਉਂਥਕ ਕਈ ਿੀ ਖਯੀਦਦਾਯ ਅਥਜਹ iqrCy ਰਾਟ ਨਹੀਂ ਖਯੀਦਦਾ। 

9. ਰਕ ਰੱਬ ਗਏ ਕਯੋਂ ਥੂੰ ਡ ਦੁਆਯਾ ਇੱਕ ਫਦਰਿਾਂ ਯਸਤਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ਸਨ। 
10. ਇੱਥ ਘਾਟਾ ਿਧਯ ਹਿਗਾ ਥਕਉਂਥਕ ਜਭੀਨ ਸਥਹਯੀ ਸੁਬਾਅ ਦੀ ਹ ਅਤ srkwrmuAwvjw dyx vyly pyNfU Aqy 

SihrI iv`c vMf nhIN krygI[ 

11. ਆਣ ਫੱਥਚਆਂ ਰਈ ਨ ਕਯੀਆਂ ਇਸ ਖਤਯ ਦ ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਰਕਾਂ ਰਈ ਇਕ ਸਯਤ ਹ। 

12. ਇਕ kroV pRqI eykV ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤ ਭੁਆਿਜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਥਕਸ ਿੀ ਕੀਭਤ' ਤ ਸਿੀਕਾਯ ਨਹੀਂ hoxgy। 

13. ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਭੁਆਿਜ ਦੀ ਦਯ ਦ ਸੂੰਫੂੰ ਧ ਥਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹ। 
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PUBLIC HEARING AT KUTUBDIN VILLAGE  ON 19  MARCH 2020 

 
Picture Above: Stake Holders at Kutubdin village Public Hearing 

 

 
Picture Above: Public Hearing At Kutubdin Village on 19  March 2020 

 

Picture Above: SIA Team Coordinator carrying out Focused Group Discussion with a 

small group at Kutubdin Wala on 19 March 2020. 
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DAY 04 OF PUBLIC HEARING WAS HELD AT KUTUBDIN  VILLAGE UNDER 

FEROZEPUR SUB-DIVISION ON 19 MARCH 2020 AND COMMON ISSUES OF 

CONCERNS EXPRESSED 

AKIrly iqMn ipMfW dI sUcI: 
1. du`lw isMG vwlw  
2. kuqubidn vwlw 
3. kwlyky ihqwV 

1. ਥੂੰ ਡ iv`c ਜ`ਟ ਥਸੱਖ, ਭਜਫੀ ਥਸੱਖ, ਸੂੰਸੀਆਂ / ਯਾਏ ਥਸੱਖ ਅਤ ਥਹੂੰ ਦੂ ਿਾਯੀ ਆਥਦ ਸਾਭਰ ਹਨ। 

2. ਜ`ਟ ਥਸੱਖ ਅਤ ਥਹੂੰ ਦ ੂਥੂੰ ਡ ਦਾ ਉੱਚ ਿਯਗ ਹ। ਥੂੰ ਡ ਦੀ ਜਭੀਨ ਭੱੁਖ ਤਯ 'ਤ ਜਟ ਥਸੱਖਾਂ ਦ ਕਰ ਹ ਯ ਥੂੰ ਡ ਦ ਕੁਝ 

mjbI vrgw kol sWJI jmIn vI hY[ 

3. ਰਡੀ ਕੌਂਸਰਯ ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰਿ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਤੋਂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਜਾਣ ੂਹ। 
4. ਇੱਥੋਂ ਦ ਰਕ ਇਸ ਰਜਕਟ ਦ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਸਭਯਥਨ ਥਿੱਚ ਹਨ ਥਕਉਂਥਕ ਇਹ ਥੂੰ ਡ ਦ ਸਬ ਤੋਂ ਗਯੀਫ ਿਯਗਾਂ ਰਈ 

ਿਯਦਾਨ ਹਿਗਾ, ਥਕਉਂਥਕ ਉਹਨਾਂ ਰਈ ਅਥਭਰਤਸਯ ਅਤ ੱਟੀ ਖਤਯ ਦੀ ਮਾਤਯਾ ਸਸਤੀ ਹਿਗੀ। 
5. ਜਟ ਥਸੱਖ, ਜਭੀਨ ਭਾਰਕ ਿਯਗ ਆਣੀ ਜਭੀਨ ਿਚਣ ਰਈ ਥਤਆਯ ਹ ਜ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ ਰਈ ਚੂੰਗ 

ਬਾਅ ਥਦੱਤ ਜਾਂਦ ਹਨ। 

6. ਕੁਰ ਥਭਰਾ ਕ, ਉਹ ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰਿ ਥਰੂੰ ਕ ਰਜਕਟ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕਯਦ ਹਨ। 
7. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆ ਂਥਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਿੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਕਟ ਫੁੱFw, ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ ਅਤ ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਥਿਖ ਥਛਰ  

ਥਤੂੰ ਨ ਥਦਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਦਯਾਨ ਸਾਂਝੀਆ ਂਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

8. ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਰਕਾਂ ਰਈ, ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰਿ ਜੁੜਨਾ ਸੁਨਾ ਸਾਕਾਯ ਹਣ ਿਯਗਾ ਹ। 
9. ਥੂੰ ਡ ਦ ਭਝਫੀਆਂ ਰਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਭਾਨ ਥਰਆਉਣ, ਥਯਸਤਦਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਥਭਰਣ ਰਈ ਦੂਯ-ਦੁਯਾਡ ਦੀ ਮਾਤਯਾ ਕਯਨ 

ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਹ ਅਤ ਇਸ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦਾ ਜਯਦਾਯ ਸਭਯਥਨ ਕੀਤਾ। 
10. ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਰਕਾਂ ਨੇ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦਾ ੱਖ ੂਥਯਆ ਥਕਉਂਥਕ ਇਹ ਥਕਸ ਿੀ ਸੜਕੀ ਆਿਾਜਾਈ, ਜਨਤਕ ਜਾਂ 

ਥਨਜੀ ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਯਰ ਦੁਆਯਾ ਥਕਯਾਏ ਥਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਥਗਯਾਿਟ ਆਿਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਥਜਕ ਥਜੂੰ ਭਿਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ 

ਕਯਨਾ ਫਹੁਤ ਸਖਾ ਹ ਜਾਿਗਾ। 
11. lok Awpxy irSqydwrw nMU rylvy iv`c nOkrI leI auqsk sn, auhnW dI bwkI ijMdgI sOKI ho 
jwvygI[ 

12. ਥੂੰ ਡ ਦ ਜ `ਟ ਥਸੱਖ ਆਣ ਰਈ ਉੱਚ ਦਯਾਂ ਦੀ ਭੂੰਗ ਕਯਦ ਹਨ, jo ik 40-45 l`K hY[ jdik ਥੂੰ ਡ ਦ ਕੁਝ 

ਭਜਹਫੀਆਂ ਕਰ ਕੁਝ ਜਭੀਨ ਹ,jo auhnW nMU 18 l`K dI QW 40-45 imlx qy K`uS hn[ 

13. ਰਕ ਆਣੀ ਜਭੀਨ ਦ ਉੱਚ ਭੱੁਰ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ਹਨ ਥਕਉਂਥਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ ਦ ਥਹੱਥਸਆਂ ਥਿੱਚ ਿੂੰ ਡਦੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ, 

ਦਿਾਂ ਾਥਸਆਂ ਤੋਂ ਭਟਯਾਂ ਰਗਾਉਣਾ ਫਹੁਤ ਭਥਹੂੰਗਾ ਹਿਗਾ। 
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14. ਕੁਝ ਭਕਾਨ ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰਿ ਸੂੰਯਕ ਨਾਰ ਰਬਾਥਿਤ ਹ ਯਹ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਯਕਾਯੀ ਪਰਟਾਂ ਅਤ ਨ ਕਯੀਆਂ 

ਦੀ ਭੂੰਗ ਕੀਤੀ । 
15. ਜੱਟ ਥਸੱਖ k`uJ smwijk rIqI irvwj krky jmIn nMU vycxw AwpxI Swn dy iKlwP smJdy hn[ 

16. ਫਹੁਤ ਖਤੀ ਭਜਦੂਯ ਆਣੀਆਂ ਨ ਕਯੀਆਂ ਗੁਆ ਦਣਗ, ਥਜਿੇਂ ਥਕ ਭਜਫੀ ਭਜਦੂਯ ਅਨੜਹ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ 

ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਯਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹ, ਇਸ ਰਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਈ ਿੀ ਨ ਕਯੀ ਦਾ ਸੂੰਕਟ ਦਾ ਕਯਗਾ। 

17. ਰਕਾਂ ਨੇ ਆਣੀਆਂ KyqI ਜਭੀਨਾਂ iv`c ਿੀ ਆਣ ਘਯ ਫਣਾ ਰਏ ਹਨ, auhnW nMU ivsQwpn dw Kqrw hY। 
ਇਸ ਰਈ ਜਦੋਂ ਯਰਿ ਰਬਾਥਿਤ ਰਕਾਂ ਦੀ ਧਯਤੀ ਥਿਚੋਂ ਰੂੰ ਘਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਣ-ਆ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਯਥਹਣ ਿਾਰ  ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  

ਯਸਾਨ ਕਯ ਦਿਗਾ। 

18. ਜਦੋਂ ਿੀ ਯਰਗੱਡੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਖਤਯ ਤੋਂ ਰੂੰ ਘਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਥ ਸਯ ਰਦੂਸਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ। 
19. ਉੱਚ ਸਭਾਥਜਕ ਯੁਤਫਾ ਕਾਯਨ, ਥੂੰ ਡਾਂ ਥਿਚ ਜਟ ਥਸੱਖ ਜਭੀਨਾਂ ਦ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਯ ਿਧਯ ਥਚੂੰ ਤਤ ਹਨ ਜ ਥਕ ਉਨਹ ਾਂ 

ਨੂੂੰ  ਕਈ ੀੜਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਜਨ ਦ rhI hY । ਆਉਣ ਿਾਰੀਆਂ ੀੜਹੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜਾਯਾ ਤੂੰਗ ਕਯਨਾ ਫਹੁਤ ਭੁਸਕਰ ਹ ਜਾਿਗਾ 

ਥਕਉਂਥਕ ਐਕਿਾਇਯਜ ਤੋਂ ਸਾ ਇਕ ਥਦਨ ਖਤਭ ਹ ਜਾਿਗਾ। 
20. ਥੂੰ ਡ ਦ ਰਕ ਥਸਯਪ ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰਿ ਥਰੂੰ ਕਜ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕਯਨ ਜਾ ਯਹ ਹਨ, ਜ ਇਥ ਭੁੜ ਿਸਫ, 

ਐਕੁਆਇਯ ਕਯਨ ਰਈ ਚੂੰਗੀਆਂ ਦਯਾਂ ਅਤ ਯਰਿ ਥਿਚ ਯੁਜਗਾਯ ਦੀ ਿਧੀਆ ਥਿਿਸਥਾ ਹਿ। 
21. ਥਕਉਂਥਕ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਕਈ ਫੱਸ ਸਿਾ ਨਹੀਂ ਹ, ਯਰਿ ਦ ਆਉਣ ਨਾਰ ਖਭਕਯਨ, ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ 

ਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹ ਜਾਿਗਾ। 

22. ਯਰਿ ਦ Awaux ਨਾਰ ipMfW dIAW k`cIAW ਸੜਕਾਂ ਥਿਕਸਤ ਹਣ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ। 
23. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ ਦੀ ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕਯੀਫਨ 50 ਰੱਖ ਯੁਏ ਦੀ ਭੁਆਿਜ ਦੀ ਭੂੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ieh  

ਯਟ ਨਾ ਥਦੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਥਿਯਧ ਰਦਯਸਨਾਂ ਅਤ ਭੁਕੱਦਭਫਾਜੀ ਰਈ ਥਤਆਯ ਹਨ। 
24. ਰਕ ਇਸ ਥਿਚਾਯ ਰਤੀ ਸੂੰਿਦਨਸੀਰ ਿੀ ਹਨ ਥਕ ਗਰਥਹਣ ਕਯਨ ਦੀ ਰੜੀਂਦੀ ਭਾਤਯਾ ਦੀ ਭੂੰਗ ਕਯਨਾ ਚੂੰਗਾ ਹ 

ਯੂੰਤੂ ਾਥਕਸਤਾਨ ਦੀ ਸਯਹੱਦਾਂ ਦਾ ਥਸਕਾਯ ਹਏ ਥੂੰ ਡ ਨੂੂੰ  ਿੀ ਨਜਯਅੂੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

25. ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰਿ ਸੂੰਯਕ ਪਜ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਰਈ ਫਹੁਤ ਰਾਬਕਾਯੀ ਹਿਗਾ। 

26. ਇਹ ਥਪਯਜੁਯ ਕੈਂਟ ਜੂੰਕਸਨ ਦ ਕੂੰਭ ਥਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯਗਾ। 

