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CHAPTER-1 

INTRODUCTION 

1.1 Project Background 

Chandigarh-Landran-Chunni-Fatehgarh Sahib –Sirhind road (SH-12A) is a very 

important road as it connects the state capital (Chandigarh) with historical towns 

like Fatehgarh Sahib, Sirhind and Patiala. Fatehgarh Sahib is also very important 

religious place for Sikhs as well as for Muslims. Thousands of persons including 

pilgrims travel between Chandigarh and Fatehgarh Sahib daily. Keeping in view the 

importance of the road Punjab Government upgraded this road in the year 2009 

under PSRSP, funded by the World Bank. However, some segment of this road from 

(RD13.935 to RD 15.950)on either side of the Landran Junction could not be 

widened/strengthened due to farmers not agreeing to part with the land needed for 

that purpose. As a result the road crossing between NationalHighway NH205A 

(Kharar-Banur Road) and State Highway SH12A (Chandigarh-Chunni-Fatehgarh 

Sahib road) at Landran, which is generally called as Landran Junction has at RD 

14.775 become a major bottleneck for the movement of traffic. Normally one has to 

spend 15-20 minutes to cross this junction and during rush hours this time can 

extend to 30 minutes or more. Keeping in view the hardships faced by the road 

users, Punjab Government has decided to improve this junction. Apart from the 

narrow width of the road on both sides of this junction the offset positioning of the 

two limbs of the state highway No. 12A at this junction is the main cause of the 

bottleneck. The state government has now decided to make a straight line alignment 

of these two road limbs(by constructing 275 meter new road from RD 14.775 to RD 

15.050) and increase the width of the road from (RD 13.935 to RD 14.775 and RD 

15.050 to 15.950) For that a new 4 lane road, in a straight line alignment to 

Chandigarh-Landran road will be constructed from the existing traffic lights point 

on the National highway(NH) 205A which will meet the existing Landran-Chunni 

road at a distance of about (275)metres from the lights point. Two slip roads near the 

new intersection point, one for going from Chandigarh side to Banur side and 
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another for going from Banur side to Chunni- Fatehgarh Sahib side are also planned 

to reduce the traffic at the planned road intersection point. The planned width of 

Chandigarh-Landran-Chunni-Fatehgarh Sahib road over a distance of about 2.5 kms 

(from RD.13.600 to RD.15.750) will not be uniform throughout. It will be different in 

different sections.  The Acquisition of land starts from RD 13.935 and continous till 

RD 15.950. The portion of road form RD 13.600 to 13.935 and 15.950 to 16.100 will 

only be strengthened by laying new layer of DBM and BC and does not require 

widening since the existing width of the road is 10 meter or above. On the 

Chandigarh-Landran section road widening is planned for a distance of 840 metres 

and on the Landran-Chunni section it will be for a distance of 1175 metresfrom 

Landran Junction respectively. From the starting point on the Kharar-Banur road the 

Right of Way (ROW) of the newly planned section of Landran-Chunni road will be 

25 metres for a distance of  (275) metres and 22 metre for next 125 metres. For the 

next 200 metres the ROW will tapper from 22 metres to 15 metres. From that point 

the increased ROW of the road will remain 15 metres for a distance of 575 metres 

(upto RD. 15.950).  Similarly ROW of Chandigarh-Landran section of the existing 

road from the Kharar-Banur road will be increased to 22 metres for a distance of 400 

metres. For another 200 metres the ROW will tapper down to 15 metres and from 

that point to another 240 metres (up to RD. (13.935) the width of the increased ROW 

will remain 15 metres. The land needed for the construction of new road, slip roads 

and road widening have been identified and demarcated on the ground. It is 

expected that after the completion of the project crossing this road junction will 

become less time consuming. There will be no more long traffic jams. 

The proposal to improve this road junction is quite old. The state government has 

been trying since long to acquire the land needed for the project through persuasion. 

But the land owner were resisting land acquisition and demanding much higher 

compensation for their land. They were even demanding compensation for the land 

acquired earlier for the existing road. The farmers claim that they were not provided 

any compensation when the land was acquired earlier for the existing road. Number 

of meetings were conducted between land owners of Landran village and 
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government officials for land acquisition. Some political leaders, including ministers 

in Punjab Government also tried to persuade the land owners. Persistent efforts by 

the political leaders and the government officials ultimately succeeded in persuading 

most of the land owners to allow government to acquire the required land for the 

project on the negotiated rate of compensation. Efforts are still on to persuade the 

remaining few to part with their land/house for the project in the larger public 

interest. The entire land notified for acquisition falls within the mauza ( territory) of 

village Landran. 

1.2 Benefits of the Project      

The main objective of this project is to improve traffic flow at Landran road junction. 

There will be marked reduction in the time taken to cross this road junction. Every 

vehicle crossing this junction will save 15-20 minutes or even more in its travelling 

time. Elimination/ reduction in traffic jams will save a lot of fuel used by vehicles. 

There will be a marked reduction in the air pollution at this junction caused by 

harmful gases emitted by the slow moving vehicles stuck in traffic jams. Increase in 

road width will help in reducing road accidents. Improvement in the flow of traffic 

at Landran junction will provide further boost to reality sector and commercial 

activity in and around Landran, particularly along the Landran-Chunni road. 

1.3 Need for Social Impact Assessment (SIA) 

The notification for land acquisition was issued under the Right to Fair 

Compensation and Transparency in the Land Acquisition, Rehabilitation and 

Resettlement Act, 2013. As per this act it is mandatory to conduct social impact 

assessment of the affected population within six months of the notification for land 

acquisition. The purpose of conducting social impact assessment is: 

 

▪ To know how the life of the people in the project area will be affected 

positively and negatively by the project in short term as well as long term. 

▪ To identify the affected persons. 

▪ To know the socio-economic background of the affected persons. 
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▪ To identify possible threats as well as opportunities for the various group of 

people like farmers including dairy farmers, unskilled, semi-skilled and 

skilled workers; self employed persons; transporters ; regular job holders; 

shopkeepers; women and school going children. 

▪ To take appropriate steps to mitigate the adverse impact of the project, if any, 

on the life of affected persons. 

▪ To make life of the people more comfortable in the project area by upgrading 

the services/facilities in the area. 

▪ To chalk out plans to enhance the income of the affected persons. 

 

1.4 Objectives of the Study 

The specific objectives of the study are: 

🖎 To estimate the number of families affected in the village, magnitude of their 

land loss relative to their total land holdings. 

🖎 To assess the number of houses, shops, other commercial, industrial, religious 

institutional properties, vacant residential/commercial plots etc., likely to be 

affected by the proposed acquisition. 

🖎 To assess the number of households likely to be displaced from their homes, 

shops or other properties. 

🖎 To assess the socio-economic status of the households affected by land 

acquisition for the road project. 

🖎 To benchmark the status of infrastructure, facilities and services available in 

the project area. 

🖎 To study the short term as well as long term social impact of the project on the 

land loser households as well as others. 

🖎 To suggest Social Impact Management Plan or Mitigation Plan to minimise 

the adverse impact, if any, of the road project. 
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1.5 Methodology 

This study is based on primary as well as secondary data. Observation made by the 

CRRID research team in the field and information provided by the various 

stakeholders was also very useful for the study. A systematic plan of activities to 

execute the task was framed keeping in mind the objectives of this study. The brief 

outline of this plan is provided below: 

🖎 The CRRID research team conducted a preliminary meeting with the village 

Sarpanch, other members of the village panchayat and affected land owners 

of Landran. The meeting was held in the community centre of the village at 

11.30AM on 25-01-2019. Since this project is being executed by the Public 

Works Department, three representatives of the department (one AE and two 

JEs) were also present in the meeting. The village Sarpanch narrated the view 

point of the land owners and also the issues which they discussed in the 

meetings with government officials at the various levels. They also placed 

their main demands before the CRRID team. 

🖎 After the meeting with the villagers the CRRID team visited the project site 

along with the JEs of the PWD. In the field the team noticed the nature of land 

and other structures which have been demarcated for acquisition.  

🖎 The CRRID team also examined the drawings of the project provided by the 

department for better understanding of the problems at present and the 

proposed solution of the problems. 

🖎 Since it is linear project and only that much land which is necessary is 

demarcated for acquisition, the total area of the land which is to be acquired is 

only about 7.50 acres( approx) but the number of affected households/parties 

is very large. 

🖎 Out of the 395 affected households/parties the CRRID team visited the homes 

of 72 households which form about 18.2 percent of the total affected land 

owners. It covered most of the households which live in the village. A very 

large number of affected households are outsiders and thus were not 
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traceable easily. Because of the constraint of time no effort was made to trace 

them. 

🖎 During home visit head of the family or some other responsible person 

available from the family was interviewed personally using a pre-structured 

questionnaire. The aim of this survey was to know the socio-economic 

background of the affected households as well as to know the social impact of 

this project on them.  

🖎 To know the social impact of this project on the shopkeepers at the Landran 

Junction, 45 shopkeepers selected from various parts of this junction were 

interviewed personally. This also include 8 such shopkeepers some part of 

whose shop has come in the project area. Separate questionnaires were used 

to interview the two types of shopkeepers. These shops covered a variety of 

items/activity such as, tiles, marbles, karyana, confectionary, fast food, 

sweets, tea stall, fruit & vegetables, plant nursery, sanitary store, saloon, 

general store, gift shop, electrical goods, etc. 

🖎 Data regarding population characteristics of Landran village were extracted 

from the district census Handbook of SAS Nagar.  

🖎 Large scale topographical maps of the area and aerial images of the area 

available on Google Maps sight were also used to understand the topography, 

drainage, road network and built up areas in the region. 

🖎 Effort was also made to assess the status of infrastructure, facilities and 

services in the village. For that CRRID team traversed through the village and 

noted the condition of streets, drains, toilet facility, drinking water supply, 

power supply, link road, periphery road (phirni), public toilets, general level 

of cleanliness in the village, etc. The CRRID team also conducted FGDs to 

know about the status of various facilities/services available in the village. 

🖎 The collected primary data was coded and entered in MS Excel to create a 

data base. 

🖎 For the better understanding of the reality various tables and graphs/ 

diagrams were generated from the created data base. 
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🖎 Based on the inferences drawn from the generated tables and 

graphs/diagrams, FGDs and observations made in the field a draft report of 

the project was prepared. Copies of draft report were submitted to Dr. Rozy 

Veid,STC/SIRD, Mohali, Punjab and XEN, PWD(B&R) SAS Nagar (Mohali) 

for their comments and suggestions. 

🖎 After receiving the feedback from these authorities the report was modified as 

per their valuable suggestions. The final report was submitted to Dr. Rozy 

Veid STC/SIRD, Mohali, Punjab for forwarding it to the concerned 

authorities. 

 

1.6 Chapter Scheme 

This report is divided into six chapters which are as follows: 

 

Chapter-1: Introduction 

Chapter-2: Geographical Profile of the Area 

Chapter 3: Socio-economic Status of the Affected Households 

Chapter-4: Status of Infrastructure, Facilities and Services 

Chapter-5: Social Impact Assessment  

Chapter-6: Main Findings and Suggestions 
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  CHAPTER-2 

GEOGRAPHICAL PROFILE OF THE AREA 

 

The geographical profile of the area includes natural as well as human aspects of the 

project area. The project area is in linear shape. The total length of the project area is 

about (2.5) kms and its width varies from 15 metres to 25 metres. 

 

2.1 Location 

Landran is a village of SAS Nagar tehsil of SAS Nagar district. It is situated on the 

boundary of SAS Nagar tehsil with Kharar Tehil in the west. Its distance from the 

district headquarters is about 6 kms. The road crossing between State Highways No. 

12A and 205A is usually called as Landran Junction. Its Latitude-Longitude location 

is 30.69º N and 76.66º E.  Landran Junction is located to the southwest of Chandigarh 

at a distance of about 8 kms from the southern end of Udhyan Path 

 

2.2 Topography  

The project area has almost flat topography with a very gentle slope of about 2 to 3 

percent from north-east to the south-west. Abandoned bed of the seasonal stream, 

Patiali ki Rao to the north-west of the village Landran and another Nala flowing to 

the south of the village are the main drainage lines of this area. 

 

2.3 Natural Vegetation 

Kikar (Acacia Arabica), shisham, neem, dek, papal, barota, pilkhan, dhak, etc. are the 

common natural trees of this area. Sarkanda ( Saccharum munja) and Kahen are tall 

grasses of the dry and sandy areasand Nada ( a variety of seed grass) of wet pockets 

of this area. Eucalyptus and Poplar are mostly planted for agro-forestry. Mango, 

jamun, guava, ber and kinnow are the main fruit trees of this region. 
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2.4 Climate 

Since this road junction is located in the vicinity of Chandigarh, the climate of this 

project area is similar to that of Chandigarh, which is generally referred to as sub-

tropical or monsoon type. As per Koppen’s classification this area falls in Cwg 

climatic region. The area experiences extremes of temperatures. During summer, 

especially during May-June, maximum temperature often remains above 40ºC and 

can cross 44ºC on certain days. The minimum temperature during winter, especially 

during December-January generally remains below 10ºC and on certain days can fall 

below 4ºC. 

 

2.5 Soils 

The area has mostly loamy or clayey loamy soils. However in the abandoned bed of 

the Patiali Ki Rao soils are sandy or sandy loam type. Soils of this village are suitable 

for almost all types of crops and trees.  

 

2.6 Land use and Land cover 

As mentioned above, soils of Landran village are suitable for all type of crops. Wheat 

and rice are the main crops of this village. Apart from that, maize, oil seeds, 

sugarcane, green fodder and seasonal vegetables are the other crops which are 

grown on some land in the village. 

Because of its close proximity to Chandigarh and Mohali the village is losing its 

agricultural land to non-agricultural uses, such as shops, housing projects, private 

educational institutions, marriage palaces, etc. 

 

2.7 Demographic Profile 

Demographic profile of Landran village is based on Census 2011 data. Table 2.1 

provide the glimpse of the population profile of this village.  
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Table 2.1 Population Statistic of village Landran 2011 

1 Total No. of Households 460 

2 Total Population 2338 

3 Male Population 1240 

4 Female Population 1098 

5 Child (0-6) population 293 

6 Male Children 159 

7 Female Children 134 

8 Child Population as percent of total population 12.53 

9 Scheduled Caste Caste Population 431 

10 SC Males 226 

11 SC Females 205 

12 SCs as percent of total population  18.43% 

13 Literacy ( Total Population) 84.16% 

14 Literacy ( Male Population) 88.44% 

15 Literacy (Female Population) 79.36% 

16 Total workers as percentage of total population 30.03 

17 Male workers as percentage of male population 49.6 

18 Female workers as percentage of female population 7.9 

19 Main workers as percentage of total workers 99.72 

20 Marginal workers as percentage of total workers 0.28 

21 Non- Marginal workers as percentage of total workers 69.97 

22 Agricultural workers ass percentage of total workers 9.57 

23  Workers in household industry as percentage of total workers 2.57 

24 Other workers as percentage of total workers 87.86 

25 Sex Ratio of total population 885 

26 Child (0-6) Sex Ratio 843 

27 Sex Ratio of SC population 907 

 

2.7a Size of Population 

Landran is a fairly large sized village with 460 households. As per Census 2011, it 

has a population of 2338, out of which 1240 (53.04%) are males and 1098 (46.96%) 

females. 
 

2.7b Scheduled Caste Population 

Punjab has the highest percentage of SC population among all the states of India. 

They form 31.94 percent of the total population of the state. In Landran village SCs 

however form only 18.43 percent of the total population. 

 

2.7c. Sex Ratio 

As per Census 2011, sex ratio of Punjab is 895 and child (0-6 years) sex ratio is 846. In 

Landran village sex ratio of total population is 885 and child sex ratio is 843. This 
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shows that sex ratio of total population as well as child population is marginally less 

than the state average, though the gap between the two is comparatively more in 

case of total population. The sex ratio of SC population in Landran is 907, which is 

also low but it is better than the total population. The village has sizeable population 

of migrants which may be one of the reasons for low sex ratio in this village. Many 

college students are also living in the village as PGs. 

 

2.7d. Literacy 

As per Census 2011, literacy rate of total population in Punjab is 75.84 percent. 

Literacy rates of males and females are 80.44 percent and 70.73 percent respectively. 

In Landran, literacy rates of total population, male population and female 

population are 84.16% and 79.36% respectively which are significantly higher than 

the literacy rates of the state by more than 8 percentage points (see Table 2.2). 

Proximity to Chandigarh and Mohali may be the main reason for comparatively 

higher literacy rate in Landran. 