27. ਤਖਾਨੇ ਦੀ ਗਤੀਸੀਰ ਹਣਾ ਸਖਾ ਕੂੰਭ ਹਿਗਾ। 
28. ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਅਤ ਖਭਕਯਨ ਦਿੇਂ ਸਯਹੱਦੀ ਥੂੰ ਡ ਹਨ, ਇਸ ਰਈ ਸੁਯੱਥਖਆ ਭੂੰਤਿ ਰਈ ਥੂੰ ਡਾਂ ਥਿਚਾਰ  ਯਰਿ 

ਸੂੰਯਕ ਹਣਾ ਰਾਜਭੀ ਹ। 
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ਚਾਯ ਥਦਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ ਦਯਾਨ ਥਹੱਸਦਾਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਯੱਖੀ ਗਈ ਥਚੂੰ ਤਾਿਾਂ / ਭੂੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਐਸਆਈਏ ਦੀ 
ਟੀਭ ਦੁਆਯਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤ ਉਹ ਐਸਆਈਏ ਥਯਯਟ ਦ ਅਖੀਯ ਥਿੱਚ ਜੁੜ ਹਏ ਹਨ (ਿਖ annexure 

4, pg no. 171-188)। ਅਗਰ  ਅਥਧਆਇ ਐਸਆਈਏ ਅਥਧਐਨ ਦੀਆਂ ਰਭੱੁਖ ਖਜਾਂ dI g`l kIqI geI hY। 
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CHAPTER VII: FINDINGS OF SIA 
 

ਹਾਰਾਂਥਕ COVID-19 ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦ ਕਾਯਨ qwlwbMdI / ਅਨ-ਰਾਕਡਾਉਨ ਅਜ ਿੀ ਜਾਯੀ ਹ, ਐਸਆਈਏ ਦੀ ਟੀਭ 

ਜੁਰਾਈ 2020 ਥਿਚ ਆਣੀ ਥਯਯਟ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਕਯਨ ਦ ਅੂੰਤਭ ੜਾਅ 'ਤ ਹੁੂੰਚਣ ਥਿਚ ਕਾਭਮਾਫ ਯਹੀ. ।ਯ, 

ਐਸ.ਆਈ.ਏ. SIA Team ਦੀ ਟੀਭ ਨੇ ਆਣਾ ਕੂੰਭ ੂਯਾ ਕੀਤਾ ਥਕਉਂਥਕ ਉਸਨੇ ਆਣੀ ਥਭਆਦ ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਥਭਤੀ 

ਬਾਿ 31 ਜੁਰਾਈ 2020 ਤੱਕ ਹੁੂੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਇਹ ਆਖਯੀ ਯ ਇਕ ਅਥਧਆਇ ਦ ਥਿਚਕਾਯ  ਫਰਾਡ ਗਜ ਯਰਿ ਥਰੂੰ ਕ 

ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਰਈ ਰੈਂਡ ਐਕੁਥਿਜਨ ਰਈ ਕੀਤ ਗਏ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਅਥਧਐਨ ਦ ਸਭੱੁਚ ਨਤੀਥਜਆਂ ਦੀ ਥਿਆਥਖਆ ਕਯਦਾ 
ਹ. ੂੰਜਾਫ ਦ ਥਪਯਜੁਯ ਅਤ ਤਯਨਤਾਯਨ ਥਜਥਰਹਆ ਂਥਿੱਚ ਥਪਯਜੁਯ-ੱਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦ ਥਜਥਰਹਆ ਂਦ 11 ਥੂੰ ਡ ਅਤ ਇੱਕ 

ਅਯਧ-ਸਥਹਯੀ ਖਤਯ, ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਸਾਭਰ ਹਨ: ਕਟ ਫੁੱDw, ਭਨਕਜੂੰ ਦ, ਭਾਨ, ਤਰਿੂੰਡੀ ਭਸਤਦਾ ਥਸੂੰਘ, ਸਪਾ ਥਸੂੰਘ 

ਿਾਰਾ, ਕਾਰਕ ਉੱਤwV, ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ, ੱਟੀ ਸਫਥਡਿੀਜਨ ਅਧੀਨ ੈਂਦ ਫੂੰਗਰਾ ਯਾਏ, ਤਯਨਤਾਯਨ ਥਜਰਹਾ; ਜੀਯਾ 
ਸਫ-ਡਿੀਜਨ ਅਧੀਨ ੈਂਦ ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ (ਅਯਧ ਸਥਹਯੀ); ਥਪਯਜੁਯ ਸਫ-ਡਿੀਜਨ, ਥਜਰਹਾ ਥਪਯਜੁਯ ਅਧੀਨ 

ੈਂਦੀ ਦੁੱ ਰਾ ਥਸੂੰਘ ਿਾਰਾ, ਕੁਤੁਫ ਦੀਨ ਿਾਰਾ ਅਤ ਕਾਰ  ਕ ਥਹਤਾੜ। ਰਸਤਾਥਿਤ 25 ਥਕਰਭੀਟਯ ਰੂੰ ਫੀ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਈਨ 

ਰਾਜਕਟ ਇਨਹ ਾਂ 11 ਥੂੰ ਡਾਂ ਅਤ ਇੱਕ ਅਯਧ-ਸਥਹਯੀ ਖਤਯ ਥਿੱਚੋਂ ਰੂੰ ਘ ਥਯਹਾ ਹ, ਜ ਇਸ ਯਰਿ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ ਦ 

ਥਨਯਭਾਣ ਨਾਰ ਥਸੱਧਾ ਰਬਾਿਤ ਹਨ। ਐਸਆਈਏ ਦੀ ਟੀਭ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਰਸਤਾਥਿਤ ਖਤਯਾਂ ਥਿੱਚ ਆਣਾ ਖਤਯੀ ਅਥਧਐਨ 

ਕੀਤਾ। ਐਸਆਈਏ ਦੀ ਟੀਭ ਨੇ ਸਾਯ ਰਜਕਟ ਰਬਾਥਿਤ ਥੂੰ ਡਾਂ ਰਈ ਸਭੂਹਕ ਥਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯ ਅਤ 16 ਤੋਂ 19 ਭਾਯਚ 

2020 ਤੱਕ ਸਭੂਹਕ ਥਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਰਜਕਟ ਰਬਾਿਤ ਥਯਿਾਯਾਂ ਦੀ ਥਿਸਥਾਯੂਯਿਕ ਇੂੰਟਯਥਿE 

ਕੀਤੀਆਂ। ਸਹੀ ਅਥਧਕਾਯਾਂ ਦੀ ਧਾਯਾ 4 ਅਤ 6 ਦ ਅਧੀਨ ਥਕਸ ਿੀ ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਥਹਰਾਂ ਐਸਆਈਏ ਅਥਧਐਨ 

ਰਾਜਭੀ ਹ। ਜਭੀਨੀ ਰਾਤੀ, ਭੁੜ ਿਸਫਾ ਅਤ ਭੁੜ ਿਸਫਾ ਐਕਟ, 2013 ਥਿਚ ਭੁਆਿਜਾ ਅਤ ਾਯਦਯਸਤਾ। ਭਜੂਦਾ 

ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਅਥਧਐਨ ਨੇ 11 ਥੂੰ ਡਾਂ ਅਤ ਇਕ ਅਯਧ-ਸਥਹਯੀ ਖਤਯ ਥਿਚ ਰਜਕਟ ਰਬਾਥਿਤ ਥਯਿਾਯਾਂ (ੀ.ਏ.ਐਪ.) 

ਰਈ ਹਣ ਿਾਰ  ਸਾਯ ਰਬਾਿਾਂ ਦਾ ਇਕ ਥਿਆਕ ਸਯਿਖਣ ਕੀਤਾ ਹ. ਕਥਭEਥਨਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ੀਏਐਪ ਜਾਂ 
ਕਭਜਯ ਸਭੂਹਾਂ ਦ ਥਹੱਸ ਆਭਦਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ. ਭਜੂਦਾ ਅਥਧਆਇ ਥਿਚ ਐਸਆਈਏ ਦ ਅਥਧਐਨ ਦੀਆਂ ਸਭੱੁਚੀਆਂ 

ਖਜਾਂ ਫਾਯ ਥਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯਾ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹ[  

MAJOR FINDINGS 

ਐਸਆਈਏ SIA team ਦੀ ਟੀਭ ਨੇ ਆਣ ਖਤਯੀ ਸਯਿਖਣ ਥਿੱਚ ਾਇਆ ਥਕ ੀ ਏ ਐਪ ਦ ਕੱੁਰ 148 ਥਯਿਾਯਾਂ 
ਥਿੱਚੋਂ 14 ਥਯਿਾਯ (9.5 ਰਤੀਸਤ) ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਕਾਯਨ ਆਣ ਥਨਯਭਾਣ ਿਾਰ ਭਕਾਨ ਜਾਂ ਹਯ ਉਸਾਯੀ FWਚ ਨੂੂੰ  

ਗੁਆਉਣਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਕੱੁਰ 148 ਥਯਿਾਯਾਂ ਥਿਚੋਂ, 134 ਘਯਾਂ (90.5 ਰਤੀਸਤ) ਦੀ ਜਭੀਨ ਥਸੱਧ ਤਯ 'ਤ ਯਰ-

ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦ ਥਨਯਭਾਣ ਰਈ ਰਈ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਰਾਂਥਕ, ੀ ਏ ਐਪ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ, ਥਜਸ ਥਿਚ 

ਤਯਨਤਾਯਨ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਥਜਰਹ  ਦ ਅਥਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਗਬਗ 400 ੀ ਏ ਐਪ ਥਜਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
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ਜਭੀਨਾਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਉਾਿਾਂ ਥਿੱਚ ਐਕੁਆਇਯ ਹਣ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ. (ਅਨੇਕਚਯ 7 ਏ -7 ਐਰ, ੂੰਨਾ ਨੂੰ ਫਯ 207-355 

ਦਖ)। 

ਖਤਯੀ ਭੁਰਾਕਾਤਾਂ ਦਯਾਨ ਕੱੁਰ 386 ਘਯਾਂ ਦਾ ਸਯਿਖਣ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਸੀ, ਥਿੱਚੋਂ 6 ਥਯਿਾਯ (1.6 ਰਤੀਸਤ) ਥਫਨਾਂ ਥਕਸ 

ਜਭੀਨੀ ਦ ਭਾਰਕ ਸਨ, ਜਦਥਕ ਸਯਿਖਣ ਕੀਤ ਗਏ 380 ਹਯ ਘਯਾਂ ਦ ਭਾਰਕ ਸਨ। 380 ਘਯਾਂ ਦ ਕਰ ਜਭੀਨ ਹ, ਜ 
ਥਕ ਇਹ ਾਇਆ ਥਗਆ ਹ ਥਕ 134 ਥਯਿਾਯਾਂ ਦੀ ੀਏਐਪ (34.7 ਰਤੀਸਤ) ਦੀ ਜਭੀਨ ਯਰ ਟੜੀਆਂ ਦ ਥਨਯਭਾਣ 

ਰਈ ਰਈ ਜਾਿਗੀ। ਇਸ ਰਈ, ਸਾਡ ਨਭੂਨੇ ਥਿਚ ਤਕਯੀਫਨ 63.7 ਰਤੀਸਤ ਘਯਾਂ ਦਾ ਸਯਿਖਣ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਹ, ਜ 

ਜਭੀਨ ਦ ਭਾਰਕ ਹਨ ਯ ਰਾਜਕਟ ਰਈ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਯਹ। 

ਇਹ ਾਇਆ ਥਗਆ ਥਕ ਰਸਤਾਥਿਤ ਰਾਜਕਟ ਰਈ ਐਕੁਆਇਯ ਕਯਨ ਰਈ ਰੜੀਂਦਾ ਖਤਯ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤੀਫਾੜੀ 

ਿਾਰੀ ਜਭੀਨ ਹ, ਜ isMcweI ਅਤ ਕਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ. ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰਿ ਟਰਕ ਕੁਝ ਅਥਜਹ ਥਯਿਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਿਤ 

ਕਯਗਾ ਥਜਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ ਜਭੀਨ ਜਾਂ ਫਹੁਤ ਘੱਟ ਥਨਯਭਾਣ FWਚ ਨੂੂੰ  ਯਰਿ ਥਰੂੰ ਕ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਰਈ ਥਦੱਤਾ ਜਾਿਗਾ। ਇਸ 

ਰਈ, ਥਜਭੀਂਦਾਯ ਅਤ ਘਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਜ ਥਸੱਧ ਤਯ 'ਤ ਯਰ-ਥਰੂੰ ਕ ਦ ਥਨਯਭਾਣ ਨਾਰ ਰਬਾਿਤ ਹਣ ਜਾ ਯਹ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 

ਜਭੀਨਾਂ ਦ ਭਕਾਨਾਂ ਦ ਰਾਬਕਾਯੀ ਭੁਆਿਜ ਫਾਯ ਥਚੂੰ ਤਤ ਹਨ। 

POSITIVE IMPACTS AS REPORTED BY STAKEHOLDERS REGARDING THE 

PROPOSED RAILWAY PROJECT 

1. borfr Kyqr nMU m`uK Dwrw nwl joVnw:  ਇਹ ਰਾਜਕਟ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਦ ਥਿਚਕਾਯ ਥਸੱਧਾ 
ਸੂੰਯਕ ਸਥਾਤ ਕਯਗਾ, ਯਰ ਦੂਯੀ ਘਟਗੀ ਅਤ ਆਭ ਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਤੱਕ ਹੁੂੰਚਣ ਥਿੱਚ ਫਹੁਤ ਸਾਯਾ ਸਾ 