    Table 2.2 Literacy Rates 

 Average for the 
state 

Landran Difference in 
Percentage points 

Total Population 75.84% 84.16% 8.32 
Male Population 80.44% 88.44% 8.00 
Female Population 70.73% 79.36% 8.63 

 

2.7e Workers 

Out of the total population in the village only about 30 percent are workers. This 

means that each worker is supporting more than 2 non-workers. A very low 

participation of women in work is the main reason for low percentage of workers in 

this village. While nearly half (49.6%) of the males are listed as workers, among 

females only 7.9% of them are listed as workers. Almost all workers are listed as 

main workers, except two females who are listed as marginal workers. Out of the 

total main workers 87.86 percent are listed as other workers. Agricultural workers 

(cultivations + agricultural labour) form only 9.57 percent of the main workers. The 

remaining 2.57 percent of the workers are engaged in household industries.  
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CHAPTER-3 

SOCIO-ECONOMIC STATUS OF THE AFFECTED HOUSEHOLDS 

In this chapter effort has been made to map the socio-economic status of the affected 

households. As mentioned in Chapter-1, the total affected households in the project 

area are 374. The assessment of socio-economic status of the affected households is 

based on the primary survey of 72 households who are living in Landran village. 

The main findings of this survey regarding the socio-economic status of the affected 

households are provided below: 

 

3.1 Size of the Affected Population 

The total size of population of the 72 surveyed households is 295, out of which 160 

(54.24%) are males and 135 (45.76%) females. This means that the sex ratio of the 

surveyed households is 844 which is much less than the state average (895). The 

child sex ratio (0-6 years) is10800. Since there are only 10 children in this age group, 

this sex ratio can not be compared with the state average. 

Table 3.1 Size of affected population 
No. 
of 

HHs 

Population Sex Population 

72 
Males Female Total Total Population 0-6 Population 

160(54.24%) 135(45.76%) 295(100.0%) 844 1000 
 

3.2 Size of Households 

The average family size of surveyed households is 4.1 persons. Table 3.2 shows that 

the number of family members in the surveyed households varies from one person 

to nine persons. The highest frequency (20 households) is of 4 family members 

which account for 27.78% of the surveyed households. The household with 5 

members and 3 members too have fairly high frequency (see Table 3.2). The 

households having 3 to 5 family members account for 65.28% of the surveyed 

households. The number of households with 2 members is also fairly large (10). 
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Table 3.2 Number of family members per household 

No. of family 
members 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Frequency 3 10 13 20 14 6 2 3 1 72 

Percentage 4.17 13.8
9 

18.0
6 

27.7
8 

19.4
4 

8.33 2.78 4.17 1.39 100.00 

 

3.3 Religious Composition 

Religion is a very important social 

dimension of population. Its 

spatial expression is in the form of 

religious places like gurudwara, 

temple, mosque, church etc. Even 

cremation grounds, burial places 

too are spatial expression of 

religion. Landran is 

predominantly a Sikh village 

which is expressed in the selected 

households too. Out of the 72 households, 68 (94.44%) profess Sikh faith and only 4 

(5.56%) Hinduism. 

3.4 Social and Caste Composition 

 

Series1, 
Hindu, 

5.56, 6%

Series1, 
Sikh, 

94.44, 
94%

Figure 3.1 Religious Composition
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On the Indian sub-continent caste is a very important indicator of social standing of the 

family. Even the economic status of the family is also associated to a great extent with its 

caste. Out of 72 households 71 belong to 

General Caste and one to Other Backward 

Castes (OBC). While all households 

belonging to General Castes are listed as 

Above Poverty Line (APL) families, the 

single OBC household has been listed as 

Below Poverty Line (BPL) family. The data 

regarding specific caste of the surveyed 

households show that out of 72 households, 

67 belong to Jatt caste which is the dominant land owning caste of Punjab. Out of the 

remaining 5 households, 2 belong to Soods and one each to Sonar, Khatari and Lohar castes.  

Table 3.3 Caste of the households 

  Frequency Percent 

Sonar (Goldsmith) 1 1.4 

Jatt 67 93.1 

Khatari 1 1.4 

Lohar 1 1.4 

Sood 2 2.8 

Total 72 100 

 

3.5 Age Structure 

Age structure of the population indicates availability of work force in that 

population group. Table 3.4 shows that out of the total population of surveyed 

households 9.15% are below the age of 15 years and another 15.60% are above 60 

years. This means that more than 75% of the population is a potential work force. 

The Table also shows a huge imbalance in the male and female population in the age 

group of 6-14 years. In this age group there are only 4 females while the number of 

males is 17. The Table also shows that there is no female above 75 years. 

Table 3.4Age of Family members 

Age Numbers Frequency 

Up to 5 years 6 2.03 

 6-14 years 21 7.12 

14-25 years 44 14.92 

Series1, 
APL , 99, 

99%

Series1, 
BPL, 1, 

1%

Figure 3.2 Economic Category
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25-35 years 73 24.75 

35-50 years  70 23.73 

50-60 years 35 11.86 

60-75 years  30 10.17 

More than 75 years 16 5.42 
Total 295 100.00 

 

3.6 Age Pyramid 

Age pyramid of a population is a very good indicator of the stage of economic 

development of that country, state or village to which that population belong. In an 

underdeveloped economy the age pyramid of population is in triangular form with a 

very wide base. As the economy starts developing the base of the triangle starts 

shrinking, the apex of the triangle starts rising and the middle portion of the 

pyramid starts bulging out. As the economy develops further the bulge starts 

moving upward. The shape of pyramid of population of the surveyed households of 

Landran shows that the base of the pyramid has shrunk a lot. It is bulging out in the 

age group of 20-40 year. After that it starts shrinking and the apex of the pyramid is 

formed by 80-85 age group. There are only 2 males in this age group. The shape of 

the pyramid indicates a fairly developed stage of the economy. However it may be 

clarified here that since this age pyramid is of only the land owning class of 

population and not of total population of Landran village it does not reflect the 

levels of economic development of the population of Landran. 
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Figure 3.3 Age pyramid of surveyed households 

 

 

3.6 Educational Status 

Because of its location in the vicinity of Chandigarh, Landran village has a very high 

level of literacy. In the surveyed households nearly 95% of the population above the 

age of 6 years is literate. The literacy rates among males and females in this age 

group are 98.05% and 90.84% respectively. Nearly one-fourth of them are graduates 

or post-graduates. The Table 3.5 shows a very interesting pattern. The Table 3.5 

shows that the percentage of illiterates and those who are educated up to class 5th is 

high among females compared to males. By contrast at Middle, Matric and Sr. 

Secondary level males outnumber the females by big margin. At Graduation level 

though the percentage level of males is still high than the females, yet the gap 

between the two narrows down quite significantly. At post-graduate level females 

outnumber the males by big margin. Technical/vocational education is received by 

very few persons. There are only 3 males and 1 female who have received technical/ 

vocational education.  

Male, Up to 10 
years, 11

Male, 10-20 years, 
20

Male, 20-30 years, 
27

Male, 30-40 years, 
40

Male, 40-50 years, 
20

Male, 50-60 years, 
18

Male, 60-70 years, 
16

Male, 70-80 years, 6

Male, 80-90 years, 2

Female, Up to 10 
years, -4

Female, 10-20 
years, -9

Female, 20-30 
years, -33

Female, 30-40 
years, -31

Female, 40-50 
years, -19

Female, 50-60 
years, -17

Female, 60-70 
years, -15

Female, 70-80 
years, -7

Population Pyramid of Surveyed Households

Male Female



24 

 

Table 3.5  Educational Status 

 Frequency Percent 

Illiterate 5 6.9 

Up to 5th 7 9.7 

Middle 15 20.8 

Matriculation/Secondary 20 27.8 

Higher Secondary 7 9.7 

Graduation 15 20.8 

Post- Graduation or above 2 2.8 

Technical/ Vocational 1 1.4 
Total 72 100.0 

 

3.7 Occupation of Members of Households 

Table 3. shows the occupation pattern of surveyed households. It shows that persons 

who are employed in agriculture or some other occupation form only 31.86% of the 

total population. This shows that each worker is supporting more than 2 

dependents. The table further shows a marked difference in the proportion of 

workers among males and females. Compared to 52.5% workers among males, 

women have only 7.4% workers among them. Most women have listed themselves 

as housewife. 

Nearly one-third of the workers are engaged in farming. Another one-third is in 

government or private service and the remaining workers are self employed, 

shopkeepers or engaged in trade and commerce, transport, storage and 

communication. 

Table 3.6 Working Population 

Workers 
Mal
e %age Female %age Total 

Percentag
e 

Self –employed on the farm /Cultivator 29 34.52 2 20 31 32.98 

Self-employed in non-farm activities 8 9.52 0 0 8 8.51 

Casual Labor 3 3.57 0 0 3 3.19 

Govt. Employee 13 15.48 7 70 20 21.28 

Contractual / Private employee 8 9.52 1 10 9 9.57 

Others services 2 2.38 0 0 2 2.13 

Shop Keepers/ Trade and commercial 14 16.67 0 0 14 14.89 

Transport, storage and communication 7 8.33 0 0 7 7.45 

Total  84 100.00 10 100 94 100.00 

 

3.8 Size of Land Holdings 

Size of land holdings of the surveyed households varies from 2.5 biswa to 15 acres. 

Among the surveyed households, 3 households have only commercial property. 

Thus their land holdings are very small ranging from 2.5 biswa to 7 biswa. Land 
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holdings of other households are also very small. Table 3. shows that except for 4 

households, all households have small or marginal land holdings. The size of land 

holdings in one-third of the cases is one acre or less. In another about 36% of the 

cases it is between 1 and 2.5 acre. This means that in 69.4% cases the size of land 

holdings is up to one hectare only. In another 25% cases this size is between 1and 2 

hectare. Only 4 households (5.56%) have land holding size more than 2 hectares or 5 

acres. Since land prices in this village are very high, even a person who is having 

only one acre of land is a crorepati. 

Table 3.7 Size of Land Holdings 
Land Holding Number Percentage 

Up to 1 Acre 24 33.33 

1 Acre to 2.5 Acre (1 hectares) 26 36.11 

2.5 – 5 Acre (2 hectares) 18 25.00 

More than 5 Acre (2 hecatres) 4 5.56 
Total  72 100.00 

 

3.9 Size of Land to be Acquired 

Size of land to be acquired in 72 surveyed households varies from less than one 

biswa to about 16 biswa. In about 11% cases the size of land notified for acquisition 

is 1 biswa or less. In fact in about 68% of the total cases the size of notified land is 

upto 5 biswa. And if this limit is extended to 10 biswa then 91.6% of the cases will be 

covered. There are only 6 (8.33%) cases where the size of notified land is more than 

10 biswa. 

Table 3.8 Size of Acquired Land 

Acquired Land Number Percentage 

1 Biswa or less 8 11.11 

1-2 Biswa 15 20.83 

2-5 Biswa 26 36.11 

5-10 Biswa 17 23.61 

10-20 Biswa 6 8.33 
Total  72 100.00 

 

3.10 Animal Wealth 

Animals, especially dairy animals are an indispensible part of the rural economy. 

They make notable contribution to the family income of the farmers. Most farmers 

keep one or two dairy animals to meet the family requirement of milk. The surplus, 

if any, is sold out to earn some income. But some of the farmers keep more number 

of milch animals. In such cases proceeds from the sale of milk form a major portion 



26 

 

of the family income. Buffalo and cow are the main milch animals which are kept by 

the farmers. Although Landran village has a great potential for dairy farming, yet 

not many farmers are keeping dairy animals. One of the major reasons is that the 

village has great demand for PGs and rented accommodation. Animal sheds have 

been converted into multi-storey residential accommodation for renting out. 

Secondly very large number of residents of this village are earning their livelihood 

from non-farm activities and services. It is therefore not surprising to note that out of 

72 surveyed households only 21 (29.17%) were having milch animals. Even among 

these 13 (61.9%) households were having only one or two milch animals and 3 

(14.3%) were having 3 milch animals each. In most such cases substantial part of the 

milk is consumed by the famil and only the surplus is marketed. Four (19.1%) 

households have 6 milch animals each. These can be called as small sized dairies. 

Sale proceeds from milk contribute very significantly to the family income of such 

households. One household is having 14 milch animals. It seems that this household 

is totally dependent on milch animals for its livelihood.  

Table 3.9 Number of Families having milch animals (Buffalos+ Cows) 

Milch Animals Frequency Percentage 

1 Milch Animals 5 23.8 

2 Milch Animals 8 38.1 

3 Milch Animals 3 14.3 

4 Milch Animals 0 0 

6 Milch Animals 4 19.1 

14 Milch Animals 1 4.7 
Total 21 100.00 

 
 
 
 

3.11 Milk Production 

The 21 households which have milch animals are producing on an average, more 

than 400 litres of milk daily. There are 68 milch animals with these 21 households. 

Thus the average milk yield of each animal comes to 6 litres. The daily milk 

production of households depends upon the number of milch animals with the 

family. In 47.6% households daily milk production is between 6-10 litres per day. In 
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33.3% of household this production is between 15-20 litres. In 2 households it is 

around 40 litres per day. Out of remaining 2 households one reported 60 litres and 

other 70 litres as their average daily milk production. Only a small proportion of the 

milk produced is kept for self consumption. Rest of it is marketed. 

Table 3.10 Average daily milk production per households 

Milk production in litres No. of Households 

6 2 

7 2 

8 4 

10 2 

15 2 

16 1 

17 1 

20 3 

37 1 

40 1 

60 1 

70 1 

Total 21 

 

3.12 Facilities at Home 

 

3.12.1 Type of House 

Out of 72 houses 71 are pucca and one is semi-pucca. This shows that economic 

condition of all the surveyed households is fairly good. 

Table 3.11 Type of House 
Type of House  Frequency Percent 

Pucca 71 98.6 

Semi Pucca 1 1.4 

Total 72 100.0 

 
 

3.12.2 Source of Drinking Water 

Out of 72 households 65 (90.3%) have piped water supply, 4 (5.6%) have piped water 

supply as well as access to tubewell water. There are only 3 households which have 

no access to piped water supply. They are using water from tubewell. Some of these 

dwellings are farm houses. 

Table 3.12 Main Source of Drinking water 
 Frequency Percent 

Piped Supply 65 90.3 
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Piped Supply, Tube Well 4 5.6 

 Tube Well 3 4.2 

Total  72 100.0 

 
3.12.3 Availability of Toilet Facility 

Toilet facility at home is a basic necessity of every household. Financial assistance is 

provided to deserving households to install toilet at home under Swachh Bharat 

Abhyan. It is creditable that all the 72 surveyed households have toilet facility. 

However, the village do not have the facility of public toilets, which is a must if the 

village have to be made open defecation free. However, the village lacks 

underground sewerage system. 

3.12.4 Use of Fuel for Cooking 

The most convenient and efficient fuel for cooking is LPG. People in rural areas 

generally use wood, cow dung, crop residue and kerosene for cooking. Landran 

being a semi-urban village, each surveyed house has LPG connection. However, 

about 46% of the households use wood, cow dung or kerosene along with LPG in 

their kitchens. (see Table 3.13 )  

Table 3.13 Type of Cooking Fuel Used 

  Frequency Percent 

LPG 39 54.2 

LPG, Cow Dung 10 13.9 

LPG, Cow Dung, Wood 13 18.1 

LPG, Cow Dung, Wood, Kerosene 3 4.2 

LPG, Wood 7 9.7 

Total 72 100.0 
 

3.10.5 Stand by Source of Power 

Power shut downs due to storage in power supply or for undertaking some repair 

work is a common feature of this area especially during summer. For continuous 

power supply during shut downs, people keep invertors or generator sets. Generator 

sets create noise pollution as well as air pollution. Thus most people prefer to keep 

invertors which are silent and do not create air pollution. Out of 72 surveyed 

households, 52(72.2%) were having invertors at their homes. It is needless to say that 

all the surveyed households were having power connection. 

Table 3.14 Stand by source of power 

 Frequency Percent 

Inverter 52 72.2 
No 20 27.8 
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Total 73 100.0 
 

3.13 Household Assets 

Household assets with a family are a fairly reliable indicator of the standard of living 

of the family. Effort was made to map the common assets of the surveyed 

households. Table 3.15 shows the status of the common assets in the surveyed 

households. the said Table shows that all the surveyed households were having T.V. 

set as well as refrigerator which are the most common necessities of modern life. 

Like T.V. and fridge, washing machine too has become a common gadget in most 

houses. As many as 93.1% of the households were having this gadget. Nearly 85% of 

the households were having two wheeler which is the most common personal mode 

of transport. More than 54% of the households were having a four wheeler, which 

only those can keep who have income above a certain level. Air conditioners these 

days are entering homes of most middle class families. As many as 55.6% of the 

surveyed households are having AC at their homes. With increase in literacy level,  

use of computer is becoming very common in urban as well as in rural homes. 

About 29.2% of the surveyed households were having computer/laptop. Since most 

surveyed households are having small or marginal land holdings, only about 22% 

ofthem were having tractor. The discussion above indicates that standard of living of 

majority of the surveyed households is fairly good.  

Table 3.15 Household Assets 
Sr.  Items Yes No Total 

1 T.V. 72 (100.00) 0 72 (100.00) 

2 Refrigerator 72 (100.00) 0 72 (100.00) 

3 Two Wheeler 61 (84.70) 11 (15.30) 72 (100.00) 

4 Four Wheeler 39 (54.20) 33 (45.80) 72 (100.00) 

5 Tractor 16 (22.20) 56 (77.80) 72 (100.00) 

6 Computer/ Laptop 21 (29.20) 51 (70.80) 72 (100.00) 

7 Air Conditioner  40 (55.60) 32 (44.40) 72 (100.00) 

8 Washing Machine 67 (93.10) 5 (6.90) 72 (100.00) 
 
 

3.14 Household Income 

There is a vast variation in the income of surveyed households. it varies from 

minimum of Rs. 57 thousand to maximum of Rs 22.79 lac. There are only 3 (4.17%) 

households which have average annual income of Rs. 1 lac or less. In 50% of the 

cases this income is from 1 to 3 lac. In a little over 22% of cases the average annual 

income is between 3-5 lac. About 23.6% households reported their annual income 

above Rs. 5 lac. In fact 7 (9.72%) households have annual income above Rs 10 lac, out 

of which 2 have their income above Rs 20 lac ( see Table 3.16 ) This shows the level of 

prosperity in the village.  
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Table 3.16Average Annual Income of Households 

S.N
o 

Income (in Lacs) No. of HHs Percentage 

1 upto 1 3 4.17 

2 1-2 18 25.00 

3 2-3 18 25.00 

4 3-4 8 11.11 

5 4-5 8 11.11 

6 5-10 10 13.89 

7 10-20 5 6.94 

8 More than 20 2 2.78 
 Total 72 100.00 

 

Most surveyed households have multiple sources of income such as agriculture, 

milk selling, services, business, rent from house or shop land lease etc. Service as one 

of the sources of income have been reported by more than 55% of the households. 

Similarly agriculture as one of the income sources has been reported by about 34.7% 

of the households. Business as one of the sources of income has been reported by 

more than 22% of the households (see Table 3.17) 

Table 3.17 Sources of Income 

S.No Source of Income No. of Households Percentag
e 

1 Agriculture 25 34.72 

2 Selling Milk 7 9.722 

3 Services 40 55.55 

4 Business 16 22.22 

5 House/Shop Rent 12 16.67 

6 Land Lease 8 11.11 
 Total 72 100.00 

 

3.15 Debt Status of the Family 

Out of 72 surveyed families only 9 reported that they have outstanding loan. In all 

these cases it is institutional loan. Loan has been advanced by the Co-operative Bank 

and by Punjab National Bank in 3 cases each. By SBI, HDFC and Gramin Bank in one 

case each. In six cases the loan has been provided for agriculture purpose, in two 

cases for construction of house and in one case for business. The loan amount varies 

from minimum of Rs 1 lac to maximum of 30 lac ( see Table 3.18 )  

Table 3.18 Status of Outstanding Loan 
 Number Loan Provider /Source Amount (Rs.) Purpose 

1 1 PNB   10,00,000 Business 

2 1 Co-operative Bank  2,00,000 Agriculture 

3 1 SBI Bank  10,00,000 Agriculture 

4 1 PNB   1,00,000 - 

5 1 PNB   12,00,000 Agriculture 
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6 1 Co-operative Bank  12,00,000 Agriculture 

7 1 HDFC  30,00,000 House Loan 

8 1 Co-operative Bank  2,00,000 Agriculture 

9 1 Gramin Bank  7,00,000 House Loan 
 

Conclusion 

The discussion above leads to the conclusion that the surveyed households have 

average family size of about 4 persons which indicates that people are practising 

family planning methods to keep their family size small. The literacy level of the 

people including females is very high. Each household has access to clean portable 

water through piped water supply system or from the tube well. Each house also 

have access to toilet at home. LPG is used in each house. All house have power 

connection and many of them also have standby source of power, T.V, fridge and 

washing machines can be found in almost every house. Most households have two 

wheeler or four wheeler or both. In short almost all of them have good income and 

fairly good standard of living. Indebtedness is very low. All loans are institutional 

and have been taken for productive works like agriculture or business or for 

construction of house. 

    

 

 

 

 

 

 

 

CHAPTER-4 

STATUS OF INFRASTRUCTURE FACILITIES 

 

In this chapter effort has been made to benchmark the status of infrastructure 

facilities in the project area. This has been done mainly for two purposes, that is, i) to 

provide a base line for any post project social impact assessment study, and ii) to 

identify gaps in the infrastructure facilities for undertaking any social impact 

mitigation measures by the government or by any corporate under Corporate Social 
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Responsibility (CSR). The key infrastructure facilities which have been evaluated in 

this chapter are: 

🖎 Road and rail connectivity 

🖎 Drinking water facility 

🖎 Toilet facility at home 

🖎 Streets and drains 

🖎 Education facilities 

🖎 Health facilities 

🖎 Animal health facilities 

🖎 Anganwadi centres 

🖎 Community centres/Dharamshalas 

🖎 Market centres 

 

4.1 Road and rail connectivity 

Road and rail connectivity is one of the most important indicators of development of 

any area. The external links of any settlement depend mainly on the road and rail 

links. The role played by the rural roads in the transformation of rural economy of 

Punjab is well known. 

 

Village Landran is located at the intersection of two important roads, that is, 

(National) highway NH205A (Kharar-Banur road) and state highway SH12A 

(Chandigarh-Fatehgarh Sahib road). Thus the village has road connectivity with 

Chandigarh, Mohali, Fatehgarh Sahib, Kharar and Banur towns as well as with the 

nearby villages like Lakhnaur, Bairampur, Sawara, Kailon, Chapparchiri, etc. 

However, traffic jams at the road junction impede its connectivity to the above 

mentioned towns and villages to a great extent. 

 

Although Chandigarh–Ludhiana rail line is located at a distance of about 1.5 km 

from the abadi of this village, the nearest railway station is locatedat Kharar which is 

at a distance of about 7 km from the village. However, people prefer to board the 

train for going towards Ludhiana side from Mohali station and for Ambala side from 
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Chandigarh station which are located at a distance of about 11 kms and 20 kms 

respectively. 

 

4.2 Drinking Water Facility 

Access to safe drinking water is the basic need of every household. The shallow 

ground water of this area is not potable. However, the village has been provided 

piped drinking water by the Department of Drinking Water Supply of the Ministry 

of Drinking Water and Sanitation, Government of India. Almost every house in the 

village has water connection. Out of the 73 households surveyed in the village 70 

(95.9 %) of the households were having connection for the piped water. Others were 

using water from deep tubewells. 

 

4.3 Toilet Facility at home 

A Swachh Bharat Abhiyan or Swachh Bharat Mission was launched in the country in 

the year 2014. The main objective of this mission is to make every village in the 

country open defecation free. Almost every house in the village is having this 

facility. All the 73 surveyed householdsin the village were having this facility at 

home. However, the village lacks public toilets. Many migrant workers and vendors 

who are living in temporary shelters outside the main settlement (abadi) practice 

open defecation around the village.  

 

4.4 Streets and Drains 

The village has pucca (concreted) streets in the entire village which are in a fairly 

good condition. The drains are open but are paved and cemented. However, the 

village face problem for the disposal of sullage water from the village pond to the 

nala flowing to the south of the settlement. Chandigarh-Landran road and 

construction by the private builders in the vicinity of the village has blocked the 

natural flow of water from the pond to the nala. The sullage water often overflows 

into the nearby agricultural fields, especially during rainy season and damage the 

standing crops of the farmers. Moreover, the foul smell from the stagnant water in 

the pond and fields make the life of people living near it miserable. There is an 
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urgent need for making arrangement to drain out the sullage from the village pond 

to the nala flowing 

 

4.5 Education Facilities 

Access to education facilities plays a very important role in the development of an 

area. Landran village has one Government Elementary School (only upto 5th class) 

and two high schools (one government and one private). For Sr. Secondary classes 

students go to Mohali, Kharar and Jhanjheri which are located within the radius of 5-

7 kms. For education in arts, sciences, humanities, technical education and job 

oriented professional courses students have many options, including their own 

village, such as, Chandigarh, Mohali, Kharar, Jhanjeri and Tangori. All these places 

are located within a distance of 5 to 15 kms. A group of technical and vocational 

colleges is also located in Landran.  

 

4.6 Health Facilities 

Punjab Government provides elementary health services in almost every village 

with sizeable population. Landran village has a Primary Health Sub-Centre (PHS). 

For common ailment people go to PHS within the village or to the private health 

practitioners within the village (one MBBS and one BAMS doctors are practicing in 

the village). The village also has 4 medical stores. For higher order health services 

people mostly go to ohana, Mohali, Kharar or Chandigarh. For more serious 

problems people go to PGI or private hospitals in Chandigarh and Mohali. All these 

higher order health facilities are located within a radius of 5 to 12 kms from the 

village. Since the village has good road connectivity to all these higher order health 

facilities, one can reach any of these hospitals in less than half an hour. 

 

4.7 Animal Health Facilities 

Milch animals play a very important role in the rural economy. Because of its 

proximity to a very large urban centre, farmers of Landran have a ready market for 

their milk. The village also has a milk collection centre of Verka. Many farmers in 

Landran are keeping dairy animals to supplement their family income. The village 
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has a veterinary hospital to provide health and veterinary services to the animals in 

Landran as well as in the surrounding villages. 

 

4.8 Anganwadi Centres 

Anganwadi centres provide integrated women and child development services. It 

serves as a play school for pre-school going children in rural areas. Nutritious food is 

provided to the enrolled children as well as to pregnant and lactating women in the 

village. Pre-natal and post-natal services are also provided to the women at these 

centres. The number of anganwadis in a village depends on the size of population of 

that village. Landran village has 2 anganwadi centres. Both of these centres are 

located in the village Dharamshala. 

 

4.9 Community Centre/Dharamshala 

The village has a community centre and a dharamshala. The community centre has a 

new building which has a big hall with facilities of power connection, fans, kitchen, 

toilet, etc. it is a good facility to conduct gram sabha and panchayat meetings or for 

celebrating social functions. Dharamshala was constructed long time back. At that 

time it served as a community centre but now it is used mainly for running the 

anganwadi centres. 

 

4.10 Market Centres 

Accessibility to market centres play an important role in the development of any 

area. Landran always had a locational advantage as it was located on the Kharar-

Banur road. It got road connectivity to Fatehgarh Sahib in the late 1950s and to 

Chandigarh in the 1970s. Once Landran was linked with Chandigarh through pucca 

road, it became a prized location for real estate, educational institutions, commercial 

activity, etc. Over the years Landran has emerged as an important market centre. 

However, for availing higher level services or for selling or purchasing higher level 

goods, people go to Kharar, Mohali or Chandigarh. 

 

Conclusion 
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From the discussion above one can conclude that residents of Landran have almost 

all the basic facilities and services within the village. Since it is located very close to 

Mohali, Kharar and Chandigarh, residents of Landran can avail all the facilities 

available in these towns conveniently. Thus, there are no major gaps in the 

infrastructural facilities and services in Landran village, except the disposal of 

sullage water from the village pond. Steps must be taken for the proper disposal of 

this water from the pond to the nala flowing nearby on priority.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPTER-5 

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT 
 

This chapter has two main parts. In the first part effort has been made: 

🖎 To examine whether the proposed land acquisition serves the public purpose 

for which it is acquired. 

🖎 To estimate the number of affected families, magnitude of their land loss or 

loss of house, shop or other property. 
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🖎 To estimate the number of families and shopkeepers likely to be displaced 

from their homes, lands, shops. 

🖎 To examine whether the extent of land proposed for acquisition is the bare 

minimum necessity for commissioning of the proposed project. 

🖎 To examine that the proposed road alignment is the best choice than any 

alternative alignment. 
 

In the second part the social impact of Landran Road Junction improvement Project 

has been assessed on the affected land owners and other property holders, roadside 

shopkeepers, students and teachers in educational institutions at Landran and 

Jhanjheri, marriage palaces along Landran-Chunni and Landran-Kharar road, 

amusement park on Landran-Chunni road workers who commute daily for work 

outside Landran, etc. Moreover, the social impact assessment has been made at three 

different stages of the project, that is: 

🖎 at the land acquisition stage of the project. 

🖎 during construction stage of the project, and 

🖎 during operational stage after the completion of the project 
 

     PART-I 

5.1 Does land acquisition serve the public purpose 

The main purpose of land acquisition in Landran village is to improve traffic flow at 

Landran Junction. One can find long queues of vehicles on all the roads at this 

junction from morning to late evening. Crossing this road junction is time 

consuming and vehicles are highly prone to accidents. The offset alignment of 

Landran-Chandigarh and Landran-Chunni roads at this junction and non-

availability of slip roads are the main causes of traffic jams at this junction. Narrow 

width of the existing road from  (13.935 to RD 15.950) also adds to the traffic jams.  

The proposed road alignment and slip roads will significantly improve the flow of 

traffic at this junction. Thus, the proposed land acquisition for the improvement of 

Landran road junction will very much serve the public purpose. 
 

5.2 Number of affected families and magnitude of their land loss 
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As per the land acquisition notification, the total area of the land which is to be 

acquired for this project is only about 7.50 acres (approx). As per the list the total 

affected land owners are 421. This also includes some builders, housing societies, 

Punjab Government, a gurudwara, shamlat deh and Public Works Department. 

Name of some of the builders and of Punjab Government appears multiple times in 

the list. For example, name of M/S JLPL appears 9 times and of Punjab Government 

8 times. Similarly name of M/S Larks Projects Pvt. Ltd. appears 5 times. Name of 

many other builders also appear more than one time in the list. For counting the 

affected number of land owner such entities have been counted only once. By doing 

so the number of affected parties comes down to 395. Names of some of the farmers 

too have also appeared more than one time in the list, but identification of such cases 

from the list was not easy and thus was not attempted. The total affected parties 

therefore are less than 395. But for analysis purpose these has been taken as 395. Out 

of these 395 affected parties there are 30 (7.6%) such cases in which size of land 

notified for acquisition is zero and the compensation amount is also zero. Entries of 

zero land acquisition are also included in case of some of those which have multiple 

entries in the list of affected persons. Inclusion of such entries in the list of affected 

persons is beyond comprehension. The size of acquired land in the remaining cases 

varies from minimum of 0.3 sq. yards to maximum of 1912.9 sq. yards. In most cases 

the size of notified land is very small (see Table – 5.1) 

Table 5.1 
Distribution of notified land as per its size 

Size in sq. 
yards 

0 0-1 1-10 10-
25 

25-
50 

50-
100 

100-
250 

250-
500 

500-
1000 

1000-
2000 

Tota
l 

Frequency 30 46 50 59 50 69 62 19 6 4 395 

Percentag
e 

7.6 11.6 12.7 14.
9 

12.7 17.
5 

15.7 4.8 1.5 1.0 100.0 

Table 5.1 shows that: 

🖎 In 7.6 % cases the size of notified land is zero. 

🖎 In 11.6% cases this size is less than one sq. yard and in 12.7% cases this size is 

between 1-10 sq. yards. 

🖎 This shows that in about 32% cases the size of notified land is less than 10 sq. 

yards. 
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🖎 If this limit is extended to 25 sq. yards it will cover 46.8% of the total affected 

persons. 

🖎 In about 12.7% cases the size of notified land is between 25-50 sq. yards and in 

another 17.5 cases this size is between 50-100 sq. yards. This shows that in 

77.0% of the cases the size of notified land is less than 100 sq. yard. 

🖎 This means that in only 23% of the cases the size of notified land is more than 

100 sq. yards. Even among these 23%, 15.7% are between 100 to 250 sq. yards, 

4.9% between 250-500 sq. yards. There are only 6 (1.5%) cases of 500-1000 sq. 

yards and 4 (0.8%) cases of above 1000 sq. yards 

 

5.3 Nature of notified land    

From the starting point of this project in the east on the Chandigarh-Landran road 

(RD.13.600) to the point where the new alignment will meet the Landran-Chunni 

road, most of the notified land is non-agricultural. In fact most of it is lying vacant. 

Some part of it is under commercial and residential property. In the remaining 

section of the road in the western part along the existing Landran-Chunni road, most 

of the notified land is irrigated (Chahi). 

 

5.4 Persons likely to be displaced from their shops and homes 

There is only one family which is likely to be displaced from the present location as 

its home as well as a shop (which is located in the home itself) has come in the 

proposed new road alignment. Negotiations are on with him for amicable 

settlement. 

One shop on the Landran-Banur road has come in the road alignment. Person 

running this shop will be displaced from its present location. Another person 

running a plant nursery on Chandigarh-Landran road too is likely to be displaced. 

 

About (six to seven) shops on the Chandigarh-Landran road have to be demolished 

for the construction of slip road and road widening. Some shops at present are lying 

vacant and thus there will be no displacement of any person. The shop owners in 

this case as well as those mentioned above are going to lose their commercial 
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property for ever. However, they will be adequately compensated for their loss of 

property. 

 

Some land in front of some of the shops dealing in marble and tiles on the 

Chandigarh-Landran section has been notified for road widening. In most cases this 

land is unbuilt and  lying in front of the shops and is used for parking of vehicles. 

However, in some cases some built part of the shop too has come in the road project. 

Since all these shops have large depth, acquisition of a few feet of land in the front is 

not going to affect these shopkeepers much. Interviews with these shop keepers 

revealed that they are not upset due to land acquisition as it is not going to displace 

them. Moreover, all these shopkeepers have taken these shops on rent. Thus, it is not 

the shopkeepers but the shop owners who are going to feel the pinch. 