ਫਚਾਏਗਾ। 
2. ssqI XwqwXwq Aqy pYsy qy smyN dI bc̀q: 

ijAwdwqr Lok ਖੁਸ ਹਨ ਥਕ ਇਕ ਘੂੰਟ ਦ ਅੂੰਦਯ-ਅੂੰਦਯ, ਉਹ ਇਕ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਸਥਹਯ, ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਹੁੂੰਚ 

ਜਾਣਗ ਜ ਇਕ ਿਾਯਕ ਅਤ ਥਿਥਦਅਕ ਕੇਂਦਯ ਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਥਿੱਤਯ ਸਥਹਯ ਦੁਨੀਆ ਦ ਹਯ ਕਨੇ ਤੋਂ 

ਯਜਾਨਾ ਇਕ ਰੱਖ ਸਰਾਨੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਕਯਸਤ ਕਯਦਾ ਹ। 
3. Kyqr dI ArQ-ivvsQw iv`c iezwPw: ਇਹ ਰਾਜਕਟ ਖਤਯ ਦੀ ਆਯਥਥਕਤਾ ਨੂੂੰ  ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਫਦਰ 

ਦਿਗਾ, ਥਕਉਂਥਕ ਜੂੰ ਭੂ-ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ-ਥਪਯਜੁਯ-ਭੁੂੰ ਫਈ ਜੁੜ ਜਾਣਗ। ਇਹ ਥੜਹੀ ਦੂਯੀ ਨੂੂੰ  ਘਟਾ ਦਿਗਾ ਅਤ ਮਾਤਯਾ 

ਦ ਸਭੇਂ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਥਨਮਭਤ ਮਾਤਯੀਆਂ ਰਈ ਬਾਯੀ ਫਚਤ. Aqy ਭਾਰ ਬਾੜ ਿੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗ। 
4. FWcwgq Kyqr dy ivkws iv`c iezwPw: ਯਰ ਰਾਜਕਟ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਨੂੂੰ  ਥਪਯਜੁਯ ਨਾਰ ਜੜਦਾ ਹ 

ਥਜਸ ਨਾਰ ਯਰਿ, ਥਫਜਰੀ, ਸੂੰਚਾਯ ਅਤ ਸੁਯੱਥਖਆ ਨਾਰ ਜੁੜ ਫੁਥਨਆਦੀ FWਚ ਦ ਹਯ ਥਿਕਾਸ ਰਈ ਆਸ ਾਸ ਦ 
ਖਤਯ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਥਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹਿਗਾ, ਇਸ ਨਾਰ ਖਤਯ ਅਤ ਆਸ ਾਸ ਦ ਰਕਾਂ ਰਈ ਕਈ ਂਭਕ ਖੁਰਹ  

ਜਾਣਗ। 
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5. rojgwr dy mOikAW ivc̀ smwnqr vDIrI qy Kwskrky dilq, ipCVy vrgW vwsqy: ਰ oਜਕਟ 

ਖਤਯ ਦ ਨ ਜਿਾਨਾਂ ਰਈ ਯੁਜਗਾਯ ਦ ਥਫਹਤਯ ਭਥਕਆਂ ਨੂੂੰ  vDwvygw ਥਕਉਂਥਕ ਆਭ ਨ ਜਿਾਨ ਉੱਚ ਥਸੱਥਖਆ 

ਰਈ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਹੁੂੰਚ ਸਕਦ ਹਨ, ਥਜਸ ਨਾਰ ਸਿਾ ਅਤ ਥਨਯਭਾਣ ਖਤਯਾਂ ਥਿਚ aunHW ਦੀ ਯੁਜਗਾਯ ਮਗਤਾ 

ਥਿਚ ਿਾਧਾ ਹਿਗਾ। 
6. rihx sihx iv`c iejwPw: ਥਸੱਧ ਤਯ 'ਤ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਜਾਂ ਥਪਯਜੁਯ ਅਤ ਭੁੂੰ ਫਈ ਨਾਰ ਸੂੰਯਕ 

ਜੜਨ ਨਾਰ ਸਭ y dI bcq ਹਿਗੀ ਅਤ ਆਭਦਨੀ ਿਧਗੀ ਅਤ ਇਸ ਨਾਰ ਰਕਾਂ ਦ ਜੀਿਨ ੱਧਯ' ਤ ਅਸਯ 

ਏਗਾ। ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਨੇੜ ਆਿਗਾ ਥਜਸ ਥਿਚ ਥਸਹਤ, ਥਸੱਥਖਆ ਅਤ ਯੁਜਗਾਯ ਦ ਫੁਥਨਆਦੀ FWਚ ਦੀ ਥਫਹਤਯੀ 

ਹ। 
7. qyj, su`riKAq Aqy ssqI XwqwXwq: ਯਰ ਮਾਤਯਾ ਸੜਕ ਦੀ ਮਾਤਯਾ nwloN v`D ਸੁਯੱਥਖਅਤ ਹ 

ਅਤ ਦੁਯਘਟਨਾ ਦ ਜਖਭ ਫਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਦੂਯੀ ਿੀ ਘਟਗੀ। ਇਹ ਥਕਯਾਏ ਿੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ 

ਦਿਗਾ। 
8. muMbeI q`k is`DI sMprkqw: ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ ਜੂੰ ਭੂ ਤੋਂ ਭੁੂੰ ਫਈ ਤੱਕ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਅਤ 

ਥਪਯਜੁਯ ਯਾਹੀਂ ਥਸੱਧੀਆਂ ਸੂੰਯਕ ਰਦਾਨ ਕਯਗਾ। ਰਕ ਘੱਟ ਮਾਤਯਾ ਦ ਸਭੇਂ ਅਤ G`tdI ਦੂਯੀ ਤੋਂ ਖੁਸ ਹਨ। 

9. ssqw mwl: ਘੱਟ ਆਿਾਜਾਈ ਰਾਗਤ ਸਸਤੀ ਦਯਾਂ 'ਤ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਦ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਹਿਗੀ। 

ਇਹ ਕਭਜਯ ਥਯਿਾਯਾਂ ਦੀ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯਗਾ। 
10. vpwr dy nvyN kyNdr nwl juVn krky, vpwr iv`c iejwPw: ਥਕਉਂਥਕ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਸਭੇਂ ਥਿਚ 

ਜੂੰ ਭੂ-ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ-ਥਪਯਜੁਯ-ਅਥਹਭਦਾਫਾਦ-ਭੁੂੰ ਫਈ ਦ ਕਈ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਿਾਯਕ ਕੇਂਦਯ ਜੁੜ ਹਣਗ, ਇਸ 

ਰਈ, ਿਾਯ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਿਧਣ ਦੀ ਾਫੂੰ ਦ ਹ। 
11. c`l-Ac`l sMpqI kImqW iv`c auCwl: ਥਜਉਂ-ਥਜਉਂ ਰਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸੀਰਤਾ ਿਧਦੀ ਹ, ਆਿਾਜਾਈ 

ਅਤ ਉਦਮਗੀਕਯਣ ਿਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਇਹ ਨਾਰ ਰੱਗਦ ਖਤਯਾਂ ਥਿਚ ਿਧਯ ਥਨਿਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਕਯਸਤ ਕਯਗਾ, ਥਜਸ 

ਨਾਰ ਨਿੀਂਆਂ ਗਤੀਥਿਧੀਆਂ ਰਈ ਜਭੀਨੀ ਭੱੁਰ ਥਿਚ ਕਦਯ ਆਉਂਦੀ ਹ। 
12. SrDwlU AwvwjweI iv`c vwDw:  ਰਾਜਕਟ ਦ ਭੁਕੂੰ ਭਰ ਹਣ ਨਾਰ ਧਾਯਥਭਕ ਸਯ-ਸਾਟਾ ਥਿਚ 

ਬਾਯੀ ਿਾਧਾ ਹਏਗਾ ਥਕਉਂਥਕ ਹਯ ਧਯਭ ਦ ਰਕ ਥਿੱਤਯ ਸਥਹਯ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਥਿਚ ਅਕਸਯ ਆਉਣਗ ਥਕਉਂਥਕ 

ਸਭਯਥਾ ਿਧਦੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ ਅਤ ਸਭੇਂ ਦੀ ਫਚਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ। 
13. ikRSI kwnMUn iv`c qbdIlI hox krky, sQwnI ikswnW nMU dUr drwj dy bwjwrW dw lwB: 

ਏੀਐਭਸੀ APMC ਕਾਨੂੂੰ ਨਾਂ ਥਿੱਚ ਤਾਜਾ ਤਫਦੀਰੀ ਿੱਡ ਥਕਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਥਹਭਦਾਫਾਦ, ਭੁੂੰ ਫਈ ਜਾਂ ਦਸ ਦ ਹਯ 

ਫਾਜਾਯਾਂ ਥਿੱਚ ਆਣੀ ਉਤਾਦ ਿਚਣ ਥਿੱਚ ਭਦਦ ਕਯਗੀ।  
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14. KrId-Proq Aqy vpwr dI vDyrI aupl`bDqw: ਮਜਨਾਫੱਧ ਰਾਜਕਟ ਦ ਥਿਕਾਸ ਦੁਆਯਾ ਿਧੀਆ 

ਫੁਥਨਆਦੀ FWਚ ਨਾਰ ਿੱਖ ਿੱਖ ਨਤੀਥਜਆਂ ਰਈ ਕੁਆਰਟੀ ਇਨੁਟਸ (quality inputs) ਦ ਥਿਸਾਰ ਅਤ 

ਥਿਥਬੂੰ ਨ ਅਧਾਯ ਅਤ ਥਿਸਾਰ ਭਾਯਕੀਟ ਤੱਕ ਹੁੂੰਚ ਥਭਰਗੀ। 
15. jmIn dI kImq ivc̀ iejwPw: ਯਰਿ ਨੈਟਿਯਕ ਅਤ ਹਾਈਿਅ ਦ ਥਿਸਤਾਯ ਦ ਨਾਰ ਅੂੰਦਯੂਨੀ 
ਖਤਯ ਦ ਥਿਸਾਰ ਖਤਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੜਨ ਨਾਰ, ਨਿੇਂ ਫੁਥਨਆਦੀ FWcy ਦ ਰਾਜਕਟਾਂ ਥਿੱਚ ਥਨਿਸ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਿੱਧ 

ਜਾਂਦੀ ਹ ਥਜਸ ਨਾਰ ਜਭੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਭਤਾਂ ਥਿੱਚ ਿੀ ਿਾਧਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ। 
POSITIVE IMPACTS OF THE PROPOSED CONSTRUCTION OF RAIL LINK 

PROJECT AS PER THE STUDY OF SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (SIA)TEAM 

Additional Advantages of The Rail Link Line Project (pRIXojnw dy vwDU lwB)   

ਥਪਯਜੁਯ ੱਟੀ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਈਨ ਰਜਕਟ ਭੁਕੂੰ ਭਰ ਹਣ 'ਤ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਦਯਥਭਆਨ ਥੜਹੀ ਦੂਯੀ 
ਨੂੂੰ  ਘਟਾ ਦਿਗਾ, ਅਤ ਆਰ  ਦੁਆਰ  ਦ ਰਕਾਂ ਅਤ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਰਈ ਸਖਾ ਕੂੰਭ ਕਯਗਾ. ਰਗਬਗ, 

100 ਥਕਰਭੀਟਯ ਯਰ ਦੀ ਦੂਯੀ ਘੱਟ ਜਾਿਗੀ। ਇਸ ਨਿੇਂ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦਾ ਇਕ ਹਯ ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਪਾਇਦਾ 

ਇਹ ਹ ਥਕ ਜੂੰ ਭੂ-ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ-ਥਪਯਜੁਯ-ਪਾਥਜਰਕਾ-ਭੁੂੰ ਫਈ ਦਯਥਭਆਨ ਦੂਯੀ ਜੂੰ ਭੂ-ਥਦੱਰੀ-ਭੁੂੰ ਫਈ ਯਰ ਭਾਯਗ ਦੀ 

ਤੁਰਨਾ ਥਿਚ ਰਗਬਗ 236 ਥਕਰਭੀਟਯ ਘੱਟ ਜਾਿਗੀ। ਇਹ ਰੂੰ ਭ ਸਭੇਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਸਭੇਂ ਦੀ ਫਚਤ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ 

ਰਾਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਏਗਾ। 
1. Govt. Projections are found to be justified by the SIA study (SIA AiDAYn ny 

srkwr dy pRsqwvW nMU shI pwieAw):  ੂੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ 21 ਜਨਿਯੀ 2020 ਦ ਨ ਟੀਥਪਕਸਨ ਦ 