 

5.5 Is the land proposed for acquisition is the bare minimum necessity for 

commissioning of the project?  

The width of the proposed road (ROW) near the intersection point for a distance of 

275 meter on the Chunni side will be 25 meters and on Chandigarh side 22 meters 

for (a distance of 400 meter). The width on the Chandigarh side has been kept less 

than the other side simply to save the existing road side shops. The width of road for 

a distance of 400 meter on both side of the intersection has been kept more because 

for the better management of the traffic the proposed road in this section will be 4-

laned. In the next 200 meters on both side the width will be gradually reduced to 15 

meters. From these point for 240 meters on Chandigarh side and for 575 meters 

towards Chunni side the width of the road(ROW)will be 15 meters, which will be 

more than the existing road(ROW) by about (9)meters. The width of the proposed 

road in different sections has been planned keeping in view the volume of traffic on 

this road. This shows that only that much land is notified for acquisition which is a 

bare minimum necessity for commissioning of the project. 

 

5.6 Is the proposed road alignment is the best choice? 
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It is very fortunate situation that most of the land falling in the proposed straight 

line road alignment is lying vacant. The one house which has come in the proposed 

road alignment could not be saved because standard parameters of road engineering 

have been followed to draw the road alignment. The proposed alignment requires 

minimum land and demolition of a part of only one residential property. There is 

hardly any dislocation of any person. Moreover, the proposed alignment is most cost 

effective. Thus the proposed road alignment is the best choice than any alternative 

alignment. 

PART-II 

5.7 Social impact assessment of the project at different stage 

The Landran Road Junction Improvement project has three stages, that is: 

a) Land acquisition stage 

b) Road construction stage 

c) Project operation stage (after the completion of construction work) 

 

Social impact assessment of the project on land losers, residents of Landran and 

nearby villages, road users, shopkeepers, builders, educational institutions at 

Jhanjheri and Landran, marriage palaces and amusement park, land prices, etc. have 

been assessed at the above mentioned stages of the project. 

 

5.7a Social impact of the project at Land acquisition stage 

This is the most difficult stage of any project. As per the Land Acquisition Act 2013, 

taking consent of 70% of the land holders in case of public interest project and 80% of 

the land holders in case of private project is a must for land acquisition. Punjab 

Government also faced many difficulties in getting the consent of the land owners 

affected by this project. Number of meetings was conducted between government 

officials and the land owners for this purpose. Political leaders of the area too 

conducted meetings with the identified land owners of Landran. Persistent efforts 

made by the government officials and political leaders ultimately succeeded in 

convincing most of the land owners to part with their land in larger public interest. 

At present there is only one person who is resisting land acquisition because some 
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part of his house falls in the project area. Efforts are on to convince that person to 

part with his land for the road project. The land acquisition rate has been fixed at Rs. 

2,40,00,000 (Rupees two crore forty lac) per acre, which includes price of the land 

and 100% solatium. Since this rate was fixed through negotiations between the land 

owners and the government, there is no resentment among the land owners with 

regard to the land acquisition rates. 

 

Since the land which is going to be acquired is mostly lying vacant and in most cases 

is too small in size, its acquisition for road project is not going to affect much the 

income of the land owners from the land. Most shopkeepers on the Chandigarh-

Landran road who are affected to some extent by land acquisition too have reported 

that land acquisition for road widening is not going to affect their income adversely. 

Moreover, all land owners are going to receive handsome compensation for the lost 

land. If they invest that amount wisely in some business or property, that can more 

than compensate the loss due to land acquisition. In fact many of them can create a 

regular source of income for their families from the compensation amount. One can 

also utilize this amount on the education of their children or for meeting the 

expenses on the marriage of their children, etc. 

 

5.7b Social impact of the project during road construction stage 

The construction activity of road project is likely to start immediately after the 

completion of the land acquisition process and this work is likely to continue for a 

period of about 6 months. 

The construction activity will require services of skilled, semi-skilled and unskilled 

workers. Thus many local workers can expect to get work for some days in the 

construction activity of the project. 

 

Material needed for road construction like earth, bricks, gravel, broken stones, 

bitumen, etc. have to be brought from outside. Thus, persons who have truck, tipper, 

tractor-trolley, etc. can expect work for the transportation of these materials. 
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Some labourers may come from outside the area. These workers are likely to spend a 

major portion of their earnings in the local area on accommodation, food and other 

necessities of life. Thus these workers are going to add to the income of local 

shopkeepers. 

 

The road widening activity, which will continue for some months, may put road 

users to some inconvenience. 

 

5.7c Social impact of the project at the operation stage 

Regular as well as occasional road users, land owners, builders, educational 

institutions at Landran, Jhanjheri and Khunimajra, owners of marriage palaces on 

Landran-Chunni road and Landran Kharar road, amusement park on Landran-

Chunni road and roadside shopkeepers and commercial establishments in and 

around the Landran are the main stakeholders of this project. Once the project is 

completed and the new road alignment becomes operational, it will have some 

impact on each category of stakeholders which have been discussed below. 

 

5.7c (i) Impact on occasional and regular road users 

 

Chandigarh-Landran-Fatehgarh Sahib road is a very important state highway. It is 

used not only by those who travel between Chandigarh and Fatehgarh 

Sahib/Sirhind but also by those who want to go to Patiala and beyond. This road is 

also used by students, teacher and staff of educational institutions located at 

Jhanjheri ( located on Landran-Chunni-Fatehgarh Sahib Road). Students and staff of 

educational institutions located at Landran and polytechnic located at Khunimajra ( 

on Landran-Kharar road) too have to cross Landran junction. 

 

Similarly many students, employees and daily wagers from villages located to the 

west of Kharar-Banur road commute daily to Mohali and Chandigarh. All these 

persons, whether they are regular or occasional users of this road are going to 

benefit from this project. It is expected that after the completion of this project 

crossing this junction will take much less time. Increase in the width of the road and 
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provision of slip roads will ease the traffic flow at this junction to a great degree. 

Thus every road user will save a lot of time to reach his/her destination. Moreover 

each vehicle will save significant amount of fuel. The air pollution level at the 

junction will also come down significantly. 

 

5.7c (ii) Impact on educational institutions, especially those located at Jhanjheri 

There is a group of technical and other colleges at Jhajheri (located on Landran-

Chunni road) offering professional and job oriented courses. Similarly there is a 

group of technical colleges at Landran and a polytechnic at Khunimajra (on 

Landran-Kharar road). Number of students from Chandigarh, Mohali, Kharar and 

surrounding villages attend these colleges. Many students are reluctant to join these 

colleges/institutions simply because crossing Landran junction is a big problem and 

a time consuming affair. Once the traffic situation at this junction is improved, more 

students will be willing to join these colleges/institutions. Thus a significant increase 

in enrolment in these colleges/institutions can be expected after the completion of 

this project. 

 

5.7c (iii) Impact on marriage palaces and amusement park 

There are number of marriage palaces on Landran-Chunni road and Landran-Kharar 

road. Because of the traffic bottleneck, most residents of Mohali and Chandigarh are 

reluctant to book these marriage palaces for holding any function. Once traffic flow 

at Landran junction is streamlined people will prefer booking these palaces rather 

than those located at Zirakpur for holding functions. Likewise the Thunder Zone 

Amusement Park located on the Landran-Chunni road is going to experience 

significant increase in visitors. 

 

5.7(iv) Impact on roadside shopkeepers 

There are large number of shops along Chandigarh-Landran, Landran-Chunni, 

Landran-Kharar and Landran-Banur road. It was also observed that shops which 

deal in bulk materials like tiles, marble, granite, which require more space for 

storage are mostly located on Chandigarh- Landran road. To assess the impact of 

project on the roadside shops, 45 shopkeepers, dealing in a variety of products 
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located along all the road segments were interviewed using a pre-structured 

questionnaire. It also included 8 such shops on the Chandigarh-Landran road whose 

some part has come in the road project.  

 

The break-up of shops selected on different roads were as follows: 

i) Chandigarh-Landran Road -------- 13 

ii) Landran-Chunni Road       -------- 15 

iii) Landran-Kharar Road      -------- 12 

iv) Landran-Banur Road -------- 5 

The main findings of the survey of these shops are as follows: 

● About half of the surveyed shopkeepers reported that after the completion of 

the road project their sales will increase significantly 

● About one-third of the shopkeepers however feel that their sales may decline 

after the completion of the project, though they have no convincing reason 

for their assessment. 

● They remaining about one-sixth of the surveyed shopkeeper reported that 

there will be no change in their sales after the completion of the project. 

 

5.7c (v) Impact on real estate and land prices 

There are already numbers of ongoing real estate projects along Kharar-Landran-

Banur state highway as well as along Landran-Chunni road. All these projects, 

especially those located along Landran-Chunni road (in sectors 112 and 113) are 

likely to get some boost after the completion of this project. In fact many more such 

projects are likely to emerge along the Landran-Chunni road especially in the 

segment between Landran and Jhanjheri. Farmers in Landran, Swara and Jhanjheri 

villages are also likely to benefit from the project as the land prices in thesevillages 

will increase further. 

 

5.8 Conclusion 

The discussion above leads to the following conclusion: 
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● That this project has been proposed in the larger public interest. The land 

notified for the acquisition is bare minimum necessity for the commissioning 

of the proposed project. 

● The proposed road alignment is the best choice than any other alignment as it 

causes minimum dislocation of people from their shops and homes. Moreover 

it is most cost effective. 

● Most land owners are satisfied with the offered compensation rate for the 

land. 

● Except for few cases, land acquisition is not going to hit the land owners hard 

because in most cases the size of notified land is not very large. Moreover in 

most cases this land is lying vacant.  

● Only one or two shopkeepers and one household are likely to be displaced 

from their present location. Effort is on to minimise the impact of land 

acquisition on these individuals. 

● Most shopkeepers, owners of marriage palaces, amusement park and other 

commercial establishments are likely to experience significant increase in their 

sales/ business. 

● By and large, most stakeholders of this project whether they are regular or 

occasional road users, owners of shops and other commercial establishments 

along the roads, educational institutes, especially those located at Jhanjheri, 

marriage palaces, land owners and builders, all are going to benefit from this 

project. 

 

 

CHAPTER-6 

MAIN FINDINGS AND SUGGESTIONS 

 

6.1 Main Findings 

● The state highway No. 12A is a very important road as it links the historic and 

religiously important town of Fatehgarh Sahib with the state capital 

Chandigarh. 
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● The narrow width of this road from (13.935 to RD 15.950), falling bothside of 

Landran Junction and off-set alignment of this road  junction is a major 

impediment in the smooth flow of traffic on this road. 

● The decision of the Punjab Government to improve Landran Junction by 

constructing a new 4 lane road in a straight upgradation of the existing road 

from RD(14.375 to RD 15.175) is a welcome step which has been taken 

keeping in view the larger public interest. 

● The proposed alignment for the new road is the best choice than any 

alternative alignment because it causes minimum dislocation of people from 

their homes and shops, is most cost effective and has been designed as per the 

standard parameters of road engineering. 

● Although the number of affected households/parties is very large (395), the 

total area of the land notified for acquisition is only about 7.5 acres (approx). 

● In about 19.2% cases the size of notified land is between 0-1 sq. yard and in 

12.7% cases it is between 1-10 sq. yards. 

● In about 47% of the total cases the size of notified land is less than 25 yards. If 

this limit is extended to 100 sq. yards, it will cover about 77% of all the cases. 

● This shows that land acquisition is not going to pinch very seriously to most 

of the affected persons, except in those cases where the notified property is 

residential or commercial or it form a very high percentage of his total land 

holding. 

● Most land owners are satisfied with the compensation rate offered for land 

acquisition, as it was fixed through negotiation between Government 

representatives and the farmers. 

● On completion, this project is going to benefit all stakeholders, such as, 

regular and occasional road users; educational institutions at Jhanjheri and 

Landran; students, teachers and other employees of these institutes who 

commute daily from Tricity; owners of marriage palaces along Landran-

Chunni road and Landran Kharar road; owners of amusement park; 

shopkeepers at Landran junction as well as all the roads meeting at Landran 

junction, etc. 
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● Reality sector is likely to get good boost in Sector-112 and 113 of Mohali as 

well as along the road up to Jhanjheri. This will push up the land prices too. 

Thus land owner of Landran, Swara and Jhanjheri are going to benefit from 

this project. 

● The project will also promote tourism in the state. The flow of tourists from 

Tri-city and adjoining areas to Fatehgarh Sahib is likely to increase very 

significantly. 

 

Suggestions 

● To check unauthorised construction within 100 feet of the planned road, 

Government should map all the existing structures within 100 feet of road on 

both sides from RD.13.600 to RD (16.100). Aerial photographs or satellite 

imageries of latest date should be procure and kept in record for any 

reference in future. 

● Matter of land acquisition with the person who has approached the court may 

be resolved amicably at the earliest. 

● The periphery road of Landran on the northern and eastern side of the village 

may be upgraded. It can serve as slip road for the vehicle coming to 

Chandigarh side from Kharar. It will reduce the traffic at the road crossing. 

● Provision for proper draining of water from the village pond to the nala may 

be part of the road project. 
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ਧੁੰ ਨਵਾਦ ਦ ੇਪ੍ਾਤਰ 
 

ਸਾਨ ੁੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਹਰਆ ਦਾ ਧੁੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ ਬ  ਤ ਖ ਸ਼ੀ  ੋ ਰ ੀ  ੈ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨ ੁੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ 

ਹਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ  ੈI   

ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀ  [ਸਨ ਲਾਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਸਕਿੱ ਤਰ ਪ੍ੀ.ਡਬਹਲਯ .ਡੀ. (ਬੀ ਐਡਂ ਆਰ), ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਦਾ ਤਹ ਹਦਲੋਂ  

ਧੁੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ  ਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ੁੰ  ਇ  ਸਮਾਹਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੁੰ ਮ ਸੌਂਹਪ੍ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹਧਐਨ ਨ ੁੰ  

ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸ ਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਐਸ. ਚਾ ਲ, ਮ ਿੱ ਖ ਇੁੰ ਜੀਨੀਅਰ (ਐਨ 

ਐੱਚ ), ਪ੍ੀ. ਡਬਲਯ .ਡੀ. (ਬੀ ਐਡਂ ਆਰ); ਸ਼ਰੀ  ਐਨ. ਪ੍ੀ. ਹਸੁੰ ਘ, ਸ ਹਪ੍ਰੁੰ ਟੈਂਹਡੁੰ ਗ  ਇੁੰ ਜੀਨੀਅਰ; ਸ਼ਰੀ ਯ ਵਰਾਜ 

ਹਬੁੰ ਦਰਾ ਹਸੁੰ ਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੁੰ ਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਰਾਜਬੀਰ ਹਸੁੰ ਘ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਇੁੰ ਜੀਨੀਅਰ ਵਲੋਂ  ਹਦਿੱ ਤ ੇ

ਆਪ੍ਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸ ਝਾਅ ਅਤ ੇ ਹਰਪ੍ੋਰਟ ਨ ੁੰ  ਅੁੰ ਹਤਮ ਰ ਪ੍ ਦਣੇ ਹਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਸ ਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ ਕਰਗ ਜਾਰ  ਾਂ । 

ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਯਗੋਦਾਨ ਸ਼ਲਾਗਾਯਗੋ  ।ੈ 

 ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਕਰਨ ਹਸੁੰ ਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ੇਂਡ  ਹਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ੁੰਚਾਇਤ ਹਵਭਾਗ ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਵਲੋਂ  ਇਸ 

ਅਹਧਐਨ ਨ ੁੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ  ਰ ਸੁੰ ਭਵ ਮਦਦ ਲਈ ਧੁੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ  ਾਂ। ਅਸੀਂ  ਡਾ. ਰੋਜ਼ੀ ਵੈਦ, w[Zyh 

;N/N Nq/fBzr e'nkovhB/No, gqd/f;e fdjksh ftek; s/ gzukfJsh oki ;z;Ek, w'jkbh (gzikp) ਵਲੋਂ  ਅਹਧਐਨ ਦੇ 

ਨਤੀਹਜਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਹਦਿੱ ਤੇ ਹਸਹਖਅਕ   ਨਰ ਲਈ ਧੁੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ  ਾਂ। 
 

ਅਸੀਂ ਡਾ. ਰਸ਼੍ਪ੍ਾਲ ਮਲ ਤੋਰਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮਨੈ ਪ੍ੇਂਡ  ਅਤੇ ਉਦਯੋਹਗਕ ਹਵਕਾਸ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ 

ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ  ਤਹ ਹਦਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਲਈ  ਧੁੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ  ਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀ ਸ ਨੀਲ ਬੁੰ ਸਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ੇਂਡ  

ਅਤ ੇਉਦਯੋਹਗਕ ਹਵਕਾਸ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ  ਇਸ ਹਰਪ੍ੋਰਟ ਹਵਚ ਹਦਿੱ ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕੀਮਤੀ ਹਸਹਖਅਕ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ ਕਰਗ ਜਾਰ  ਾਂ। 
 