ਅਨੁਸਾਯ, ਇਸ ਰਜਕਟ ਤੋਂ ਰਾਬ ਰਣ ਿਾਰ  ਥਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਗਣਤੀ 10 ਰੱਖ ਦ ਆਸ ਾਸ ਹਿਗੀ ਅਤ 

ਯੁਜਗਾਯ ਦਾ ਹਣ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ 2.5 ਰੱਖ ਦ ਕਯੀਫ ਹਿਗੀ। ਆਯਥਥਕਤਾ ਨੂੂੰ  ਥਭਰਣ ਿਾਰ  ਰਾਬਾਂ ਥਿਚ 

ਸਭਾਨ / mwl ਦੀ ਭੁਪਤ ਆਿਾਜਾਈ ਸਾਭਰ ਹ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਿਸਤਾਂ, ਥਤਆਯ ਭਾਰ, ਰੱਕੜ, ਕਰਾ, ਥਨਯਭਾਣ 

ਸਭੱਗਯੀ, ਪਰ, ਸਫਜੀਆਂ, ਪਯਨੀਚਯ ਆਥਦ, ਥਜਿੇਂ ਥਕ ਜੂੰ ਭੂ-ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ-ਥਪਯਜੁਯ-ਪਾਥਜਰਕਾ-
ਅਥਹਭਦਾਫਾਦ-ਭੁੂੰ ਫਈ juV jweygw[ ਇਹ ਉਭੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਥਕ ਰਬਾਥਿਤ ਥੂੰ ਡਾਂ ਦ 2500-3500 

ਮਾਤਯੀ ਯਜਾਨਾ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਯਰ ਸਹੂਰਤ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਨਗ, au~qr ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਦ ਹਜਾਯਾਂ ਦਸਾਂ ਤੋਂ 

ਇਰਾਿਾ ਜੂੰ ਭੂ ਤੋਂ ਭੁੂੰ ਫਈ ਤੱਕ ਥਸੱਧੀ ਸੂੰਯਕ ਆਯਥਥਕਤਾ ਨੂੂੰ  ਫਦਰ ਦਿਗੀ ਅਤ au~qr ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ 

ਯੁਜਗਾਯ ਦ ਫਥਭਸਾਰ ਭਥਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੁੂੰਚਗੀ ਅਤ ਰੱਖਾਂ ਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਬ ਥਭਰਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਹਜਾਯਾਂ 

ਯੱਥਖਆ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਮੁੱ ਧ ਅਤ ਸਾਂਤੀ ਦ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਯਕਤਾਂ ਰਈ ਸਹੂਰਤ ਥਭਰਗੀ। 
2. Project to enhance Poor People/Vulnerable families and their Children mobility 

(pRIXojnw nwl grIbW, dilqW Aqy auhnW dy bìcAW dI gqISIlqw iv`c vwDw): ਘੱਟ 

ਥਕਪਾਇਤੀ ਕਯਕ ਗਯੀਫ ਰਕ ਯਜਾਨਾ ਕੂੰਭ ਜਾਂ ਕਾਯਫਾਯ ਜਾਂ ਥਸੱਖੀ ਦ ਯਕਾਯਾਂ ਿਜੋਂ ਧਾਯਥਭਕ ਭਕਸਦ 
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ਰਈ ਿੀ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਸਥਹਯ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਥਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਫੱਚ ਯਜਾਨਾ ਦ ਅਧਾਯ 'ਤ ਉੱਚ ਥਸੱਥਖਆ 

ਰਈ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦ ਥਕਉਂਥਕ ਇਹ ਫਹੁਤ ਭਥਹੂੰਗਾ ਹ। ਯਰਿ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਈਨ ਰਜਕਟ ਦ ੂਯਾ ਹਣ 

ਨਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਤਯਾ ਕਯਨ ਅਤ ਮਾਤਯਾ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਥਿਚ ਫਹੁਤ ਿੱਡੀ ਸਹੂਰਤ ਥਭਰਗੀ, ਖਾਸਕਯ 

ਥਿਥਦਆਯਥੀਆਂ, AOrqW, ਫਜੁਯਗਾਂ ਅਤ ਥਫਭਾਯ ਥਿਅਕਤੀਆਂ ਰਈ।  
3. Quicker mobility of defence personnel (POjIAW dI AwvwjweI iv`c qyjI): ਇਹ 

ਦੱਸਣਮਗ ਹ ਥਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਯਹੱਦੀ ਖਤਯ ਹ, ਥਜਸ ਥਿੱਚ ਥਪਯਜੁਯ ਅਤ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਤੋਂ ਜੂੰ ਭੂ-ਕਸਭੀਯ 

ਰਤੀ ਯੱਥਖਆ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਬਾਯੀ ਗਤੀਸੀਰਤਾ ਦਖਣ ਦੀ ਉਭੀਦ ਹ। 
4. Development of infrastructure (FWcwgq ivkws): AwDuink smyN iv̀c ਸੁਯੱਥਖਆ ਥਨਮਭ ਇਕ 

ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤ ਯੱਥਖਆ ਫਰਾਂ ਦੀ ਥਫਹਤਯ ਅਤ ਸਭੇਂ ਥਸਯ ਗਤੀਸੀਰਤਾ ਰਈ ਸਯਹੱਦੀ ਖਤਯ ਥਿਚ ਇਕ 

ਚੂੰਗ FWc ਦੀ ਭੂੰਗ ਕਯਦ ਹਨ। ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦਾ ਥਨਯਭਾਣ ਖਤਯ ਥਿਚ ਥਿਥਦਅਕ 

ਸੂੰਸਥਾਿਾਂ, ਥਸਹਤ ਕੇਂਦਯਾਂ ਅਤ ਹਯ ਸਹੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਥਿਚ ਥਨਸਚਤ ਤਯ 'ਤ ਥਨਿਸ ਨੂੂੰ  ਆਕਯਥਸਤ 

ਕਯਗਾ। 
5. Increased employment opportunities (rojgwr dy mOikAW iv`c vwDw): ਥਜਿੇਂ ਥਕ ਥਹਰਾਂ 

ਥਕਹਾ ਥਗਆ ਹ, ਯਰ ਰਜਕਟ ਦ ਨਾਰ ਸਾਯ ਖਤਯ ਦ ਰਗਬਗ 2.5 ਰੱਖ ਥਿਅਕਤੀਆਂ ਰਈ ਯੁਜਗਾਯ ਦ ਭਕ 

ਦਾ ਕਯਨ ਦ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਸਥਾਨਕ ਆਯਥਥਕਤਾ ਨੂੂੰ  ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ। 
6. Increased mobility and its economic effects (AwriQk Aqy AwvwjweI iv`c vwDw): ਜੂੰ ਭੂ 

ਤੋਂ ਭੁੂੰ ਫਈ ਤੱਕ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਦ ਯਸਤ ਸੂੰਯਕ ਖਤਯ ਅਤ ਇਸ ਦ ਆਸ ਾਸ ਿਾਯਕ ਅਤ 

ਆਯਥਥਕ ਗਤੀਥਿਧੀਆਂ ਦ ਸਾਯ ਨੂੂੰ  ਿਧਾਏਗਾ। 
7. Displacement (ivsQwpn- nw dy brwbr): ਐਸਆਈਏ SIA ਦੀ ਟੀਭ nMU pirXojnw dy mukMml 

hox qy ਉਜਾੜ qoN pRBwivq ਹਣ vwly pirvwrW dI koeI iSkwieq jwxkwrI ivc̀ nhIN AweI hY[ 

AYsAweIey dI tIm dI sUcnw iv`c ivsQwpn dw koeI Kqrw pRqIq nhIN hoieAw, ਥਕਉਂਥਕ ਯਰਿ 
ਰਾਈਨ dw ijAwdw ih`sw ਿੱਡ ੱਧਯ 'ਤ ਥਸਯਪ ivrwn  KyqIbwVI jmIn qoN lMG irhw hY jo ik 

ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ, ਕਾਰਕ ਉਤਾੜ ਅਤ ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਫਾ ਥਸੂੰਘ ਥੂੰ ਡਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕ ij`Qy ku`J Gr, sMpqI 

pRBwivq ho rhI hY[ 

8. The completion of project to promote international trade in future (pRIXojnw dy 

sPl hox nwl AMqrrwStrI vpwr iv`c vwDw): ਅਟਾਯੀ-ਿਾਹਗਾ ਸਯਹੱਦ ਯਾਹੀਂ ਅੂੰਤਯਯਾਸਟਯੀ 

ਿਾਯ ਭੁੜ ਚਾਰੂ ਹਣ ਨਾਰ ਖਤਯ ਦ ਥਹੱਸਦਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਈ Pwiedy  ho skdy hn[ 

9. The benefits to public outweigh the loss to PAFs (jnqk lwB, pRBwivq pirvwrW nMU 
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nukswn): ਸਯਕਾਯ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਰਗਬਗ 400 ਦ ਰਜਕਟ ਰਬਾਥਿਤ ਥਯਿਾਯਾਂ PAFs ਰਈ lwB dy 

keI ਕਾਯਨ ਹ ਸਕਦ ਹਨ।  ਜੂੰ ਭੂ-ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ-ਥਪਯਜੁਯ-ਅਥਹਭਦਾਫਾਦ-ਭੁੂੰ ਫਈ ਤੋਂ ਥਸੱਧਾ ਸੂੰਯਕ ਿਧਣ 

ਕਾਯਨ 10 ਰੱਖ ਰਕ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦਾ ਰਾਬ lYxgy। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਸਯਕਾਯ ਦ ਅਨੁਭਾਨਾਂ 

ਅਨੁਸਾਯ, 2.5 ਰੱਖ ਰਈ ਯਜਗਾਯ ਦ ਭਕ ਦਾ ਹਣ ਦਾ ਅਨੁਭਾਨ ਰਗਾਇਆ ਥਗਆ ਹ. ਕੁਰ ਥਭਰਾ ਕ, 
ਇਹ ਫਹੁਤ ਜਯਦਾਯ FMਗ ਨਾਰ ਸੁਝਾਅ ਥਦੂੰ ਦਾ ਹ ਥਕ ਆਯਐਪਸੀਟੀਰਾਯ (RFCTLARR Act) ਐਕਟ 

2013 ਅਧੀਨ ਯਣਨੀਤਕ ਉਦਸਾਂ ਅਤ ਜਨਤਕ ਉਦਸਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਜਨਤਕ ਉਦਸਾਂ ਦੀ ਧਾਯਾ 

ਿੀ ਸੂੰਤੁਸਟ huMdI ਹ।  

NEGATIVE IMPACTS OF THE RAIL LINK LINE PROJECT BY THE STAKE 

HOLDERS 

ਐਸਆਈਏ ਦੀ ਟੀਭ ਨੂੂੰ  ਤਰਿੂੰਡੀ ਸਬਾ ਥਸੂੰਘ, ਕਾਰ  auqwV ਭਾਨ ਅਤ ਭੱਰਾਂਿਾਰਾ ਖਾਸ ਿਯਗ ਥੂੰ ਡਾਂ ਥਿੱਚ ਯਰ 

ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ ਰਈ ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ ਦ ਥਿਯਧ ਦ ਰਚਰਤ ਹਣ ਫਾਯ ਅਥਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣੂ ਕਯਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਰਾਤੀ ਦ ਥਿਯਧ ਅਤ ਨਕਾਯਾਤਭਕ ਰਬਾਿ ਦ ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਕਾਯਨ ਹਠਾਂ ਥਦੱਤ ਗਏ ਹਨ: 

1. Loss of ancestral property (puSqYnI sMpqI dw nukswn): ਛਟ ਥਜਭੀਂਦਾਯਾਂ ਦ ਜੱਦੀ ਜਭੀਨ ਨੂੂੰ  

ਖਹਣ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਖਤਯਾ ਐਸਆਈਏ ਦੀ ਟੀਭ ਦੁਆਯਾ ਾਇਆ ਥਗਆ ਹ। 
2. Water logging in areas may increase/Threat of inundation (hV dw Kqrw): ਿੱਡ ਭਕਾਨ 

ਭਾਰਕਾਂ ਦ ਥਹੱਸ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਥਚੂੰ ਤਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਖਤਯਾਂ ਥਿੱਚ ਾਣੀ ਦੀ ਥਕੱਰਤ / ਹੜਹਾਂ / ਡੁੱ ਫਣ ਦੀ ਹ ਥਕਉਂਥਕ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਥੂੰ ਡ ੱਛਭ ਤੋਂ ਸਤਰੁਜ ਦਥਯਆ ਦ ਾਯ ਹਨ ਅਤ ੂਯਫ ਤੋਂ ਹਯੀਕ ਿਾਟਯ-ਹਿੱਡ ਨਥਹਯ ਰਾਜਕਟ 

ਨਾਰ ਥਘਯ ਹਏ ਹਨ ਥਜਥ ਸਤਰੁਜ ਦਥਯਆ ibAws ਨਾਰ ਥਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹ।  

3.  Loss of fertile ancestral agricultural land and income from it (puSqYnI jmIn Aqy 

aus qoN Awmdn dw nukswn):  ਜਭੀਨਾਂ ਦ ਭਾਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਖਦਸਾ ਹ ਥਕ ਉਹ ਆਣੀ ਆਭਦਨੀ ਰਈ 

ਥਜਆਦਾਤਯ ਜਭੀਨ ਉੱਤ ਥਨਯਬਯ ਹਨ। ਜਭੀਨ ਦ ਨਾਰ ਰੱਗਦ ਦਥਯਆ ਦਾ ਇਰਾਕਾ ਉਜਾaU ਹ ਅਤ 

ਉਤਾਦਕਤਾ bhuq v`D ਹ, ਇਸ ਰਈ ਜਭੀਨ ਦਾ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹਣ ਨਾਰ ਆਭਦਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਏਗਾ। 
4.  ikRSI auqpwdn dI lwgq iv`c vwDw: ਭਜੂਦਾ ਭਟਯ ਕੁਨੈਕਸਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਿੀਂ ਥਾਂ 'ਤ ਤਫਦੀਰ ਕਯਨ nwl 

KyqI ਰਾਗਤ ਿਧਣੀ ਹ। 
5. Wastage of non-acquired land will lead to fall in prices of land (nw KrIdI geI 

jmIn iv`c igrwvt)[ 

6. Loss of Structures/Houses (FWicAW dw nukswn): ਕੁਝ buinAwdI FWcy ਥਜਿੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਆਟਾ 

ਚੱਕੀ ਅਤ ਕੁਝ 3-4 ਫਣੀਆਂ buinAwdI FWcy ਰਬਾਥਿਤ ਹਣਗ। 
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7. Loss of income and livelihood (AwmdnI Aqy jIvnSYlI dw nukswn): ਉਤਾੜਦਾਤਾਿਾਂ ਦ 
ਅਨੁਸਾਯ ਜਭੀਨੀ ਗਰਥਹਣ ਕਯਨ ਨਾਰ ਥਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾਥਜਕ-ਆਯਥਥਕ ਸਥਥਤੀ ਉੱਤ ਭਾੜਾ ਰਬਾਿ  ਸਕਦਾ 

ਹ। 
8. Increase in Noise–pollution, Railway accidents and Suicides (Sor pRdUSn Aqy ryl 

hwdsIAW iv`c vwDw): ਇਹ ਨਕਾਯਾਤਭਕ ਯੁਝਾਨ ਿਧਣ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ। 
9. Inadequate compensation (G`t muAwvzy dI icMqw: au`qrਦਾਤਾਿਾਂ ਨੇ ਭਥਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਥਕ 

ਭੁਆਿਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਥਦੱਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਸਹੀ ਅਤ kwPI ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਭੀਦਾਂ iek 

ਕਯੜ pRqI eykV hY। 
CONCERNS OF THE STAKEHOLDERS REGARDING THE RAIL LINK LINE 

PROJECT DURING PUBLIC HEARING HELD FROM 16 TO 19 MARCH 2020 AT 

KOT BUDHA , BANGLA RAI, MALLANWALA KHAS AND KUTUBDIN WALA 

Compensation, and Livelihood In-security (muAwvjy Aqy jIvnSYlI dI Asur`iKAw) 

ਹਾਰਾਂਥਕ ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਜੂੰ ਭੂ ਤੋਂ ਭੁੂੰ ਫਈ ਤੱਕ 236 ਥਕਰਭੀਟਯ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਅਤ ੱਟੀ 
ਸਟਸਨ ਦ ਥਿਚਕਾਯ 30 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਮਾਤਯਾ ਦੀ ਦੂਯੀ ਨੂੂੰ  ਘਟਾ ਦਿਗਾ[ ਥਹੱਸਦਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਣੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ 

ਰਈ ਫਾਜਾਯ ਦੀਆਂ ਕੀਭਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦ ਸੂੰਫੂੰ ਧ ਥਿੱਚ ਿੀ ਗੂੰ ਬੀਯ ਥਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਹਨ। ਥਹੱਸਦਾਯ ਧਾਯਕ ਇਸ ਗੱਰ 

ਤ ਅੜ ਨਜਯ ਆਏ ਥਕ ਅਮਗ ਭੁਆਿਜ ਦੀ ਸੂਯਤ ਥਿੱਚ ਉਹ ਅੂੰਦਰਨ ਅਤ ਯਸ ਰਦਯਸਨ ਕਯਨਗ ਅਤ ਉਹ 

ਅਦਾਰਤਾਂ ਥਿੱਚ ਿੀ ਜਾ ਸਕਦ ਹਨ। 
Economic and other Security Concerns ( AwrQIk Aqy hor sur`iKAw dI icMqW) 

ਸਟਕ ਹਰਡਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਰਿ ਦੀ ਜਭੀਨ ਦੀ ਉਰੂੰ ਘਣਾ ਨੂੂੰ  ਰ  ਕ ਯਰਿ ਅਥਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਅਕਸਯ ਟਕਯਾਅ ਹਣ ਦੀ 

ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਦਾ ਡਯ ਹ। ਉਹ ਗਯ-ਐਕਿਾਇਯ ਕੀਤੀ ਜਭੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਭਤਾਂ ਥਿੱਚ ਹਏ ਕਯਸ ਰਈ ਿੀ ਫਹੁਤ ਥਚੂੰ ਤਤ 

ਹਨ। ਥਹੱਸਦਾਯ ਧਾਯਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਟਯ ੂੰ ਫਥਯੂੰਗ / ਨਿੇਂ ਭਟਯ ਕੁਨੈਕਸਨਾਂ ਕਾਯਨ ਫਹੁਤ ਥਜਆਦਾ ਖਯਚਾ ਕਯਨ 

ਕਯਕ ਿਧਯ ਖਯਚ ਕਯਨ ਫਾਯ ਿੀ ਥਚੂੰ ਤਤ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਟੀਭ ਦ ਸਾਹਭਣ ਨਿੀਂ ਫਯਿਰ ਕਯਕ 

ਟਯਾਂਸਪਾਯਭਯ ਅਤ ਹਯ ਭਸੀਨਯੀ ਨੂੂੰ  ਨਿੀਂ ਥਾਂਿਾਂ „ਤ ਤਫਦੀਰ ਕਯਨ ਕਾਯਨ ਸਯਕਾਯ ਤੋਂ ਿਾਧੂ ਭੁਆਿਜ ਦੀ 

ਭੂੰਗ ਕਯਥਦਆਂ ਜਯਦਾਯ ਅੀਰ ਕੀਤੀ। ਥੂੰ ਡ ਦ ਰਕ ਆਣ ਫੱਥਚਆਂ ਰਈ ਯਰਿ ਥਿਚ ਯੁਜਗਾਯ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ਸਨ. 

Public Purpose Sensitivities on part of Stake holders (jnqk mksd dI pUrqI bwry 
sMvydnSIlqw): 

ਇੱਥ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਰਾਜਭੀ ਹ ਥਕ ਥੂੰ ਡਾਂ ਨੂੂੰ  ੂਯੀ ਥਚੂੰ ਤਾ ਸੀ ਥਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਇਰਾਥਕਆ ਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਜ ਦ ਬਾਯੀ 

ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਥਰਜਾਣ ਰਈ kwPI ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਰਈ ਯਰਿ ਰਾਜਕਟ ਹਯਕ ਰਈ ਰਾਬਦਾਇਕ ਹਿਗਾ। ਥਰੂੰ ਕਜ 

ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰ ਰਾਈਨ ਯਾਹੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਥਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯਗਾ। ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਥਹੱਸਦਾਯਾਂ ਨੇ ਯਰ 

ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦਾ ੱਖ ੂਥਯਆ ਥਕਉਂਥਕ ਇਹ ਥਕਸ ਿੀ ਸੜਕੀ ਆਿਾਜਾਈ, ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਥਨਜੀ ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਯਰ 
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ਦੁਆਯਾ ਥਕਯਾਏ ਨੂੂੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦਿਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਥਜਕ ਥਜੂੰ ਭਿਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਕਯਨਾ ਫਹੁਤ ਸਖਾ ਹ 

ਜਾਿਗਾ। ਥਹੱਸਦਾਯ ਆਣ ਫੱਥਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਯਰਿ ਥਿਚ ਸਯਕਾਯੀ ਨ ਕਯੀ ਥਭਰਣ ਫਾਯ ਉਤਸੁਕ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਫਾਕੀ 

ਜੀਿਨ ਸਖਾ ਹ ਜਾਿਗਾ। ਥੂੰ ਡ ਦ ਰਕ ੁਨਯਿਾਸ ਦੀ ਿਧੀਆ ਥਿਿਸਥਾ, ਜਭੀਨਾਂ ਦ ਐਕੁਆਇਯ ਰਈ ਫਾਜਾਯ 

ਦੀਆਂ ਦਯਾਂ ਅਤ ਯਰਿ ਥਿਚ ਯੁਜਗਾਯ ਦ ਰਸਤਾਥਿਤ ਯਰਿ ਸੂੰਯਕ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕਯਨ ਰਈ ਥਤਆਯ ਹਨ। 
ਰਕ ਇਸ ਗੱਰੋਂ ਿੀ ਥਚੂੰ ਤਤ ਹਨ ਥਕ ਥਜਿੇਂ ਥੂੰ ਡ ਥਿਚ ਫੱਸ ਸਿਾ ਨਹੀਂ ਹ, ਯਰਿ ਦ ਆਉਣ ਨਾਰ ਖਭਕਯਨ, 

ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਫਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹ ਜਾਿਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਫੱਚ ਉੱਚ ਥਸੱਥਖਆ 

ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਯਜਾਨਾ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਥਤੀ ਥਿੱਚ ਹਣਗ। ਰਕ ਇਸ ਥਿਚਾਯ ਰਤੀ 

ਸੂੰਿਦਨਸੀਰ ਿੀ ਹਨ ਥਕ ਗਰਥਹਣ ਕਯਨ ਦੀ ਰੜੀਂਦੀ ਯਕਭ ਦੀ ਭੂੰਗ ਕਯਨਾ ਚੂੰਗਾ ਹ ਯ ਾਥਕਸਤਾਨ ਦੀ 

ਸਯਹੱਦਾਂ ਦਾ ਥਸਕਾਯ ਹਏ ਥੂੰ ਡ ਨੂੂੰ  ਿੀ ਨਜਯਅੂੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
STATUS OF COMMUNITY ASSETS/ OTHER STRUCTURES FALLING UNDER RAIL 

PROJECT 

ਐਸਆਈਏ ਦੀ ਟੀਭ ਨੇ ਆਣ ਖਤਯੀ ਦਥਯਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਕਈ ਸਯਤਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਥਕ ਕਈ ਿੀ ਥਸਹਤ 

ਸੂੰਬਾਰ ਕੇਂਦਯ, ਗੁਯੂਦਿਾਯਾ, ਭੂੰਦਯ, ਭਸਥਜਦ, ਸਕੂਰ, ਆਂਗਨਿਾੜੀ ਕੇਂਦਯ, ਥਿਯਾਸਤ ਿਾਰੀ ਜਗਹਾ, ਥਚੜੀਆਘਯ 

ਜਾਂ ਯਾਸਟਯੀ ਾਯਕ, ਸਭਸਾਨਘਾਟ ਆਥਦ, ਜਾਂ ਥਕਸ ਹਯ FWcy ਦੀ ਕਈ ਥਗਯਾਿਟ ਨਹੀਂ ਆ ਯਹੀ ਹ। ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ 

ਰਾਜਕਟ ਦ ਰਸਤਾਥਿਤ ਥਨਯਭਾਣ ਅਧੀਨ। ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਥਜਆਦਾਤਯ ਥਸਯਪ ਖਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨਾਂ ਥਿਚੋਂ 

ਰੂੰ ਘ ਥਯਹਾ ਹ ਅਤ ਇਸ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਨਾਰ ਕਈ ਿੀ ਇਭਾਯਤ / FWਚ ਰਬਾਿਤ ਨਹੀਂ ਹ ਥਯਹਾ ਹ ਕੁਝ 

ਥਨਿੱਜੀ ਘਯਾਂ / ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕ, ਥਜਿੇਂ ਥਕ ਜ ਨੂੰ . 107-108  iv`c d`isAw igAw hY[ ਐਸਆਈਏ ਦੀ 
ਟੀਭ ਦੁਆਯਾ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈਆਂ, ਸਭੂਹਕ ਥਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯ ਅਤ ਸਯਿਖਣ ਦ ਦਯਾਨ, ਕਥਭaUਥਨਟੀ ਦੀਆਂ 

ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਥਜਿੇਂ ਥਕ ਜੂੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਦਯੱਖਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਜਾੜਨਾ, ਸਸਕਾਯ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਧਾਯਥਭਕ FWਚ, 
ਸਕੂਰ, ਥਸਹਤ ਕੇਂਦਯ, ਆਂਗਨਿਾੜੀ ਕੇਂਦਯ, ਥਿਯਾਸਤੀ ਥਾਿਾਂ, ਥਚੜੀਆਘਯ, ਯਾਸਟਯੀ ਾਯਕ ਜਾਂ ਸਟਡੀਅਭ ਨੂੂੰ  
ਐਸਆਈਏ ਦੀ ਟੀਭ ਦ ਥਧਆਨ ਥਿਚ ਥਰਆਂਦਾ ਥਗਆ ਸੀ, ਖਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਯ ਆਭ 

ਥਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਭਦਨੀ ਅਤ ਜੀਿਤ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਿਤ ਕਯਨਾ ਆਥਦ। 
ਥਸੱਟਾ k`Fx ਰਈ, ਐਸਆਈਏ ਦੀ ਟੀਭ ਦੀਆਂ ਖਜਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਥਕ ਇਸ ਰਾਜਕਟ ਰਈ ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ 

ਥਨਸਚਤ ਯੂ ਥਿੱਚ ਜਭੀਨ ਦੀ ਿਯਤੋਂ, ਭਾਰਕੀਅਤ ਅਤ ਜਭੀਨੀ ਭੱੁਰ ਥਿੱਚ ਸੁਧਾਯ ਥਰਆਏਗੀ। ਥਫਹਤਯ ਯਰ 

ਸੂੰਯਕ ਫਣਨ ਨਾਰ ਯਜੀ-ਯਟੀ, ਿਾਯ, ਨਿੀਂ ਨ ਕਯੀਆਂ ਦੀ ਭੂੰਗ ਅਤ ਹਯ ਿਾਯ ਅਤ ਿਾਯਕ ਗਤੀਥਿਧੀਆਂ 

ਦ ਨਿੇਂ ਯਾਹ ਣਗ। ਸਟਕ ਹਰਡਯ ਆਣੀ ਜਭੀਨੀ ਯਰ ਫੁਥਨਆਦੀ FWਚ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਅਤ ਖਤਯ ਦ ਸਯਿੱਖੀ 

ਥਿਕਾਸ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਥਦੱਤ ਭੁਆਿਜ ਦ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਭੂੰਨਣਗ। ਸਯਕਾਯ. ਪਰਾ ਯਰਿ ਨੈਟਿਯਕ ਥਨਸਚਤ ਤਯ 

'ਤ ਖਤਯ ਦੀ ਸਭਾਥਜਕ-ਆਯਥਥਕ ਸਥਥਤੀ ਨੂੂੰ  ਸੁਧਾਯਨ ਥਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯਗਾ, ਫਦਰ  ਥਿੱਚ ਸਾਯ ਖਤਯ ਨੂੂੰ । 
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ਥਕਸ ਿੀ ਸਭਾਥਜਕ ਰਬਾਿ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱੁਖ ਉਦਸ ਇੱਕ ਥਿਸਸ ਰਜਕਟ ਦ ਥਿਕਾਸ ਉੱਤ ਣ ਿਾਰ  ਸਭੱੁਚ 
ਰਬਾਿਾਂ ਦੀ ੜਚਰ ਕਯਨਾ ਹ. ਇਸ ਥਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਭਾਥਨਤ ਰਬਾਿ ਿੀ ਸਾਭਰ ਹਨ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕਾਯਾਤਭਕ ਜਾਂ 

ਨਕਾਯਾਤਭਕ) ਇੱਕ ਥਿਕਾਸ ਰਜਕਟ ਕਾਯਨ ਹਣ ਦੀ ਸੂੰਬਾਿਨਾ ਹ। 
ਥਪਯਜੁਯ-ੱਟੀ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ ਦੀ ਭਹੱਤਤਾ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਿਾਯ ਥਪਯ ਇਹ ਸੂੰਕਤ ਕੀਤਾ ਥਗਆ ਥਕ ਇਹ 

ਇਕ ਫਹੁੱਖੀ ਯਾਸਟਯੀ ਰਜਕਟ ਹ ਜ ਆਯਐਪਸੀਟੀਰਾਯ 2013 ਅਧੀਨ ਯਣਨੀਤਕ ਉਦਸਾਂ ਅਤ ਜਨਤਕ 

ਉਦਸਾਂ ਰਈ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਜਾਇਜ ਹ: 
1. ਇਹ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ 25 ਥਕਰਭੀਟਯ ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ ਯਣਨੀਤਕ ਭਹੱਤਿ ਿਾਰ  ਭਜੂਦਾ ਦ ਸੁਤੂੰ ਤਯ ਯਰ ਭਾਯਗਾਂ 

ਨੂੂੰ  ਜੜ ਥਯਹਾ ਹ, ਜਰੂੰ ਧਯ ਥਫ਼ਯਜੁਯ ਯਰ ਰਾਈਨ ੱਟੀ-ਖਭਕਯਨ ਯਰ ਰਾਈਨ ਨੂੂੰ  ਥਸੱਧ ਤਯ 'ਤ, ਜ 

ਅੂੰਤਯਯਾਸਟਯੀ ਸੀਭਾ ਦ ਨੇੜ ਸਥਥਤ ਹ (ਬਾਯਤ-ਾਥਕਸਤਾਨ), ਦ ਪਜ ਛਾਉਣੀਆ ਂ ਿਾਰਾ ਖਤਯ ਹ। 
ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਅਤ ਥਪਯਜੁਯ ਥਿਖ ਇਕ, ਰੜਾਕੂ ਪਜਾਂ ਦੀ ਭਹੱਤਿੂਯਣ ਭਜੂਦਗੀ, ਕਰਾਜ 2 ਨੂੂੰ  ਜਾਇਜ 

ਠਥਹਯਾਉਂਥਦਆਂ (1) (ਏ) ਯਣਨੀਤਕ ਉਦਸ ਰਈ; ਅਤ 2. (1) (ਅ) ਆਯਐਪਸੀਟੀਰਾਯ ਐਕਟ 2013 ਦ 

ਫੁਥਨਆਦੀ FWਚ ਦ ਰਜਕਟਾਂ ਰਈ। 
2. ਇਹ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ 25 ਥਕਰਭੀਟਯ ਰਾਈਨ ਰਾਜਕਟ ਥਫ਼ਯਜੁਯ-ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਨਾਰ ਭਜੂਦਾ ਥਫ਼ਯਜੁਯ-

ਜਰੂੰ ਦਯ-ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਯਰ ਭਾਯਗ (196 ਥਕਰਭੀਟਯ) ਰੂੰ ਘ ਕ ਥਸੱਧ ਸੂੰਯਕ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਦਿਗਾ, ਇਸ 
ਤਯਹਾਂ 100 ਥਕਰਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਨੂੂੰ  ਘਟਾ ਕ au~qr ਿੱਰ, ਥਫ਼ਯਜੁਯ-ਪਾਥਜਰਕਾ-ਭੁੂੰ ਫਈ ਿੱਰ ਬਥਜਆ 

ਜਾਿਗਾ। ਦੱਖਣ (ਥਪਯਜੁਯ-ਥਦੱਰੀ-ਭੁੂੰ ਫਈ ਰਾਈਨ ਦ ਫਦਰਿੇਂ ਯਸਤ ਿਜੋਂ), ਜੂੰ ਭੂ ਤੋਂ ਭੁੂੰ ਫਈ ਦਯਥਭਆਨ 

ਥਪਯਜੁਯ-ਪਾਥਜਰਕਾ ਦੀ ਦੂਯੀ ਨੂੂੰ  236 ਥਕਰਭੀਟਯ ਘਟਾਉਣ ਨਾਰ, ਥਕਯਾਏ ਦ ਇਰਾਿਾ ਕਈ ਘੂੰਟ ਦੀ 
ਮਾਤਯਾ ਦੀ ਫਚਤ hovygI, ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਇਸ ਖਤਯ ਦ ਿੱਡ ਆਯਥਥਕ ਫਦਰਾਅ Awauxgy[ 

3. ਥਪਯਜੁਯ ਨਾਰ ਜੁੜ ਕ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਸਥਹਯ ਦੀ ਭਹੱਤਤਾ, ਥਪਯ ਤੋਂ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਦੀ ਭਹੱਤਤਾ ਨੂੂੰ  
ਿਧਾਉਂਦੀ ਹ ਥਕਉਂਥਕ ਅੂੰ ਥਭਰਤਸਯ ਸਥਹਯ, ਥਸੱਖ ਧਯਭ ਦ ਯਕਾਯਾਂ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਤੀਯਥ ਮਾਤਯੀਆਂ ਰਈ 

ਇਕ ਿਾਯਕ ਕੇਂਦਯ ਅਤ ਥਿੱਤਯ ਸਥਾਨ ਹ. ਥਸੱਧ ਸੂੰਯਕ ਦ ਥਜਥਰਹਆ ਂ ਥਪਯਜੁਯ ਅਤ ਤਯਨ ਤਾਯਨ 

ਥਿੱਚ 2.5 ਰੱਖ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਨੂੂੰ  ਰਾਬ ਹੁੂੰਚਾ ਯਹ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਜੂੰ ਭੂ-ਕਸਭੀਯ, ਰਹ-ਰੱਦਾਖ ਰਤੀ 

ਯੱਥਖਆ ਫਰਾਂ ਦ ਥਿਸਾਰ ਅੂੰਦਰਨ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਦਣ, ਆਯਐਪਸੀਟੀਰਾਯ ਐਕਟ 2013 ਦਾ 2 ਧਾਯਾ ਦੀ ਉ-

ਧਾਯਾ (1) ਦ ਤਥਹਤ ਜਨਤਕ ਉਦਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਇਜ ਠਥਹਯਾਉਂਦ ਹਏ । 
ਇਸ ਤਯਹਾਂ, ਇਸ ਯਰ ਥਰੂੰ ਕ ਰਾਜਕਟ ਰਈ ਜਭੀਨੀ ਰਾਤੀ, ਜ ਥਕ ਜਰੂੰ ਧਯ ਥਫ਼ਯਜੁਯ ਯਰ ਰਾਈਨ ਨੂੂੰ  ੱਟੀ-
ਖਭਕਯਨ ਯਰ ਰਾਈਨ ਨਾਰ ਜੜਦਾ ਹ, ਜਨਤਕ ਉਦਸ ਨੂੂੰ  ਜਾਇਜ ਠਥਹਯਾਉਂਦਾ ਹ ਥਜਿੇਂ ਥਕ ਉੱਯ ਦੱਥਸਆ ਥਗਆ ਹ 

ਅਤ ਇੱਕ ਫਹੁ-ੱਖੀ ਰਾਜਕਟ ਹ ਜ ਐਸਆਈਏ ਟੀਭ ਦੁਆਯਾ ਾਇਆ ਥਗਆ ਹ[ 
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CHAPTER VIII: MITIGATION AND RECOMMENDATIONS 
 

Introduction 

fJj gq'i?eN fJe fj;/ s/ Bt/ o/b fbze Bkb ;pzXs j? . fijVk fe gkfe;skB Bkb 
bZrdh nzsook;aNoh ;ojZd d/ Bkb bZfrnk j?, I' fe oZfynk nzd'bB ns/ nkofEesk 
B{z j[bkok, ;EkBe, npkdh Bkb p/jso ;gzoe bJh wjZstg{oB j?. o/b fbze fe;/ 
f;js d/yGkb e/AdoK B{z gqGkfts BjhA eo/rk s/ Bk jh r[od[nkok, wzdo, w;fidK, 
;e{b, nKrDtkVh e/Ado, gqpzXeh ;z;Ekrs dcso, ftok;s ;EkB, fuVhnKxo iK 
ok;Noh gkoe, ;w;kB xkD nkfd . 
           fJj gq'i?eN tZvh frDsh ftu y/shpkVh d/ y/soK B{z gqGkfts eo/rk, fi; 
ftu gfjbK jh dZf;nk frnk j? fe eJh soQK dhnK ;jh wkbehns, epi/ froth j'Jh 
iwhBK ti' bkfJ;?; d[nkok ek;s eoBk, ;kwbkN iwhBK s/ gfjbK jh tZX ub fojk j? 
. fJ; fj;/ d/ y/shpkVh eoB tkfbnk B/ dfonk ns/ ;ojZdh Xosh B{z T[gik G{wh ftu 
spdhb eoB bJh eJh ghVhnK sZe w/jBs ehsh j?. fJj y/shpkVh dh c;b B{z pj[s 
gqGkfts eodk j? . fijVh iwhB s/ fJe th c;b T[rD d/ :'r BjhA ;h, fJjBK b'eK 
dhnK ghVQhnK dh w/jBs Bkb jh T[rD :'r pDkfJnk frnk j?. fJj d' c;bK T[rD d/ 
ekfpb j' frnk j? . eJh tko yokp w";w eoe/ fJe iK d'B' c;bK  spkj j' iKdhnK 
jB fJ; gq'i?eN d/ nkT[D Bkb Gkoh ehws BjhA uekT[Dh gJ/rh . fJj fJbkek T[ikV/ 
s' gqGkftZs j'fJnk j? ns/ b'ek B{z ftd/;h pzfdnk d/ jwfbnk, tzv, :[X, v?wK dhnK 
fJwkosK, nZstkd, okiwkorK ns/ Bkoe' nZstkd d/ i[bw d/ fB;kB jB fi; s' fJ; 
gq'i?eN Bkb b'eK B{z okjs fwb/rh. fJj iwhB e[M ftneshnK d/ Bkw s/ j? go n;b 
ftu T[jBK ftu fe;/ Bk fe;/ Bkw s/ fjZ;k j?. fJj iwhB pj[s ;ko/ wkwfbnk ftu 
froth oZyh j'Jh j?. fgzv d/ e[M nkw fJbkfenk ftu ;kwbkN th ;akwb j?. 
             okiwkorK d/ BhAj gZEo oZyD Bkb b'eK B{z uzr/ bkG j'J/ jB. tZvh 
frDsh ftu b'eK dk ftuko fJj j? fe T[jBK B{z fJe' fijk bkG fwb ikt/ ns/ fJ; 
Bkb i[V/ gqi?eN ;Ekgs ehs/ ikD sK y/shpkVh tkbh iwhB  T[ikV/ ikD dk d[y fi; B[z 
fe;kB d[nkok wK d/ s"o s/ wzfBnk iKdk j? (ekB{zBh nfXeko s' fpBK GKt/ T[j 
y/shpkVh eod/ jB) . ojkfJ;h wekBK dh E'Vh fijh gqsh;as (ekB{zBh nfXeko dh 
gqtkj ehs/ fpNk fi; d[nkok T[j ekfJw jB) th gqGkfts j' oj/ jB. 
                gq'i?eN$o/b fbze Gkr dh gqpzXeh ;hwk soB skoB ns/ fco'ig[o fibQk ns/ 
gZNh ns/ wkBktkbk, ;p vthiBK ns/ fco'ig[o o/bt/ (I' fe fJe g[okDh vthiB j?) 
ftu w"i{dk gqpzXeh ;hwktK nB[;ko j?, e[M fJbkfenk dh topogRwPI nIvIN j?, w"i{dk 
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Bkbhnk jZEh ;w/A ns/ G{wh o/s d/ wkchnk d[nkok Gohnk iKdhnK jB, b'e eoi/ dh 
ieV ftu jB, o/N th xZN j? . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 1 (Existing Rail Link Maps) 