ਅਹਧਐਨ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਹ ਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮਲੇ ਦਾ ਹਸਿੱ ਟਾ  ੈ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਮ ਪ੍ੁੰਚਾਇਤ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦ ੇ

ਸਾਰੇ ਚ ਣੇ  ੋਏ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਧੁੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦ ੇ ਾਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹਬਤਾਇਆ।ਲਾਂਡਰਾਂ 

ਦੇ ਸਾਰ ੇਚ ਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬ  ਤ ਧੁੰਨਵਾਦੀ  ਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਮ ਖੀਆਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ 
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ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੀ  ਰ ਮਦਦ ਅਤੇ  ੋਰ ਹ ਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਿੱ ਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮ ਹ ਕ ਹਵਚਾਰ 
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ਮਾਰਚ  2019                                                                                  ਐੱਸ.ਆਈ.ਏ. ਟੀਮ   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ 

vka o'ih t?d   -  w[Zyh ;N/N Nq/fBzr e'nkovhB/No, gqd/f;e fdjksh  

ftek; s/ gzukfJsh oki ;z;Ek, w'jkbh (gzikp) 

vka ;[yftzdo f;zx    -  gq'i?eN e'nkovhB/No    

;qh w/jo f;zx    -  ezB;bN?AN 

;qh r[ow/i f;zx fYZb'A    -  Nq/fBzr fJzBukoi, n?;ankJhankoavha n?Av ghankoa,  

w'jkbh (gzikp) 

;qh i;pho f;zx     -  fv;fNe e'nkovhB/No  

fw; fpzd{ ;owk     -  vkNk n?ANoh Ugo/No 

;qh e[Zbdhg    -  chbv fJBt?;Nhr/No 

;qh feq;B e[wko    -  chbv fJBt?;Nhr/No 

fw; uzd dhg e"o    -  chbv fJBt?;Nhr/No 
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ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

1.1    ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਰਨਣ 

ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍-ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚ ੁੰ ਨੀ-ਫਹਤ ਗੜ੍ਹ ਸਾਹ ਬ - ਸਰਹ ੁੰ ਦ ਸੜ੍ਕ (ਐਸ ਐਚ -12 ਏ) ਇਿੱ ਕ ਬ  ਤ ਮ ਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ 

ਸੜ੍ਕ  ੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇ  ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ) ਨ ੁੰ  ਫਤਹ ਗੜ੍ਹ ਸਾਹ ਬ, ਸਰਹ ੁੰ ਦ ਅਤੇ ਪ੍ਹਟਆਲਾ 

ਵਰਗੇ ਇਹਤ ਾਸਕ ਸ਼੍ਹ ਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦੀ   ੈ| ਫ਼ਹਤ ਗੜ੍ਹ ਸਾਹ ਬ ਹਸਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਮ ਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬ  ਤ 

ਮ ਿੱ ਤਵਪ੍ ਰਨ ਧਾਰਹਮਕ ਸਿਾਨ   ੈ । ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਜਾਰਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਹਵਿੱ ਚ ਲੋਕ ਹਜ ਨਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਸ਼੍ਰਧਾਲ  ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ  ਨ, ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤ ੇਫਹਤ ਗੜ੍ਹ ਸਾਹ ਬ ਹਵਚਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦ ੇ ਨ । ਸੜ੍ਕ ਦੀ ਮ ਿੱਤਤਾ ਨ ੁੰ  

ਸਮਝਦੇ  ੋਏ ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਹਵਚ ਪ੍ੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਸ.ਪ੍ੀ ਅਧੀਨ, ਹਵਸ਼੍ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 

ਹਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ੍ਕ ਨ ੁੰ  ਅਪ੍ਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ।  ਾਲਾਂਹਕ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਾਸੇ ਇਸ ਸੜ੍ਕ ਦ ੇ

ਕ ਝ ਭਾਗ (ਆਰ.ਡੀ 13.935 ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ 15.950 ਤਿੱ ਕ) ਨ ੁੰ  ਚੌੜ੍ਾ ਨ ੀਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹਕਉਂਹਕ ਹਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ 

ਮੁੰ ਤਵ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਹਵਿੱ ਚ ਸਹ ਮਤੀ ਨ ੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਹਸਿੱ ਟੇ ਵਜੋਂ ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਵਖੇ ਕੌਮੀ 

ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਨ.ਐਚ 205 ਏ (ਖਰੜ੍-ਬਨ ੜ੍ ਰੋਡ) ਅਤ ੇਰਾਜ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਸ.ਐਚ 12 ਏ (ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ- ਚ ੁੰ ਨੀ -

ਫਹਤ ਗੜ੍ਹ ਸਾਹ ਬ ਰੋਡ), ਹਜਸਨ ੁੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਹਕ ਾ ਜਾਂਦਾ  ੈ, ਹਵਚਕਾਰ ਜੋ ਸੜ੍ਕ ਪ੍ਾਰ 

  ੁੰ ਦੀ   ੈਆਰ.ਡੀ 14.775 ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹਵਿੱ ਚ ਬ  ਤ ਰ ਕਾਵਟ ਪ੍ੈਦਾ   ੁੰ ਦੀ  ੈ । ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਨ ੁੰ  

ਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 15-20 ਹਮੁੰ ਟ ਲਗ ਜਾਂਦੇ  ਨ  ਅਤੇ ਭੀੜ੍ ਦੇ ਸਮੇਂ 30 ਹਮੁੰ ਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਸਮਾਂ ਲਗ 

ਜਾਂਦਾ   ੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮ ਸ਼੍ਕਲਾਂ ਨ ੁੰ  ਮਿੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿੱ ਖਦ ੇ ੋਏ ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਨ ੁੰ  ਸ ਧਾਰਨ 

ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ  ੈ । ਇਸ ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਾਹਸਆ ਂਦੀ ਸੜ੍ਕ ਦੀ ਤੁੰ ਗ ਚੜੌ੍ਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 

ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਹਵਚ ਰਾਜ ਰਾਜਮਾਰਗ 12ਏ ਦੇ ਦੋ ਹ ਹਸਆਂ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਰ ਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਮ ਿੱ ਖ ਕਾਰਨ  ੈ । 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ   ਣ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋ ਸੜ੍ਕ ਹ ਹਸਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਹਵਿੱ ਚ ਇਕ ਸੜ੍ਕ ਬਣਾਉਣ (ਆਰ.ਡੀ 14.775 ਤੋਂ 

ਆਰ.ਡੀ 15.050 ਤਿੱ ਕ, 275 ਮੀਟਰ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੜ੍ਕ ਦੇ ਹਨਰਮਾਣ ਦ ਆਰਾ) ਅਤੇ ਸੜ੍ਕ ਦੀ ਚੌੜ੍ਾਈ 

ਵਧਾਉਣ (ਆਰ.ਡੀ 13.935 ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ 14.775 ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ 15.050 ਤੋਂ 15.950 ਤਿੱ ਕ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ   ੈ
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। ਇਸ ਲਈ, ਇਕ ਨਵੀਂ 4 ਲੇਨ ਸੜ੍ਕ, ਜੋ ਹਕ ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ-ਲਾਂਡਰਾਂ ਰੋਡ ਦੀ ਸੇਧ ਹਵਿੱ ਚ  ੋਵੇਗੀ ਦਾ 

ਹਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇ  ਸੜ੍ਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (ਐਨ.ਐਚ 205 ਏ) NH 205 A ਤ ੇ

ਮੌਜ ਦ ਟਰੈਹਫਕ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ    ੋਕੇ ਮੌਜ ਦਾ ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚ ੁੰ ਨੀ ਸੜ੍ਕ ਜੋ ਹਕ ਟਰੈਹਫਕ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ 275 

ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤੇ   ੈਨ ੁੰ  ਹਮਲੇਗੀ । ਨਵੇਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੋ ਸਹਲਿੱ ਪ੍ ਰੋਡ, ਇਕ ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਨ ਰ ਵਿੱ ਲ 

ਜਾਣ ਲਈ  ਅਤੇ ਦ ਸਰੀ ਬਨ ਰ ਤੋਂ ਚ ੁੰ ਨੀ-ਫਹਤ ਗੜ੍ਹ ਸਾਹ ਬ ਵਿੱ ਲ ਜਾਣ ਲਈ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ  

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ  ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਚੌਂਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹਵਿੱ ਚ ਘਾਟਾ  ੋ ਸਕੇ । ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍-ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚ ੁੰ ਨੀ-

ਫਹਤ ਗੜ੍ਹ ਸਾਹ ਬ ਮਾਰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਚੌੜ੍ਾਈ 2.5 ਹਕਲੋਮੀਟਰ (ਆਰ.ਡੀ. 13.600 ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ. 

15.750 ਤਿੱ ਕ) ਤਿੱ ਕ ਇਕਸਾਰ ਨ ੀਂ  ੋਵੇਗੀ | ਇ  ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਹਵਚ ਵਿੱ ਖਰੀ  ੋਵੇਗੀ | ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਆਰ.ਡੀ. 13.935 ਤੋਂ ਸ਼੍ ਰ    ੁੰ ਦੀ  ੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ 15.950  ਤ ੇਖਤਮ । ਆਰ.ਡੀ. 13.600 ਤੋਂ 13.935 

ਅਤ ੇ15.950 ਤੋਂ 16.100 ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਸੜ੍ਕ ਹ ਿੱ ਸੇ ਨ ੁੰ   ਡੀ.ਬੀ.ਐਮ (DBM) ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ (BC) ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤ ਹਵਛਾ 

ਕੇ ਹਸਰਫ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਭਾਗ ਨ ੁੰ  ਚੌੜ੍ਾ ਨ ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ 

ਚੌੜ੍ਾਈ 10 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ  ।ੈ ਲਾਂਡਰਾਂ ਜੁੰ ਕਸ਼ਨ ਤੋਂ,ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍-ਲਾਂਡਰਾਂ ਸੜ੍ਕ 840 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ 

ਤਿੱ ਕ ਅਤ ੇਲੁੰ ਡਰਾਂ-ਚ ੁੰ ਨੀ ਸੜ੍ਕ 1175 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤਿੱ ਕ  ਚੌੜ੍ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ  ੈ। ਖਰੜ੍-

ਬਨ ੜ੍ ਸੜ੍ਕ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਤੋਂ, ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚ ੁੰ ਨੀ ਸੜ੍ਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਨਯਹਮਤ ਭਾਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਓਫ ਵੇ 

(right of way ROW) 275 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤਿੱ ਕ 25 ਮੀਟਰ ਰ ਗੇਾ ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ 125 

ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤਿੱ ਕ 22 ਮੀਟਰ ਰ ੇਗਾ । ਅਗਲੇ 200 ਮੀਟਰ ਲਈ ਆਰ. ਓ. ਡਬਲਯ  ( ROW) 22 

ਮੀਟਰ ਤੋਂ 15 ਮੀਟਰ ਤਿੱ ਕ ਘਿੱਟ ਚੌੜ੍ੀ  ੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਸ ਜਗਾ ਤੋਂ ਸੜ੍ਕ ਦੀ ਵਧੀ  ੋਈ ਆਰ. ਓ. ਡਬਲਯ  

(ROW) 575 ਮੀਟਰ (ਆਰ.ਡੀ 15.950 ਤਿੱ ਕ) ਦੀ ਦ ਰੀ ਤਿੱ ਕ 15 ਮੀਟਰ ਰ ੇਗਾ । ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ 

ਖਰੜ੍-ਬਨ ੜ੍ ਸੜ੍ਕ ਦੇ ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍-ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹ ਿੱ ਸੇ ਤੇ ਆਰ. ਓ. ਡਬਲਯ   (ROW)  400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ 

ਤਿੱ ਕ  ,22 ਮੀਟਰ ਤਿੱ ਕ ਵਧਾ ਹਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।  ੋਰ ਅਗ ੇ  200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤਿੱ ਕ ਆਰ. ਓ. ਡਬਲਯ  

(ROW) 15 ਮੀਟਰ ਤਿੱ ਕ ਘਿੱ ਟ ਕਰ ਹਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ 240 ਮੀਟਰ ਤਿੱ ਕ (ਆਰ.ਡੀ 13.935) 
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ਵਧੀ  ੋਈ ਆਰ. ਓ. ਡਬਲਯ  (ROW) ਦੀ ਚੌੜ੍ਾਈ 15 ਮੀਟਰ ਰ ੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸੜ੍ਕ ਅਤੇ ਸਹਲਿੱ ਪ੍ ਰੋਡ ਦੇ 

ਹਨਰਮਾਣ ਲਈ ਅਤੇ  ਸੜ੍ਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜ੍ਾਈ ਲਈ ਜੋ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ  ੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨ ੁੰ  ਜ਼ਮੀਨ ਤ ੇ

ਸੀਮਾਬਿੱ ਧ ਕਰ  ਲਈ ਗਈ  ੈ । ਇ  ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰ ੀ  ੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪ੍ ਰਵਕ ਖਤਮ 

 ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੜ੍ਕ ਜੁੰ ਕਸ਼ਨ ਨ ੁੰ  ਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਹਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ  ਅਤ ੇ

ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਟਰੈਹਫਕ ਜਾਮ ਨ ੀਂ  ੋਵੇਗਾ । 

ਇਸ ਸੜ੍ਕ ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਨ ੁੰ  ਸ ਧਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ ਰਾਣਾ  ੈ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਖੇਤਰ ਹਵਿੱ ਚ 

ਰਹ ਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੁੰ  ਮਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ  ਦੀ ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਹਸ਼੍ਸ਼੍ ਕਰ ਰ ੀ 

  ੈ। ਪ੍ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਭ ਮੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦਾ ਹਵਰੋਧ ਕਰ ਰ ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮ ਆਵਜੇ਼ ਦੀ ਮੁੰ ਗ 

ਕਰ ਰ  ੇਸਨ । ਉ  ਮੌਜ ਦਾ ਸੜ੍ਕ ਲਈ ਪ੍ਹ ਲਾ  ਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵੀ ਮ ਆਵਜੇ਼ ਦੀ ਮੁੰ ਗ ਕਰ 

ਰ  ੇਸਨ । ਹਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹ ਣਾ ਸੀ ਹਕ ਜਦੋ ਮੌਜ ਦਾ ਸੜ੍ਕ ਲਈ ਪ੍ਹ ਲਾ ਜ਼ਮੀਨ  ਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 

ਸਮੇਂ ਵੀ ਉ ਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਕੋਈ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਨ ੀਂ ਹਦਿੱ ਤਾ ਹਗਆ । ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਨ ੁੰ  ਲੈ ਕੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 

ਮਾਲਕਾਂ  ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਬ  ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਹਟੁੰ ਗਾਂ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । 

ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਮੁੰ ਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕ ਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੁੰ  ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਹਸ਼੍ਸ਼੍ 

ਕੀਤੀ | ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਹਸ਼੍ਸ਼੍ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ 

ਹਵਿੱ ਚ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭ ਮੀ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਨ ੁੰ  ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਉਹਚਿੱ ਤ ਮ ਆਵਜੇ ਦੀ 

ਦਰ ਤ ੇਦੇਣ ਨ ੁੰ   ਹਤਆਰ  ੋ ਗਏ । ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਜਨਤਕ ਹ ਿੱ ਤ ਹਵਚ  ਬਾਕੀ ਬਚ ੇ ੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੁੰ  

ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਜਾਰੀ  ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉ  ਵੀ ਆਪ੍ਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣ । ਸਮ ਿੱ ਚੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ  ੋਣ 

ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਮੌਜ਼ਾ ਇਲਾਕੇ ਹਵਿੱ ਚ ਪ੍ੈਂਦੀ  ੈ । 

1.2    ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭ 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮ ਿੱ ਖ ਮੁੰ ਤਵ ਲਾਂਡਰਾਂ ਰੋਡ ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਹਵਖੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹਵਿੱ ਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨਾ  ੈ । ਇਸ ਸੜ੍ਕ 

ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਨ ੁੰ  ਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੱ ਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਹਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਕਟੌਤੀ  ੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਨ ੁੰ  ਪ੍ਾਰ ਕਰਨ 
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ਵਾਲਾ  ਰ ਵਾ ਨ ਆਪ੍ਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦ ੇਸਮੇਂ ਹਵਿੱ ਚ ੋ15-20 ਹਮੁੰ ਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ । ਟਰੈਹਫਕ ਜਾਮ 

ਖਤਮ/ਘਿੱ ਟ  ੋਣ ਨਾਲ ਵਾ ਨਾਂ ਦ ਆਰਾ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਧਂਣ ਹਵਿੱ ਚ ਬਚਤ  ੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਤ ੇ

ਟਰੈਹਫਕ ਜਾਮ ਹਵਿੱ ਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ  ੌਲੀ  ੌਲੀ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿੱ ਡੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਹਨਕਲਦੀਆਂ  ਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ 

ਜੋ ਹਕ ਪ੍ਰਦ ਸ਼੍ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ   ਨ ਹਵਿੱ ਚ ਘਾਟਾ  ੋਵੇਗਾ । ਸੜ੍ਕ ਦੀ ਚੌੜ੍ਾਈ ਹਵਚ ਵਾਧਾ ਸੜ੍ਕ ਦ ਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੁੰ  

ਘਟਾਉਣ ਹਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ | ਲਾਂਡਰਾਂ ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾ  ਹਵਿੱ ਚ ਸ ਧਾਰ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਅਤ ੇ