;G s' B/Vbk o/b fbze nzfwqs;o, ibzXo, cohde'N iK fco'ig[o j?. RFCTLARR 

Act n?eN 2013 nMU iDAwn iv`c r`Kdy hoey SIA tIm hyT ilKIAW cIjW dI isPwirS 
krdI hY:  

 nvIN ryl lwien dI pRIXojnw mukMml hoxI cwhIdI hY[ 
 fJj pRIXojnw uhiK ns/ :ksohnk dh svqMqr nktkikJh ftu nkD tkbh 

o[ektN B[z d{o eo/rk. 
 fJ; gq'i?eN Bkb ftneshnK B{z brGr 10 bZy sZe dk bkG j't/rk. 
 fJ; Bkb g?dk j'fJnk o'irko seohpB 2,50,000 lokW nMU PweIdw hovygw[  
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 roj 2500 – 3500 XwqrI roj Awpxy ipMfW leI ies ryl lwien ilMk dI vrqoN 
kr skxgy[ 

 vhib b'e'w'fNt fJziB (fi; B[z j[D vhHn?wH:{ ti' ikfDnk iKdk j?, ed/ edkJh 
nkyoh ;N/;aBK ns/ nktkikJh ;N/;aBK B{z S{jdk j? I' fe w"i{dk o/b fbze dh 
;fEsh ftu) iBsk d/ gZy ftu BjhA fwb fojk j?,  

 ieh isPwirS kIqI jWdI hY ik i/ o/b fbze dh tos' o/bt/ ftGkr, e/Ado 
;oeko, ;{pk ;oeko ns/ fJ; Bkb i[V/ T[fus nfXekonK d[nkok tos' ehsh 
ikt/ ns/ fJ; B{z ;p vthiBK dofwnkD gZNh, wZy{ ns/ fib/ nzfwqs;o, 
fco'ig[o, ibzXo, soB skoB d/ ftueko w?No' fbze o{N d/ o{g ftu i'fVnk 
ikt/ fJj pj[s finkdk bkGekoh pD ikt/rk, feT[fe y/so B{z bzp/ ;w/A pknd 
fJj ;j{bs fwb ojh j/? (id' w"i{dk o/b fbzeK ns/ fJ; y/so d/ ftueko jtk 
dh d{oh pj[s jh xZN j?) 

 fJ; s' fJbktk i/eo ;{oih aurjw qo ibjlI pYdw krn j? s/ fJ; Bkb GzvkoB, 
d[ZX, ;Nhb, ;hfwzN, uko/ dh yohd ns/ tzv ftu j'o ftek; ho skdw hY. 

 jyy ivkws dw kMm hoey qW ielwky dy iv`c rihx vwly lok Aqy ijmIdwrW dI 
AwriQk Aqy smwijk smisAwWvw nMU shwieqw iml skdI hY . 

 ftfdne s"o s/ fJj y/so pj[s fgZSfVnk j? s/ b'eK dh pkjoh d{BhnK sZe 
gzj[u BjhA j? .ryl pirXojnw dy isry c`Vn nwl Awaun vwlIAW pIVIAW nUM 
is`KIAW dI shUlqW lYx vwsqy koeI muSikl nhI AwvygI. fJj nkT[D tkbh 
ghVhnK B[MU ftfdnk s"o s/ I'V d/t/rk.   

 fJ; Bkb ;oeko, ndkbs ns/ gq;k;D B{z tZvh frDsh ftu ekB[zBh mwmlIAW 
ns/ f;ob/y d/ fttkdK s' S[Nekok fwb/rk  . 

 fJ; Bkb ;kwbkN dh iwhB dk tZvk fjZ;k nkgD/ nkg w[V gqkgs j' ikt/rk 
nsy ;p{sK dk Gko ;oeko ns/ gq;k;D dh pikJ/ wkbeK s/ ubk ikt/rk. 

 J/;/ soQK n;b wkbe fit/ pi[or BkrfoeK, ftXtktK, gfotkoW, ;p 
vthiBK, froth iK ;pb?N (id' feokJ/ s/ fdsh j'Jh iwhB nr/ feokJ/ s/ d/ 
fdsh rJh j't/) fJ; gq'i?eN d/ nkT[D Bkb n;b b'e gq;k;D ftu nkT[Dr/ ns/ 
nkgD/ nfXeko gqkgs eoBr/ BjhA sK T[j nfijk eoB dh ;fEsh ftu BjhA 
j'Dr/. 

 fJj gq'i?eN ;?o ;gkNk B{z j[bkok d/t/rk. fJj eJh T[d:'rK B{z y'bD ftu 
;jkfJe j't/rk ns/ T[d:'fre y/so d/ ftek; ftu ;jkfJsK eo/rk.  

 fJ; Bkb nkofEesk B{z fwbD tkb/ bkGK ftu ;wkB dh w[cs nktkikJh Skwb 
j' ikt/rh, fit/ fe ykD dk ;wkB, bZeV, e'bk, fBowkD ;wZroh nkfd fJ; Bkb 
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y/so ftu kWflw (Kandla) pzdorkj sZe y/shpkVh, G'iB dh u/B, g;{ ns/ 
tgkoe ;gbkJh j' ;e/rh. 

 ok;Noh fjZs ns/ r`iKAw bJh ;gbkJh bkJhB Aqy fJ; dhnk ;EkgBktK   
pj[s finkdk BjhA hn[ ies leI ieh pRojYkt dI mhq`qw v`D jWdI hY[ 

 fJ; dy Bkb gq;k;B dw lokw dy nwl  sihXog d/ iv`c tkXk j't/rk. 
 fJ; gq'i?eN Bkb Bht/ fJbkfenK B{z so[zs gqpzXeh ns/ okjs ;jkfJsk gqdkB 

ehsh ik ;edh j?, G'iB ns/ ykd dh tzv ftu tkXk j't/rk, G{wh ns/ o/s 
wkchnk s/ w[;feb gqd/; ftu Bio oZyh ik ;e/rh ns/ b'eK d/ bJ/ j'J/ 
eofink s/ izihoK gkJhnK ikDrhnK . 

 pROjkt dy pUrw hox krky jmIn Aqy ryq Knn mwPIAW qy ingrwnI v`Dx dI 
Aws kIqI jw skdI hY . 

 audwrh dy Pyr iv`c P`sy hoey lOkw dI igxqI iv`c kmI AwvygI. 
 fJ; gq'i?eN d/ nkT[D Bkb iwhB dh do iv`c Gkoh T[Skb AwvygW Aqy fJ; Bkb 

w[nkti/ dh wzr th tX/rh, g"d/ brkT[D iK feT[;e o/bt/ ;N/;aNK gqkgs eoB 
iK nktkikJh dh ;j{bs ftu B/fVU i[V/ b'eK dh tX/o/ wzr tX/rh. 

 jkb ftu ies Kyqr iv`c fJe n`vI kwnUMn :{Bhtof;Nh ;Ekgs eoB dk gq;skt 
nkfJnk j? I' fe fJ; o/b fbze s/ tZy tZy nktkikJh o;fsnK s' brGr 5 s' 
30 feb'whNo dh d{oh s/ ;Ekfgs j't/rh.  ies n`vy ryl pirXojnw dy nwl Awx-
jwn vwilAW nUM  kwPI shUlqW imlxgIAW.  

 k`uJ ie`k pROjkt pRvwivq pirvwrW dw hwly vI mnxW hY ik mojUdw ryl il`k 
pirXojnw nMU rwStrI rwj mwrg dy sMmwnMwqr bnwaunW cwihdW hY ikauik mojUdw 
rUt lMbw pYdW hY. 

 AMq iv`c AYs AweI ey (SIA Team) tIm ieh d`snw jrUrI smJdI hY ik mOjUdw 
pirXojnw vwsqy Buim AiDkrx dI pRikrAW krky ivsQwipq hox vwly lokW dI 
igxqI nW dy brwbr hY. kauik ieh ryl pirXojnw muK qor qy KyqIbwVI vwly 
vIrwn jmIn qo l`g rhI hY AYs.AweI.ey dy AiDAYn dy muqwibm igxqI dy k`uC 
iek` Gr pRBwivq ho rhy hn pr nwl ieh vI AWs hY ik auh ryl lwien qo 
sjy-K`by h`t ky Awpxy Gr nUM dobwrw inrmwx ApnI hI jmIn iv`c guMjwieS hY 
Aqy ijhVy Coty ikswn hn auh auicq muAwvjw dI rkm qo ie`k n`vI ijMdgI SurU 
kr skxgy (Under this act RFCTLARR-2013) . 

……………….. 
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                                                    INTERVIEW SCHEDULE 

 

General Information 

1. Respondents Name                

2. Contact Number       

3. Sex                                                        Male/Female/Others  

4. Age                          

5. Relation with HOF    

6. Religion                     Hindu/Muslim/Sikh/Christian/Any other 

7. Caste                         Gen/Sc/St/OBC 

8. Sub-Caste 

9. Class                                                              (If applicable) 

10. Marital Status  

11. Age at Marriage  

12. Village 

13. Post 

14. Tehsil/Block 

15. District  

16. Land 

17. Extent of Project Affected Area: Fully, Partially, None.  

18. Land/Building/Both  

19. Agricultural/Residential  

   Family Particulars [Demographic and Socio-Economic Profile] 

1. Type of Household           Extended/Joint/Nuclear and Individual  

2.  Total Number of Family members: Male= 

                                                        Female= 

3. Total number  of children:                 Male= 

                                                        Female  

4. Family Size:                                    Small (2-4), Medium (5-7) and Large Above 7).  

5. Are you Aborigines of this place or you migrated from some other place?  

1. YES  

2. NO 

6. If migrated from other place, what was your place of residence before you shifted here? 

…………………………………………………………………and 

   How long have you been living here as HH/ Family?………………….. (Years). 

7. What was the reason for migration? 

………………………………………………………………. 

Occupation and Income 

1. Household Main Occupation  

2. Monthly Income  

3. Subsidiary Source 

4. Number of Adult Earning Members  

5. Number of Dependents 

Monthly Expenditure in Rs.  



Annexure 2 (Questionnaire) 

160 | P a g e  

 

1. Food 

2. Education  

3. Health  

4. Miscellaneous 

Income Tax related Information 

1. Do you pay Income Tax? Yes or NO 

2. If yes, How long you have been paying your income tax?  

3. What are the sources of income through which you pay your income tax?  

 In-debtdness  Money/Land/Home, etc.,  

Total  Loan 

Amount 

Borrowed 

from 

Date 

Incurred 

Rate 

of 

Interest 

Purpose for 

Loan 

     

     

 

Vulnerability (If Respondent Belong ToVulnerable Group-1-Yes/2- No) If Yes 

1. HH Below Poverty Line 

2. BPL as a result of loss of Livelihood/Assets 

3. Female Headed Household 

4. Old Age 

5. Disability  

6. Others (specify) 

 

Household assets  

1. TV 

2. Refrigerator  

3. Washing Machine  

4. Telephone/Mobile/Smart Phone/Normal Phone  

5. Cycle/Rickshaw/2 Wheeler/4 Wheeler 

6. Bullock Cart/Tractor 

7. Food Processor/Mixer/Grinder 

8. Computer/Laptop 

9. Ceiling Fan/Air Cooler/Air Conditioner 

10. Microwave Oven  

11. Others  

Cattles:  

1. Number of Cattle 

2. Quantity of Milk Produced  

3. Amount of Milk Sold 

4. Price per kg 

5. Place where it is sold 

6. Grazing Pattern of Cattle (Distance, Shamlat land if any).  

7. Land under Affected Area 
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House Structure: Type of Construction material used 

1. Mud Made 

2. Brick Made 

3. Cemented 

4. Thatched 

5. Wooden  

6. Combination of Mud and Cement  

7. Others 

8. Number of Floors 

9. Number of Rooms  

10. Status of electricity Available: Available and Not Available  

11. If not available, Source of lightening is: Kerosene, Other oil, Gas, Candle, others  

12. Toilet facility: Yes/No 

13. If Toilet available, Pour Flush, Water Seal and Pit Latrine 

14. Source of drinking Water: Well, Water Tank/Pond, Piped Supply and Hand Pump 

15. Source of Cooking fuel: Wood and Cow Dung Cakes, Kerosene, Coal, LPG and others  

Agricultural and Irrigation Tools 

1. Type of tools 

2. Number of tools 

3. When Acquired  

4. Use of tools 

5. Price  
 
PATERNAL  and Maternal SIDE: (For More Information Refer Genealogy) 

Paternal Side (For More Information Refer 

Genealogy) 

Maternal Side (For More Information Refer 

Genealogy) 

Name   Name   

Relationship with Head 

of Household  

 Relationship with Head 

of Household  

 

Age   Age   

Place of Birth/District  Place of Birth/District  

Marital Status   Marital Status   

Exogamous Group   Exogamous Group   

Education  Questions  were 

Not asked as people  

Misunderstood SIA  

with CAA/NCR people    

Education   

Working status   Working status   

Occupation   Occupation   

Income   Income   

Disability   Disability   

Any Skill   Any Skill   

 

 

IMPACT OF PROJECT ON HOUSE 

1. Total Land holding of the household/Family (in acre/Bigha/Kanal/Marla) 
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2. Does your house/building fall in the Project Affected Area? If yes, Impacted Area 

3. Partially/Fully 

4. Use of the Structure: 

5. Residential/Commercial/Residential cum Commercial/Others  

6. Tenure Status: Own/Rented/Leasehold/Others/NA 

 

IMPACT OF PROJECT ON LAND  

1. Does your land fall in the Project Affected Area? If yes, Impacted Area 

2. Plot/Registration No. (As per revenue record) 

3. Actual Affected Area of the Land/Plot 

4. Any Shamlat land in the village 

5. Type of affected land: Irrigated/Un-irrigated/Barren 

6. Use of Affected Land: Agricultural/Residential/Commercial and others 

7. Ownership of the land: Private/Government/Religious/Community and others 

8. Type of Ownership: Individual/Single and Joint/Shareholders  

 

Details of the Land Owner/Occupier (s) 

1. Name of the Owner 

2. Place of Residence/Location of the land 

3. Nature of Land 

4. Size of the land 

5. Status of ownership: Titleholder/Customary Right/License from local authority  

6. Rate of the land: Market Rate/Revenue Rate  

 

Impact on Associated User/Person on the land: if labour is hired 

Yes/No/N.A 

Users of 

Land 

If, Yes (Give Nos.) Formal 

Rent 

Agreement 

(Yes/No) 

Amount 

Paid Per 

Month 

Payment 

Mode 

Male Female Total 

Agricultural       

Labourer       

Agricultural       

Tenant       

Agricultural       

Share       

Cropper       
1.  

 
 

IMPACT ON TREES IN AFFECTED LAND / FOREST 
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Name of 
Plant/Tree 

S 

Quantit
y 
(No.) 

Age 
 

Type of 
Trees 

1.Fruit 

Trees 
2.Non- 

Fruit/Timber 

Articles in 

use from 

Plants/Tre 
es; 

Fruits/Veg 

/Wood/her 

Yield 

(kg/Tre 

) per 
season 

Selling 

of 

Product 
cts 

Market 

Price 

as per 
Affecte 

d 
Person 

s 
Estima 

Total 
Benefit 
from 

Selling 

         

         

         

 

IMPACT ON CULTIVATED LAND 

Name of 

Area 

Cultivated Area 

(Kanal/Bhigha/Acre) 

          Type of Crop 

Cultivated 

(w.r.t. 

Season) 

Average Yield 

(kg/From 

Cultivated 

Area) 

Market 

Price   (Per 

kg) 

     

     

     

     

 
Hierarchy amongst villagers for the collection of forest goods? (Vulnerable) 

 

IMPACT ON HEALTH INSTITUTIONS IF ANY 

1. Yes 2. No 3. Don‟t Know 

If Yes, 

 

Type of 

HI 

Number 

of HI 

Preference of 

    Treatment - 

Ayurvedic, 

Allopathic, Local 

Medicine 

Medicinal 

Herbs (found 

in that area) 

Any 

Environmental/Weather 

Influenced Disease 

     

     

     

     

 
 
IMPACT ON EDUCATION INSTITUTION IF ANY 
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1. YES 2. NO 3. DON‟T KNOW 

IF YES, 

Type of Institution Government  

 

Private  

School   

 

 

College   

 

 

Day Care Centers  

 

 

ICDS (Anganwadi)  

 

 

Others   

 

 

 

IMPACT ON TRANSPORTATION IF ANY, 

(a) MEANS OF TRANSPORTATION IN AN AREA 

1. Local bus 2. Taxi 3. Auto 4. Rickshaw 5. Others (specify)- 

(b) Impact On Transportation If Any 1. Yes 2. No 3. Don’t Know 
If Yes- 

Mode of Transportation  1. Improvement  

 

2. Deterioration  

Local Bus Service 
 

 

Taxi Services 
 

 

Rickshaw  
 

Others   
 

LOSS TO THE RELIGIOUS STRUCTURE 

Do you have any religious place/ Temple/Gurudwara/Mosque etc. on the affected land? 

VILLAGE PROFILE- 

Caste differences 

1. Are there any visible caste differences or discriminations regarding settlement in the village? If yes, 

Explain? 

2. Is there any Established land or work hierarchy in the village? 

3. Is there any discrimination for giving work to the vulnerable group? 

4. What is the basis of cultural discrimination: Religious, Resources (water bodies, ration)? 

5. Control Over Water Resources: Differentiated On The Basis Of Caste/ Vulnerable Group 

 

STATUS AND ROLE OF WOMEN: [Food, Treatment, Restrictions, Untouchables and Purification] 

1. What are your beliefs regarding education and specially women‟s/ girl‟s education? 

2. What are your views about girl‟s education? Do you think there is difference in educating a girl 

and a boy? If so, why and how? 

3. What is the role of women according to you in your society? 



Annexure 2 (Questionnaire) 

165 | P a g e  

 

4. Is there any belief in your community if a woman fails to give birth? 

5. Is the man forced to remarry if his wife couldn‟t possess a child? 

6. Is there any prohibition to the mother after giving the child birth regarding the following? 

7. Does female foeticide occur? Yes/No 

 

For Women Respondents [Role of women in society and Economy of the household] 

1. Are you working? Yes/no 

2. If yes, where and what? Govt./Private and others 

3. Do you have your own agricultural land? Yes and No 

4. Do you work in your cultivable land or for someone else? Yes/No 

5. If on someone else land, Nature of work, how much you paid and how? 

6. What is your role and support in the agricultural productivity of your land? 

7. Are these lands useful to you other than agriculture like for activities such as grass cuttings, for 

cattle grazing, water collection, throwing waste, use as shortcut way for some place etc. 

8. What are your views regarding land ownership and how do you see it for your children? 

9. Do you also involve in any philanthropic work or working for social cause in village?Yes/No and 

how? 

10. Do youparticipate in local governance for village? Yes/No 

11. If yes, what is your role and how frequently do you meet? 

Local Governance in the Area  

1. Role of head of the local governing body (Panchayat, in land acquisition and solving disputes 

related to land ownership).  

2. What are your view on disputes solving related to land in the village? 

3. Is there any special privilege given to people on the basis of community caste or vulnerabilities? 

4. Is there any women participation from family in your local governing body? Yes/No 

5. Are there any Community Based Organizations (CBOs)/Religion Based Organisation (RBOs)/ 

(Self Help Groups (SHGs)/MahilaMandals/NGOs), etc.? Please mention the role of these groups 

for the village? 

6. Have you ever been a part of the local governing body or have you served at any position?Yes/No 

7. If Yes, What position did you hold? 

8. For how long did you serve the position? 

Project Related Information  

1. Are you aware of the proposed “RAIL LINKPROJECT“? Yes/NO.  

2. If yes, Source of information. 
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3. What is your opinion about the project? Good/Bad/Can‟t say  

4. Do you think that the proposal Rail LINK Project is necessary for your area? Yes/No. 

5. If yes, give your reason?  

 

 
What impacts, both positive and negative of the project do you foresee? 

S. 

no 

Positive Remark S. no Negative Remark 

1 Hi-tech  1 Land  

2 Enhance local  2 Loss of 

Loss of income 

 

3 Increase 

Employment 

 3  

  

    

4 Increase 

Decent Roads 

 4 Loss of  

5  5 Loss of  

 Customers &  

     

6 Increase in  6 Disruption of 

Social/Cultural 

 

Property Value   

    

7 Improvement 

In 

 7 Increase in 

Crime Rates 

 

  

    

8 Increase 

Educational 

 8 Increase in- 

Migration 

 

  

    

   9 Disadvantage 

to the Environment  

 

     

      

    

Increased in Green 

House   

      

    Gas Emission   

 

RESETTLEMENT AND REHABILITATION 

1. Have somebody approached for purchase of your land? 1. Yes 2. No 3. Don„t know 

2. Did you sell any part of your land to any other government entities yet? Yes/ No/ NA  

3. When did it happen? 

4. How long did it take to happen?What was the process? 

5. 1. Natural calamities 2. Agricultural to residential/commercial 3. Others 

6. How much of your land have been proposed to acquire for RAIL LINK Project. 

7. 1-10 Biswas 2. 1-10 Kanals 3.1-10 Bighas 4.1 Acres 5. More than 1 Acres, Don„t know 

8. In case you are displaced (residentially where and how far you prefer to be located? 

9. 1.Within the area 2. Outside the area Preferred Place name: ………………… Distance (in km. 

10. Resettlement / relocation option preference: 1. Self-Relocation2. Project Assisted Resettlement 

11. What do you expect from government for relocation? 1. Plot/Land 2. Constructed building 3. 

Building Construction Assistance 

12. Shifting Expenses 5. Compensation at Replacement Cost 6. Training for Skill up Gradation/Others 

specify?  



Annexure 2 (Questionnaire) 

167 | P a g e  

 

13. Do you think of selling/surrender your land? Yes/No/Not decided  

14. What compensation do you expect to get from government?  

15. What was the previous value of your land? INR…………………………………..Per Acre.  

16. What is the present value of your land? INR………………………………………Per Acre  

17. Will there be a hike in the price of the land after RAIL LINK Project? If yes so how much would it 

be INR…………………………………..Per  Acre.  

18. What can be the economic effect on your life when you have to give part of your landfor RAIL 

LINK Project?  

19. Factors to be considered in providing an alternate place: Access to Family/Friend, Income from 

Household Activity and Income fro BusinessActivity.  Daily Job, Close to Market and Other 

(Specify)…………………………………. 

20. Income Restoration Assistance (The most preferred option): 

a) Employment Opportunities in Construction Work 

b) Assistance/ Loan from Other Ongoing Development Scheme 

c) Vocational Training 

d) Others (specify .................................................................. 

21. Do you want to change your occupation if you sell your land? Yes/No  

22. If yes, what occupation will you hold?  

23. How many times land price has been inflated in your area after these kinds of development projects in 

your area? 

 
W. INSTITUTIONAL ORGANIZATION (RAIL LINK Project) 

1. 1

. 1. Do you know about any provision where you can put your complaint? 1. Yes  2. No 

2. 2

. 2. If yes what are they?............................................................. 

3. 1

. 

3. Complaint Box  2. BDO 

Front Office 

4. 3. Information Service Centre (LAO) 4. 

Other 

4. 3

. 5. Have you visited area through which Rail Link Project 

5. (LAO) office for information?  1. 

Yes 6. 2. No   3. Don„t know place 

7. 4

. 

8. If yes how often have you 

visited?  

9. 1

. Very often   2. Not very often  3. Often 

 

10. In your view how easy is it for you to get information from government office? 

11. Very easy 2. Not very easy 3.Fairly easy 4. Not easy at all 5. Don„t know 

12. Have  you  filed  any  case  against  RAIL LINK (PR-project in anyjudiciary court? 

13. Notes on any other significant information: 
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Annexure8: Video of Field Surveys and Main Public 

Hearings from 16 March  2020 to 19 March 2020. 

(Submitted in Pen Drive) 

 

 

 