ਇਸ ਦ ੇਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚ ੁੰ ਨੀ ਸੜ੍ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪ੍ਾਰਕ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਉਤਸ਼੍ਾ ਤ 

ਕਰੇਗਾ ।  

1.3   ਸਮਾਹਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਕਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ) ਦੀ ਲੋੜ੍ 

ਭ ਮੀ ਗਰਹ ਣ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ  ਲਈ ਨੋਟੀਹਫਕੇਸ਼੍ਨ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਨ ੁੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ  ਦੀ ਨੋਟੀਹਫਕੇਸ਼੍ਨ ਜਾਰੀ  ੋਣ ਦੇ  ਛ ੇ

ਮ ੀਨੇ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ- ਅੁੰ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਹਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ  ੈ । ਸਮਾਹਜਕ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ 

ਦਾ ਉਦੇਸ਼੍ ਇ   ੈ: 

▪ ਇ  ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦ ਆਰਾ ਚੁੰਗੇ ਅਤ ੇਮਾੜ੍ੇ ਕੀ 

ਅਸਰ ਪ੍ੈ ਸਕਦੇ  ਨ ਅਤੇ ਹਕੁੰ ਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਨ। 

▪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 

▪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਵਿਕ-ਆਰਵਿਕ ਪੱ੍ਧਰ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਨਾ 

▪ ਿੱਖ ਿੱਖ ਵਕੱਵਤਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਵਕਸਾਨ, ਪ੍ਸ਼  ਪ੍ਾਲਣ , ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲੇ, 

ਕੁਸ਼ਲ ਿਾਂ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮੇ ; ਸਿੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ; ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟਰਜ਼; ਵਨਯਵਮਤ ਨੌਕਰੀਧਾਰਕ; 

ਦੁਕਾਨਦਾਰ; ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਿਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਆਵਦ ਦੇ ਿੀਿਨ ਤੇ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸੂੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਿਾਂ 

ਸੂੰਭਾਵਿਤ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤ ੇਮੌਵਕਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 

▪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿੀਿਨ ਤੇ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ,ਿੇ ਕੋਈ ਹੋਿੇ,ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਵਚਤ ਕਦਮ 
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ਉਠਾਉਣ ਲਈ 

▪ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾਂ/ਸਹ ਲਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪ੍ਗਰੇਡ ਕਰਕੇ, ਭਾਿ ਿਧਾਿਾ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 

ਿੀਿਨ ਵਜ਼ਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤ ੇਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

▪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ  ਿਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਿਨਾਿਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

 

1.4   ਅਹਧਐਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼੍ 

ਅਹਧਐਨ ਦੇ ਹਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਉਦੇਸ਼੍ ਇ   ਨ: 

🖎 ਹਰੇਕ ਵਪ੍ੂੰ ਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤ ੇ ਕੱੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 

ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣਾ 

🖎 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੋਰ ਿਪ੍ਾਰਕ, ਉਦਯੋਵਗਕ, ਧਾਰਵਮਕ 

ਸੂੰਸਿਾਗਤ ਿਾਇਦਾਦਾਂ, ਖਾਲੀ ਵਰਹਾਇਸੀ / ਿਪ੍ਾਰਕ ਪ੍ਲਾਟਾਂ ਆਵਦ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ  

🖎 ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਿਾਂ ਹੋਰ ਸੂੰ ਪ੍ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਿਾਲੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ਦਾ 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ  

🖎 ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਲਈ ਭ ਮੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਵਿਕ-ਆਰਵਿਕ 

ਸਵਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ  

🖎 ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚ,ੇ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤ ੇਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਮਾਪ੍ਣ ਲਈ  

🖎 ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਾਲੇ ਘਰਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰਾਂ ਦੇ ਿੀਿਨ ਤੇ ਪੈ੍ ਰਹੇ ਘੱਟ-ਸਮੇਂ ਿਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਮਆਦ 

ਿਾਲੇ ਸਮਾਵਿਕ ਪ੍ਰਭਾਿ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ  

🖎 ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ  ਦੇ ਮਾੜ/ੇਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਿ, ਿੇ ਕੋਈ, ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਵਿਕ ਪ੍ਰਭਾਿ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ 

ਯੋਿਨਾ ਿਾਂ ਸਮ ਲੀਅਤ ਯੋਿਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 

 

1.5 ਅਹਧਐਨ ਹਵਧੀ 
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ਇ  ਅਹਧਐਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੁੰ ਡਰੀ ਡਾਟਾ ਤ ੇਅਧਾਹਰਤ  ੈ | ਖੇਤਰ ਹਵਿੱ ਚ ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ 

(CRRID) ਖੋਜ ਟੀਮ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਰੀਖਣ  ਅਤੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਹ ਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਮ  ਿੱਈਆ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਹਧਐਨ ਲਈ ਬ  ਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ । ਇਸ ਅਹਧਐਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼੍ਾਂ ਨ ੁੰ  ਹਧਆਨ ਹਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦੇ  ੋਏ, 

ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇ ਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰ ਪ੍ ਰੇਖਾ  ਠੇਾਂ ਹਦਿੱ ਤੀ ਗਈ   ੈ: 

🖎 ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ (CRRID) ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਸਰਪ੍ੁੰਚ, ਪ੍ੁੰਚਾਇਤ ਦੇ  ੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਭ ਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸ਼੍ ਰ ਆਤੀ ਮੀਹਟੁੰ ਗ ਕੀਤੀ । ਇ  ਮੀਹਟੁੰ ਗ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦ ੇ

ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹਵਿੱ ਚ 25-01-2019 ਨ ੁੰ   ਹਦਨ ਹਵਿੱ ਚ 11:30 ਵਜੇ   ੋਈ ਸੀ । ਹਕਉਂਹਕ ਇ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 

ਜਨਤਕ ਕੁੰ ਮ ਹਵਭਾਗ ( ਪ੍ਬਹਲਕ ਵਰਕਸ ਹਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ) ਦ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਹਰ ਾ  ੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਹਤੁੰ ਨ ਨ ਮਾਇੁੰ ਦ ੇ (ਇਿੱ ਕ ਏ.ਈ (AE) ਅਤ ੇਦੋ ਜੇ.ਈ (JE)) ਵੀ ਮੀਹਟੁੰ ਗ ਹਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਸਨ । 

ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਸਰਪ੍ੁੰਚ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਦਰਸ਼੍ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਮ ਿੱ ਹਦਆਂ ਵਾਰੇ ਵੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦਿੱ ਤੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਵਾਰ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਪ੍ਿੱ ਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਹਟੁੰ ਗਾਂ 

ਹਵਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ(CRRID) ਟੀਮ ਦੇ ਸਾ ਮਣੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਮ ਿੱ ਖ 

ਮੁੰ ਗਾਂ ਵੀ ਰਿੱ ਖੀਆਂ | 

🖎 ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮ ਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ (CRRID) ਟੀਮ ਨੇ 

ਪ੍ੀ.ਡਬਹਲਯ .ਡੀ(PWD) ਦੇ  ਜੇ.ਈ(JEs) ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ/ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਖੇਤਰ 

ਹਵਿੱ ਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਕਸਮ ਅਤੇ  ਰੋ ਢਾਂਹਚਆਂ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਦੇਖੀ । 

🖎 ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ(CRRID) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮਿੱ ਹਸਆਵਾਂ ਨ ੁੰ   ਹਬ ਤਰ ਸਮਝਣ  ਲਈ 

ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਹਸਆਵਾਂ ਦ ੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ  ਿੱਲ ਲਈ ਹਵਭਾਗ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 

ਡਰਾਇੁੰ ਗ/ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ । 
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🖎 ਹਕਉਂਹਕ ਇ  ਇਕ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ੈ ਇਸ ਲਈ ਹਸਰਫ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ  ੀ  ਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸੀਮਾਬਿੱ ਧ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੈ ।  ਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਸਰਫ 7.50 ਏਕੜ੍ (ਲਗਪ੍ਗ)  ੈ ਪ੍ਰ 

ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ / ਹ ਿੱ ਸਦੇਾਰਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਬ  ਤ ਹਜਆਦਾ  ੈ । 

🖎 ਕ ਿੱ ਲ 395 ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ/ਹਧਰਾਂ ਹਵਚੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ (CRRID) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 72 

ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਕ ਕ ਿੱ ਲ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਭ ਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ 18.2 ਫੀਸਦੀ ਹ ਿੱ ਸਾ  ੈ । 

ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ ਰਹ ਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਇਸ ਮ ਲਾਂਕਣ ਹਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਨ । ਬ  ਤ 

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ ਨ ੀਂ ਰਹ ੁੰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉ ਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨ ੀਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇ ਨਾਂ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ 

ਨ ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਹਕਆ। 

🖎 ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ  ਰ ਘਰ ਦੇ ਮ ਿੱ ਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਹਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਿੱ ਬਧ ਹਕਸੇ ਹਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ 

ਪ੍ਹ ਲਾ ਹਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨਾਵਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੁੰ ਟਰਹਵਊ ਲਈ ਗਈ । ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 

ਦਾ ਮੁੰ ਤਵ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਹਜਕ -ਆਰਹਿਕ ਹਪ੍ਛੋਕੜ੍ ਨ ੁੰ   ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਉ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ੈ ਰ ੇ ਸਮਾਹਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨ ੁੰ  ਜਾਣਨਾ ਸੀ । 

🖎 ਲਾਂਡਰਾਂ ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਤੇ ਸਹਿਤ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੁੰ  ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇਸ 

ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਦੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਹ ਿੱ ਹਸਆਂ ਤੋਂ ਚ ਣੇ ਗਏ 45 ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੁੰ ਟਰਹਵਊ ਲਈ 

ਹਗਆ ਸੀ । ਇ ਨਾਂ ਹਵਿੱ ਚ 8 ਅਹਜ ੇ ਦ ਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦ ਕਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਖੇਤਰ 

ਹਵਿੱ ਚ ਆ ਰ ੀ ਸੀ । ਇ ਨਾਂ ਦ ੋ ਹਕਸਮ ਦ ੇ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੁੰ ਟਰਹਵਊ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜੁੰ ਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਟਾਇਲਸ, ਪ੍ਿੱ ਿਰ, ਕਹਰਆਨਾ, ਫਾਸਟ ਫ ਡ, 

ਹਮਠਾਈਆਂ, ਚਾ  ਸਟਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ, ਸਲ ਨ, ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਹਦ  ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਸਨ । 

🖎 ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ (SAS) ਨਗਰ ਦੀ  ਹਜ਼ਲਹਾ  

ਮਰਦਮਸ਼੍ ਮਾਰੀ  ਹਕਤਾਬ ਤੋਂ  ਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ | 
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🖎 ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱ ਡੇ ਪ੍ੈਮਾਨੇ ਦੇ ਭ ਗੋਹਲਕ ਨਕਹਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਗ ਗਲ ਮੈਪ੍ਸ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਿੱ ਬਧ ਖੇਤਰ ਦੇ  ਵਾਈ 

ਹਚਿੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭ ਗੋਲ, ਜਲ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੜ੍ਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਨ ੁੰ  ਸਮਝਾਇਆ 

ਹਗਆ । 

🖎 ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਚ ਮੌਜ ਦ ਬ ਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚ,ੇ ਸ  ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ 

ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਮੁੰ ਤਵ ਨ ੁੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ(CRRID) ਟੀਮ ਨੇ 

ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ ਘ ੁੰ ਮ ਕੇ ਗਲੀਆਂ, ਜਲ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਖਾਹਨਆਂ ਦੀ ਸ ਹਵਧਾ, ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸ ਹਵਧਾ, 

ਹਬਜਲੀ ਸ ਹਵਧਾ, ਹਲੁੰ ਕ ਰੋਡ, ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੀ ਹਫਰਨੀ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਖਾਨੇ, ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਆਹਦ 

ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ (CRRID) ਟੀਮ ਨੇ ਹਪ੍ੁੰ ਡਾਂ ਹਵਚ 

ਉਪ੍ਲਿੱ ਬਧ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸ  ਲਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਮ ਹ ਕ ਹਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ 

(FGDs) ਵੀ ਕਰਵਾਏ । 

🖎 ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਨ ੁੰ  ਕੋਡ ਦ ੇਰ ਪ੍ ਹਵਿੱ ਚ ਐਮ.ਐਸ ਐਕਸਲ (MS-Excel) ਹਵਿੱ ਚ 

ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਤਾ ਜੋ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । 

🖎 ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਹਬ ਤਰ ਸਮਝ ਲਈ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਤੋਂ ਉਤਪ੍ੁੰਨ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸਾਰਣੀ ਤੇ ਪ੍ਾਈ ਚਾਰਟ  

ਬਣਾਏ ਗਏ ।  

🖎 ਸਾਰਣੀ ਤੇ ਪ੍ਾਈ ਚਾਰਟ ਸ ਚੀ, ਸਾਮ ਹ ਕ ਹਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ (ਐਫ.ਜੀ.ਡੀ FGDs) ਅਤ ੇ ਖੇਤਰ 

ਹਨਰੀਖਣ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਨ ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਹਰਪ੍ਰੋਟ ਹਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ । 

ਡਾ. ਰੋਜ਼ੀ ਵੇਦ, ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ (STC)/ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਡੀ(SIRD), ਮੋ ਾਲੀ, ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਅਤੇ 

ਏਕਸ.ਈ.ਐਨ(XEN), ਪ੍ੀ.ਡਬਲਯ .ਡੀ(PWD) (ਬੀ ਅਤੇ ਆਈ B&R) ਨ ੁੰ  ਡਰਾਫਟ ਹਰਪ੍ੋਰਟ 
ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ੇਸ਼੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਸ ਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਜਾ ਸਕੇ। 

🖎 ਇਨਹ ਾਂ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਕੀਮਤੀ ਸ ਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪ੍ੋਰਟ ਨ ੁੰ  ਸੋਹਧਆ ਹਗਆ । 

ਅੁੰ ਹਤਮ ਹਰਪ੍ਰੋਟ ਡਾ. ਰੋਜ਼ੀ ਵੇਦ ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ (STC)/ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਡੀ(SIRD), ਮੋ ਾਲੀ, 

ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਨ ੁੰ  ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨ ੁੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਸਬੁੰ ਧਤ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਹਜਆ ਜਾ ਸਕੇ । 
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1.6 ਹਰਪ੍ਰੋਟ ਦਾ ਆਕਾਰ  

ਇਸ ਹਰਪ੍ੋਰਟ ਨ ੁੰ  6 ਪ੍ਾਠਾਂ ਹਵਚ ਵੁੰ ਹਡਆ ਹਗਆ  ੈ। ਇ  ਪ੍ਾਠ  ਠੇ ਹਲਖ ੇ ਨ: 

ਪ੍ਾਠ-1: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਰਨਣ  

ਪ੍ਾਠ -2: ਖੇਤਰ ਦੀ ਭ ਗੋਹਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪ੍ਾਠ 3: ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਹਜਕ-ਆਰਹਿਕ ਸਹਿਤੀ 

ਪ੍ਾਠ -4: ਬ ਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ , ਸ  ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤੀ  

ਪ੍ਾਠ -5: ਸਮਾਹਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਕਣ 

ਪ੍ਾਠ -6: ਮ ਿੱ ਖ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸ ਝਾਅ 
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  ਪ੍ਾਠ 2  

ਖੇਤਰ ਦੀ ਭ ਗੋਹਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਹਵਚ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕ ਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਹ ਲ  ਸ਼੍ਾਮਲ  ਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹਵਚ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਖੇਤਰ ਇਕ ਰੇਹਖਕ ਰ ਪ੍ ਹਵਚ  ੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਲੁੰ ਬਾਈ ਲਗਭਗ 2.5  ਹਕਲੋਮੀਟਰ 

  ੈਅਤ ੇਇਸਦੀ ਚੌੜ੍ਾਈ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 25 ਮੀਟਰ ਤਿੱ ਕ  ੈ। 

 

2.1 ਸਿਾਨ 

ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਤਹ ਸੀਲ ਅਤ ੇਹਜਲਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਹਵਚ ਸਹਿਤ  ੈ। ਇ  ਪ੍ਿੱ ਛਮ ਹਵਿੱ ਚ ਖਰੜ੍ ਤਹ ਸੀਲ 

ਨਾਲ ਲਿੱ ਗਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਤਹ ਸੀਲ ਦੀ ਸਰ ਿੱ ਦ ਤੇ ਸਹਿਤ  ੈ। ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਲਾਂਡਰਾ ਹਜ਼ਲਹਾ 

 ੈੱਡਕ ਆਰਟਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤੇ  ੈ। ਜੋ ਸੜ੍ਕ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨੁੰ  12 ਏ ਅਤੇ 205 ਏ 

ਹਵਚਕਾਰ   ੈਉਸਨ ੁੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਜੁੰ ਕਸ਼ਨ ਹਕ ਾ ਜਾਂਦਾ  ।ੈ ਇਸ ਦਾ ਹਵਿਕਾਰ ਭ ਗੋਹਲਕ ਲੁੰ ਬਕਾਰ 

ਹਟਕਾਣਾ 30.69 ° ਉੱਤਰ ਅਤੇ 76.66 ° ਪ੍ ਰਬ  ੈ। ਲਾਂਡਰਾਂ ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ ਦੇ ਦਿੱ ਖਣ-ਪ੍ਿੱ ਛਮ ਵਿੱ ਲ ਸਹਿਤ 

  ੈਅਤ ੇਊਹਧਆਨ ਪ੍ਿ ਦੇ ਦਿੱ ਖਣ ਦੇ ਅੁੰ ਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਹਕ.ਮੀ. ਤੇ ਸਹਿਤ  ੈ । 

2.2 ਭ ਗੋਹਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਭ ਗਹੋਲਕ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਮਤਲ  ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਹਵਚ  ਉੱਤਰ-ਪ੍ ਰਬ ਤੋਂ 

ਦਿੱ ਖਣ-ਪ੍ਿੱ ਛਮ ਤਿੱ ਕ  ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਤ  ਲਕੀ ਢਲਾਨ ਦੇਖਣ ਨ ੁੰ  ਹਮਲਦੀ  ੈ । ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਉੱਤਰੀ-ਪ੍ਿੱ ਛਮੀ 

ਹਦਸ਼ਾ ਵਿੱ ਲ ਪ੍ਹਟਆਲੀ ਕੀ ਰਾਓ ਮੌਸਮੀ ਨਦੀ   ੈਅਤੇ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਦਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਲ ਇਕ ਨਾਲਾ ਵਹ ੁੰ ਦਾ  ੈ ਜੋ ਹਕ ਹਪ੍ੁੰ ਡ 

ਦੀ ਹਨਕਾਸੀ ਦਾ ਮ ਿੱ ਖ ਸਰਤੋ  ੈ। 

2.3 ਕ ਦਰਤੀ ਬਨਸਪ੍ਤੀ 
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ਹਕਕਰ, ਹਸ਼੍ਸ਼੍ਮ, ਹਨੁੰ ਮ, ਡੇਕ, ਹਪ੍ਪ੍ਲ, ਬਰੋਟਾ, ਹਪ੍ਲਖਾਂ, ਆਹਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਕ ਦਰਤੀ ਰ ਿੱ ਖ  ਨ। 

ਸਰਕੁੰ ਡਾ  ਅਤੇ ਕਹ ਣ ਵਰਗੇ ਲੁੰ ਬੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਘਾ  ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ ਿੱ ਖੇ ਇਲਾਹਕਆਂ ਹਵਚ ਅਤੇ ਨਡਾ (ਕਈ 

ਹਕਸਮ ਦੇ ਘਾ ) ਇਸ ਖਤੇਰ ਦੇ ਹਗਿੱ ਲੇ ਇਲਾਹਕਆਂ ਹਵਚ ਹਮਲਦੇ  ਨ। ਯ ਕੇਹਲਪ੍ਟਸ ਅਤ ੇ ਪ੍ੋਪ੍ਲਰ 

ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ  ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਹਵਚ ਅੁੰ ਬ, ਜਾਮ ਣ, ਅਮਰ ਦ, 

ਬੇਰ ਅਤੇ ਹਕੁੰ ਨ ੁੰ  ਪ੍ਰਮ ਿੱ ਖ ਫਿੱ ਲਹਾ ਵਾਲੇ ਰ ਿੱ ਖ ਹਮਲਦੇ   ਨ। 

2.4 ਮੌਸਮ  

ਹਕਉਂਹਕ ਇ  ਸੜ੍ਕ ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਸਹਿਤ  ੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਜੈੋਕਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯ  ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ  ੈ, 

ਹਜਸਨ ੁੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪ੍-ਖੁੰ ਡੀ  ਜਾਂ ਮੌਨਸ ਨ ਹਕਸਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ  ੈ। ਕੋਪ੍ਨ ਦੇ ਵਰਣਨ 

ਅਨ ਸਾਰ ਇ  ਖੇਤਰ ਸੀ ਡਬਲਯ  ਜੀ (Cwg)  ਦੇ ਮੌਸਮ ਖੇਤਰ ਹਵਿੱ ਚ ਪ੍ੈਂਦਾ  ੈ। ਇ  ਖਤੇਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਈ-ਜ ਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਤਾਪ੍ਮਾਨ   ੁੰ ਦਾ  ੈ, ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਅਕਸਰ 40 ਹਡਗਰੀ 

ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰ ਰਹ ੁੰ ਦਾ   ੈਅਤੇ ਕ ਝ ਹਦਨਾਂ ਹਵਚ  44 º ਤਿੱ ਕ  ੋ ਜਾਂਦਾ  ੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ 

ਘਿੱ ਟ ਤਾਪ੍ਮਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸੁੰ ਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤਰੌ' ਤੇ 10 ਹਡਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 

  ੁੰ ਦਾ   ੈਅਤੇ ਕ ਿੱ ਝ ਹਦਨ 4 ਹਡਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ  ੋ ਜਾਂਦਾ  ।ੈ 

2.5 ਹਮਿੱ ਟੀ  

ਇਸ ਖੇਤਰ ਹਵਿੱ ਚ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਚੀਕਣੀ ਹਮਿੱ ਟੀ ਅਤ ੇਦੋਮਟੀ ਚੀਕਣੀ ਹਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਹਕਸਮ   ੁੰ ਦੀ  ੈ।   ਾਲਾਂਹਕ 

ਪ੍ਹਟਆਲਾ ਕੀ ਰਾਓ ਦੇ ਖ ਿੱ ਡੇ ਪ੍ਏ ਤਲ ਤੇ  ਰੇਤਲੀ ਜਾਂ ਰੇਤਲੀ ਦੋਮਾਟੀ ਹਕਸਮ ਦੀ ਹਮਿੱ ਟੀ   ੁੰ ਦੀ  ੈ। ਇਸ ਹਪ੍ੁੰ ਡ 

ਦੀ ਹਮਿੱ ਟੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕਸਮਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿੱ ਖਤਾਂ ਲਈ ਢ ਕਵੀ  ੈ। 
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2.6 ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  

ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਉੱਪ੍ਰ ਦਿੱ ਹਸਆ ਹਗਆ  ,ੈ ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਮ ਿੱ ਖ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਢ ਕਵੀਂ  ੈ ਇਸ ਹਪ੍ੁੰ ਡ 

ਦੀ ਮ ਿੱ ਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ  ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿੱ ਕੀ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਗੁੰ ਨਾ,  ਰਾ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ 

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਕ ਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ  ਨ।  

ਹਕਉਂਹਕ ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋ ਾਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ  ੋਣ ਕਾਰਨ ਹਪ੍ੁੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ   ਣ  ਗੈਰ-

ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਦੇ ਉਪ੍ਯੋਗਾਂ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਦ ਕਾਨਾਂ, ਹਰ ਾਇਸ਼੍ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਹਵਹਦਅਕ ਸੁੰ ਸਿਾਨਾਂ, ਮੈਹਰਜ ਪ੍ੈਲੇਸਾਂ ਆਹਦ 

ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰ ੀ  ੈ। 

2.7 ਜਨ-ਅੁੰ ਕੜੇ੍ 

ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਜਨ-ਅੁੰ ਕਹੜ੍ਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅੁੰ ਕਹੜ੍ਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ  ੈ। ਸਾਰਣੀ 

2.1 ਇਸ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਝਲਕ ਮ  ਿੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ  ੈ। 

ਸਾਰਣੀ 2.1 ਜਨਸੁੰ ਹਖਆ ਅੁੰ ਕੜ੍ਾ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਲਾਂਡਰਾਂ 2011 

1 ਕੱੁਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ  460 

2 ਕ ਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ 2338 

3 ਮਰਦਾਂ ਜਨਸੁੰ ਹਖਆ 1240 

4 ਔਰਤਾਂ ਦੀ  ਜਨਸੁੰ ਹਖਆ 1098 

5 ਬੱਚੇ (0-6) ਆਬਾਦੀ 293 

6  ਬੱਚੇ (ਮਰਦ) 159 

7 ਬੱਚੇ (ਔਰਤ) 134 

8 ਕੱੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਿਿੋਂ ਬਾਲ ਿਨਸੂੰ ਵਖਆ 12.53 

9 ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਿਾਤੀ ਦੀ ਿਨਸੂੰ ਵਖਆ 431 

10 ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਮਰਦ 226 

11 ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਮਵਹਲਾਿਾਂ 205 

12 ਕੱੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਿਿੋਂ ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਿਾਤੀਆਂ 18.43% 

13 ਸਾਖਰਤਾ (ਕੱੁਲ ਆਬਾਦੀ) 84.16% 

14 ਸਾਖਰਤਾ (ਮਰਦ ਦੀ ਆਬਾਦੀ) 88.44% 
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15 ਸਾਖਰਤਾ (ਔਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ) 79.36% 

16 ਕੱੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਿਿੋਂ ਕੱੁਲ ਕਰਮਚਾਰੀ 30.03 

17 ਮਰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਿਿੋਂ 49.6 

18 ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਵਿੱਚ  7.9 

19 ਕੱੁਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਿਿੋਂ ਮੱੁਖ ਕਰਮਚਾਰੀ 99.72 

20 ਕੱੁਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਤਤਾ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਵਿੱਚ ਮਾਮ ਲੀ ਕਾਮੇ 0.28 

21 ਕੱੁਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਵਮਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸਤ 9.57 

22  ਕੱੁਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਿਿੋਂ ਘਰੇਲ  ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਾਮੇ 2.57 

23 ਕੱੁਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਿਿੋਂ ਦ ਿ ੇਕਰਮਚਾਰੀ 87.86 

24 ਕੱੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵਲੂੰ ਗ ਅਨੁਪ੍ਾਤ 885 

25 ਬਾਲ (0-6) ਵਲੂੰ ਗ ਅਨੁਪ੍ਾਤ 843 

26 ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਿਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਲੂੰ ਗ ਅਨੁਪ੍ਾਤ 907 
 

2.7 (ਉ) ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਰ 

ਲਾਂਡਰਾਂ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਹਪ੍ੁੰ ਡ  ੈ, ਇਸ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਚ ਕ ਿੱ ਲ 460 ਘਰ ਸ਼ਾਹਮਲ  ਨ| ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, 

ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2338  ੈ, ਹਜਸ ਹਵਿੱ ਚੋਂ 1240 (53.04%) ਪ੍ ਰਸ਼੍ ਅਤੇ 1098 (46.96%) ਔਰਤਾਂ  ਨ| 

2.7 (ਅ) ਅਨ ਸ ਹਚਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 
 

ਭਾਰਤ ਦ ੇਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਪ੍ੁੰਜਾਬ ਹਵਚ ਅਨ ਸ ਹਚਤ ਜਨਸੁੰ ਹਖਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਤ ਹਵਚ  ੈ ਅਤੇ  ਇਸ 

ਸ ਬੇ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 31.94 ਫੀਸਦੀ  ੈ| ਲਾਂਡਰਾਂ  ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਚ ਅਨ ਸ ਹਚਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕ ਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 

18.43 ਫੀਸਦੀ ਮੌਜ ਦ  ੈ| 

2.7 (ਈ)ਂ  ਹਲੁੰ ਗ ਅਨ ਪ੍ਾਤ 

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼੍ ਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਦੀ ਹਲੁੰ ਗ ਅਨ ਪ੍ਾਤ 895 ਅਤੇ ਬਿੱ ਚ ੇ(0-6 ਸਾਲ) ਹਲੁੰ ਗ ਅਨ ਪ੍ਾਤ 

846  ੈ| ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਲੁੰ ਗ ਅਨ ਪ੍ਾਤ  885 ਅਤੇ ਬਾਲ ਹਲੁੰ ਗ ਅਨ ਪ੍ਾਤ 843  ੈ| ਇ  

ਦਰਸਾਉਂਦਾ  ੈ ਹਕ ਕ ਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਲੁੰ ਗ ਅਨ ਪ੍ਾਤ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿੱ ਹਚਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਔਸਤ 

ਨਾਲੋਂ  ਮਾਮ ਲੀ ਘਿੱ ਟ  ੈ,  ਾਲਾਂਹਕ ਕ ਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਚ ਦੋਵਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਪ੍ਾੜ੍ਾ ਮ ਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ  ੈ| 

ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਵਚ ਅਨ ਸ ਹਚਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਨਸੁੰ ਹਖਆ ਦਾ ਹਲੁੰ ਗ ਅਨ ਪ੍ਾਤ 907  ੈ, ਜੋ ਵੀ ਘਿੱ ਟ  ੈ ਪ੍ਰ ਇ  ਕ ਿੱ ਲ 

ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ  ਹਬ ਤਰ  |ੈ ਇਸ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਘਿੱ ਟ ਹਲੁੰ ਗ ਅਨ ਪ੍ਾਤ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੀ  ੋ ਸਕਦਾ  ੈ ਹਕ ਹਪ੍ੁੰ ਡ 
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ਹਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱ ਡੀ ਆਬਾਦੀ  ੈ| ਬ  ਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਿੀ ਵੀ ਹਕਰਾਏ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਹਵਿੱ ਚ ਹਪ੍ੁੰ ਡ 

ਹਵਿੱ ਚ ਰਹ  ਰ ੇ  ਨ| 

2.7 (ਸ) ਸਾਖਰਤਾ 

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼੍ ਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 75.84 ਫੀਸਦੀ  ੈ| ਮਰਦਾਂ 

ਅਤ ੇਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕਰਮਵਾਰ 80.44 ਅਤ ੇ 70.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਤ  ੈ| ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ, ਕ ਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 

ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਪ੍ ਰਸ਼੍ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮਹ ਲਾ ਆਬਾਦੀ 84.16% ਅਤੇ 79.36%  ੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ 

ਦਰ ਨਾਲੋਂ  ਅਿੱ ਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਤ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ  ੈ (ਸਾਰਣੀ 2.2 ਵੇਖੋ)| ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਮ ਕਾਬਲਤਨ ਵਿੱ ਧ ਉੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 

ਦਾ ਮ ਿੱ ਖ ਕਾਰਨ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ ਅਤੇ ਮ ੋਾਲੀ ਦਾ  ਣੋਾ  ੈ | 

ਸਾਰਣੀ 2.2 ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 

 ਰਾਜ ਲਈ ਔਸਤ ਲਾਂਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਤ ਅੁੰ ਕ ਦ ੇਅੁੰ ਤਰ 

ਕੱੁਲ ਿਨਸੂੰ ਵਖਆ 75.84% 84.16% 8.32 

ਮਰਦ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 80.44% 88.44% 8.00 

ਔਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 70.73% 79.36% 8.63 

 
 

2.7 (ਈ)  ਕਰਮਚਾਰੀ  

ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਹਵਚੋਂ ਹਸਰਫ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਤ ਕਾਮੇ  ਨ| ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇ   ੈ ਹਕ  ਰੇਕ ਇਕ ਕੁੰਮ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਪ੍ਿੱ ਛੇ ਦੋ ਗੈਰ ਕਾਮੇ ਮੌਜ ਦ  ਨ| ਇਸ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਕਾਹਮਆਂ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਤਤਾ ਦਾ ਮ ਿੱ ਖ ਕਾਰਨ ਕੁੰ ਮ 

ਹਵਿੱ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬ  ਤ ਘਿੱ ਟ ਹ ਿੱ ਸੇਦਾਰੀ  ੈ|  ਾਲਾਂਹਕ ਲਗਭਗ ਅਿੱ ਧੇ (49.6%) ਪ੍ ਰਸ਼੍ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ 

ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ  ਨ, ਔਰਤਾਂ ਹਵਚ ਕੇਵਲ 7.9% ਨ ੁੰ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤਾ ਹਗਆ  ੈ| ਹਸਰਫ਼ ਦ ੋ

ਔਰਤਾਂ ਨ ੁੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਹਜ ੜ੍ ੇਸੀਮਾਵਰ ਕਾਹਮਆਂ ਵਜੋਂ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ  ਨ, ਲਗਭਗ ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਮ ਿੱ ਖ 

ਕਾਹਮਆਂ ਵਜੋਂ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤਾ   ੈ| ਕ ਿੱ ਲ ਮ ਿੱ ਖ ਕਾਹਮਆ ਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ 87.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਤ ਵਿੱ ਖਰੇ ਕੁੰ ਮਾਂ ਦ ੇ ਰ ਪ੍ ਹਵਿੱ ਚ 
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ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਨ| ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਕਾਹਮਆ (ਖੇਤੀ + ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਮਜ਼ਦ ਰੀ) ਹਸਰਫ 9.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਤ  ਨ, 

ਬਾਕੀ 2.57 ਕਾਮੇ ਪ੍ੇਂਡ  ਉਦਯੋਗਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੇ  ੋਏ  ਨ| 
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ਪ੍ਾਠ -3 

 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਘਰਾਂ ਦੀ  ਸਮਾਹਜਕ ਅਤੇ ਆਰਹਿਕ ਸਹਿਤੀ 

ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਹਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਹਜਕ ਅਤੇ ਆਰਹਿਕ ਸਹਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੈ, 

ਹਜਵੇ ਹਕ ਪ੍ਾਠ 1 ਹਵਿੱ ਚ ਹਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ  ੈ, ਹਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਖੇਤਰ ਹਵਿੱ ਚ 374 ਘਰ  ਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ 

ਘਰਾਂ ਦ ੇਸਮਾਹਜਕ ਅਤ ੇਆਰਹਿਕ ਸਹਿਤੀ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ ਪ੍ੈਂਦ ੇ72 ਘਰਾਂ ਦੇ ਮ ਿੱ ਢਲੇ ਸਰਵੇਖਣ 

ਤੇ ਅਧਾਹਰਤ  ੈ I ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਾਹਜਕ ਅਤ ੇਆਰਹਿਕ ਸਰਵੇ ਦ ੇਮ ਿੱ ਖ ਨਤੀਜੇ  ੇਠ ਹਦਿੱ ਤ ੇ

ਗਏ  ਨ: 

 

3.1   ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਰ  

ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ 72 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕ ਿੱ ਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਰ 295 ਸੀ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋ 160  (54.24%) ਮਰਦ ਅਤ ੇ

135 (45.76%) ਔਰਤਾਂ ਸਨI ਇਸਦਾ ਮਤਲਿੱ ਬ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਲੁੰ ਗ ਅਨ ਪ੍ਾਤ 844 ਸੀ ਹਜ ੜ੍ਾ ਹਕ 

ਰਾਜ ਦ ੇਔਸਤਨ ਹਲੁੰ ਗ ਅਨ ਪ੍ਾਤ (895 ) ਤੋਂ ਬ  ਤ ਘਿੱ ਟ ਸੀI ਬਿੱ ਹਚਆਂ ਦੀ ਹਲੁੰ ਗ ਅਨ ਪ੍ਾਤ ਦਰ (0 -6 ) 10800 

ਸੀ ਹਕਉ ਹਕ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮ   ਹਵਿੱ ਚ ਹਸਰਫ 10  ੀ ਬਿੱਚੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਲੁੰ ਗ ਅਨ ਪ੍ਾਤ ਦੀ ਦਰ ਨ ੁੰ  

ਰਾਜ ਦੀ ਹਲੁੰ ਗ ਅਨ ਪ੍ਾਤ ਦਰ ਨਾਲ ਤ ਲਨਾ ਨ ੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀI  

ਸਾਰਣੀ 3.1 ਪ੍ਰੋਜਕੈਟ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਰ 

ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਹਲੁੰ ਗ ਅਬਾਦੀ 

72 

ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਕ ਿੱ ਲ ਕ ਿੱ ਲ ਅਬਾਦੀ 0-6 ਅਬਾਦੀ 
160 

(54.24%
) 

135 
(45.76%) 

295 
(100.0%) 

844 1000 

 

3.2 ਘਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 

ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 4.1 ਪ੍ਰਤੀ ਹਵਅਕਤੀ ਸੀI ਸਾਰਣੀ 3.2 ਦਰਸਾਉਂਦਾ  ੈ ਹਕ 

ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਹ ੁੰ ਦੇ ਸਨ Iਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ (20 ਘਰਾਂ ) ਹਵਿੱ ਚ 4  

ਪ੍ਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ ਸਰਵੇ ਕੀਤ ੇਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ੋ 27 78 % ਬਣਦੀ ਸੀI 3  ਅਤੇ 5  
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ਪ੍ਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ ਵੀ ਬ  ਤ ਹਜਆਦਾ ਸੀ (3.2 ਸਾਰਣੀ ਦੇਖੋ)I 3 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਹਰਵਾਰਕ 

ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਘਰ 65.28 % ਸੀ, ਪ੍ਰ 2 ਪ੍ਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬ  ਤ ਹਜਆਦਾ ਸੀ (10 ) 

ਸਾਰਣੀ 3.2 ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਗਣਤੀ 
ਪ੍ਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ 

ਹਗਣਤੀ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਕ ਿੱ ਲ 

ਔਸਤਨ ਦਰ 3 10 13 20 14 6 2 3 1 72 

ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 4.17 13.8
9 

18.0
6 

27.7
8 

19.4
4 

8.33 2.78 4.17 1.39 100.00 

 

3.3 ਧਰਮ ਸੁੰ ਰਚਨਾ 

ਹਕਸ ੇ ਵੀ ਅਬਾਦੀ ਹਵਿੱ ਚ ਧਰਮ ਇਕ ਬ  ਤ  ੀ 

ਮ ਿੱ ਤਵਪ੍ ਰਨ ਸਮਾਹਜਕ ਅੁੰ ਗ   ੁੰ ਦਾ   ੈ ਇਸਦੀ 

ਸਿਾਹਨਕ ਸਮੀਕਰਣ ਗ ਰ ਦਵਾਰਾ, ਮੁੰ ਹਦਰ, 

ਮਸਹਜਦ ਅਤੇ ਹਘਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਹਵਿੱ ਚ   ੁੰ ਦੀ  ੈI 

ਇਿੋਂ ਤਿੱ ਕ ਹਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਵੀ 

ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ ਕੇ ਦੇਹਖਆ ਜਾਂਦਾ  ੈI ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਮ ਿੱ ਖ ਤੋਰ ਤੇ ਹਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਨ ੁੰ  ਮੁੰ ਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 

ਹਜ ੜ੍ਾ ਹਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਹਦਿੱ ਖ ਵੀ ਹਰ ਾ ਸੀ 72 ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ੋ68 (94.44 %) ਨ ੁੰ   ਹਸਿੱ ਖ ਧਰਮ ਹਵਿੱ ਚ 

ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਰਫ 4 (5. 56 %) ਹ ੁੰ ਦ  ਧਰਮ ਨ ੁੰ  ਮੁੰ ਨਦੇ ਸੀI 

3.4  ਸਮਾਹਜਕ ਅਤ ੇਜਾਤੀ ਸੁੰ ਰਚਨਾ   

ਭਾਰਤੀ ਉਪ੍ ਮ ਾਂਦੀਪ੍ ਤੇ ਜਾਤ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਹਜਕ ਰ ਤਬੇ ਦਾ ਬ  ਤ ਮ ਿੱ ਤਵਪ੍ ਰਨ ਸ ਚਕ  ੈI ਇਿੱ ਿੋਂ ਤਿੱ ਕ 

ਹਕ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਦੀ ਆਰਹਿਕ  ਾਲਤ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਬ  ਤ  ਿੱ ਦ ਤਿੱ ਕ ਜ ੜ੍ੀ  ੋਈ  ੈI 72 ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ 71 ਜਨਰਲ 

ਜਾਤੀ ਅਤ ੇ ਇਕ  ੋਰ ਪ੍ਛੜ੍ੇ ਵਰਗ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਧਤ ਸਨI  ਾਲਾਂਹਕ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਦ ੇ ਸਾਰ ੇ

ਘਰਾਹਣਆਂ ਨ ੁੰ  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ (ਏ.ਪ੍ੀ.ਐਲ) ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਇਕੋ 

ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਨ ੁੰ  ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ  ਠੇਾਂ (ਬੀ.ਪ੍ੀ.ਐਲ) ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀI 

ਵਹੂੰ ਦ  
[6]ਵਸੱਖ

[94]

ਪ੍ਾਈ ਚਾਰਟ 3.1 ਧਰਮ ਸੁੰ ਰਚਨਾ
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ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਸੁੰਬੁੰ ਧੀ 

ਡੈਟਾ ਹਦਖਾਉਂਦ ੇ  ਨ ਹਕ 72 ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ 67 ਜਿੱ ਟ 

ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਹਧਤ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮ ਿੱ ਖ 

ਜਾਤੀ  Iੈ ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ 2 ਸ ਦ ਨਾਲ 

ਸਬੁੰ ਹਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸ ਹਨਆਰ, ਖਿੱ ਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋ ਾਰ 

ਜਾਤੀ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱ ਕ-ਇਿੱ ਕ ਘਰ ਸਨI 

ਸਾਰਣੀ 3.3 ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਤ 

  ਔਸਤਨ ਦਰ        ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਸੁਵਨਆਰ 1 1.4 

ਿੱਟ 67 93.1 

ਖੱਤਰੀ 1 1.4 

ਲੋਹਾਰ 1 1.4 

ਸ ਦ 2 2.8 

ਕੁੱ ਲ 72 100 

 

3.5 ਉਮਰ ਢਾਂਚਾ 

ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਮਰ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਸਮ   ਹਵਚ ਕਾਹਮਆਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਨ ੁੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ  ੈI ਸਾਰਣੀ 

3.4 ਦਰਸਾਉਂਦੀ  ੈ ਹਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਹਵਚੋਂ 9.15% 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 

ਸਨ ਅਤ ੇ 15.60% 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਨI ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ  ੈ ਹਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 75% ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹ ਿੱ ਸਾ ਇਿੱ ਕ 

ਸਮਰਿੱ ਿ ਕਾਹਮਆਂ ਦਾ  ੈI  

 

 

ਸਾਰਣੀ 3.4 ਪ੍ਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਉਮਰ 

 

ਉਮਰ ਹਗਣਤੀ ਔਸਤਨ ਦਰ 

 5 ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ 6 2.03 

 6-14 ਸਾਲ 21 7.12 

14-25 ਸਾਲ  44 14.92 

25-35 ਸਾਲ 73 24.75 

ਏ.ਪ੍ੀ.ਐਲ 
[99%]

ਬੀ.ਪ੍ੀ.ਐਲ
[1%]

ਪ੍ਾਈ ਚਾਰਟ 3.2 ਆਰਹਿਕ ਵਰਗ 
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35-50 ਸਾਲ 70 23.73 

50-60 ਸਾਲ 35 11.86 

60-75 ਸਾਲ 30 10.17 

75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 16 5.42 

ਕ ਿੱ ਲ 295 100.00 

 

3.6 ਉਮਰ ਹਪ੍ਰਾਹਮਡ 

ਜਨਸੁੰ ਹਖਆ ਦਾ ਉਮਰ ਹਪ੍ਰਾਹਮਡ ਉਸ ਦੇਸ਼੍, ਰਾਜ ਜਾਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਆਰਹਿਕ ਹਵਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਦਾ ਬ  ਤ 

ਵਧੀਆ ਸੁੰ ਕੇਤ  ੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਉ  ਜਨਸੁੰ ਹਖਆ ਸਬੁੰ ਧਤ  ੈI ਇਿੱ ਕ ਹਵਕਸਤ  ੋ ਰ ੀ ਆਰਹਿਕਤਾ ਹਵਿੱ ਚ 

ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਪ੍ਰਾਹਮਡ ਹਤਕੋਣੀ ਰ ਪ੍ ਹਵਿੱ ਚ   ੁੰ ਦਾ  ੈ ਹਜਸਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬ  ਤ ਹਵਆਪ੍ਕ ਅਧਾਰ    ੁੰ ਦਾ 
 Iੈ ਹਜਵੇਂ  ੀ ਆਰਹਿਕਤਾ ਦਾ ਹਵਕਾਸ ਸ਼੍ ਰ   ੋ ਜਾਂਦਾ  ੈ, ਹਤਰਕੋਣ ਦਾ ਸ ਿੱ ਜਣਾ ਸ਼੍ ਰ    ੋਜਾਂਦਾ  ੈ, ਹਤਰਕੋਣ ਦਾ ਹਸਖਰ 

ਵਿੱ ਧਦਾ ਜਾਂਦਾ   ੈਅਤੇ ਹਪ੍ਰਾਹਮਡ ਦਾ ਮਿੱ ਧਮ ਹ ਿੱ ਸਾ ਫ ਿੱ ਲਣਾ ਸ਼੍ ਰ    ੋਜਾਂਦਾ  ੈI ਹਜਵੇਂ ਹਜਵੇਂ ਆਰਹਿਕਤਾ  ੋਰ ਅਿੱ ਗ ੇ

ਵਧਦੀ  ੈ ਬ ਲਾਰੇ ਉੱਪ੍ਰ ਵਿੱ ਲ ਵਧਣਾ ਸ਼੍ ਰ  ਕਰਦਾ  ੈI ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦ ੇ

ਹਪ੍ਰਾਹਮਡ ਦੀ ਸ਼੍ਕਲ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ   ੈਹਕ ਹਪ੍ਰਾਹਮਡ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬ  ਤ ਸ ੁੰ ਗੜ੍ਾ ਹਰ ਾ  ੈI ਇ  20-40 ਸਾਲ 

ਦੀ ਉਮਰ ਸਮ   ਫ ਲ ਕੇ  ਹਵਿੱ ਚ ਬਾ ਰ ਆ ਹਰ ਾ  ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇ  ਸ ੁੰ ਗੜ੍ਨ ਲਿੱ ਗ ਪ੍ੈਂਦਾ   ੈਅਤੇ 80-85 

ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਮ    ਹਪ੍ਰਾਹਮਡ ਦੇ ਹਸਖਰ ਦੀ  ਹਸਰਜਣਾ ਕਰਦੇ  ਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਸਮ   ਹਵਿੱ ਚ ਹਸਰਫ 2 ਪ੍ ਰਸ਼੍ 

 ਨ। ਹਪ੍ਰਾਹਮਡ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆਰਹਿਕਤਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬ  ਤ  ੀ ਹਵਕਸਤ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ  ੈ।  ਾਲਾਂਹਕ ਇਿੱ ਿ ੇ

ਇ  ਸਪ੍ਿੱ ਸ਼੍ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ੈ ਹਕ ਇਸ ਉਮਰ ਹਪ੍ਰਾਹਮਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਸਰਫ ਭ ਮੀ ਮਾਲਕ  ੀ  ੈ, ਹਪ੍ੁੰ ਡ 

ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕ ਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨ ੀਂ, ਇ  ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਰਹਿਕ ਹਵਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਨ ੁੰ  ਨ ੀਂ 

ਦਰਸਾਉਂਦੀ।  
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ਹਚਿੱ ਤਰ 3.3 ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ  ਉਮਰ ਹਪ੍ਰਾਹਮਡ 

 

 

3.7   ਹਵਹਦਅਕ ਸਹਿਤੀ 

ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਸਹਿਤ  ਣੋ ਕਾਰਨ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ ਉੱਚ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ  ੈ।ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 95% ਆਬਾਦੀ ਹਸਿੱ ਹਖਅਤ  ੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਸਮ   ਹਵਚ ਮਰਦਾਂ 

ਅਤ ੇਔਰਤਾਂ ਹਵਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕਰਮਵਾਰ 98.05% ਅਤ ੇ90.84%  ੈ। ਲਗਭਗ ਇਕ-ਚੌਿਾਈ ਗਰੈਜ ਏਟ ਜਾਂ 

ਪ੍ੋਸਟ-ਗਰੈਜ ਏਟ  ਨ । ਸਾਰਣੀ 3.5 ਹਕ ਅਨਪ੍ੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਤਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ   ੈਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤ ਲਨਾ 

ਹਵਚ 5 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪ੍ੜ੍ਹੇ ਔਰਤਾਂ  ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਵਧਰੇੇ ਸੀ । ਮਿੱ ਧਮ, ਮੈਹਟਰਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਿੱ ਧਰ 'ਤ ੇ

ਸੈਕੁੰ ਡਰੀ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਦੇ ਪ੍ ਰਸ਼੍ ਵਿੱ ਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਹਪ੍ਿੱ ਛੇ  ਨ। ਭਾਵੇਂ ਗਰੈਜ ਏਸ਼੍ਨ ਪ੍ਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ ਰਸ਼੍ਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਰਤੀਸਤਤਾ ਪੱ੍ਧਰ ਅਿੇ ਿੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਵਫਰ ਿੀ ਦੋਿਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਹੈ, 

ਪੋ੍ਸਟ-ਗਰੈਿ ਏਟ ਪੱ੍ਧਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿੱਡ ੇਫਰਕ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਤੋਂ ਅਗ ੇਸਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਿੋੜਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 

11
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2
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-7

4030201001020304050

Up to 10 years

 10-20 years

20-30 years

30-40 years

40-50 years

50-60 years

60-70 years

70-80 years

80-90 years

ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹਪ੍ਰਾਹਮਡ
Male Female
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ਤਕਨੀਕੀ/ਵਕੱਤਾ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਸਰਫ 3  ਮਰਦ  ਅਤ ੇ1 ਔਰਤ ਵਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਕਨੀਕੀ/ਵਕੱਤਾ 

ਵਸਖਲਾਈ ਵਮਲੀ ਸੀ ।  

ਸਾਰਣੀ 3.5  ਹਵਹਦਅਕ ਸਹਿਤੀ 
 ਮਰਦ ਔਰਤ ਕ ਿੱ ਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਅਨਪ੍ੜ੍ਹ 3 12 15 5.26 

    5  ਤਿੱ ਕ 16 24 40 14.04 

ਮਿੱ ਧਮ 31 16 47 16.49 

ਮੈਹਟਰਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਿੱ ਧਰ 41 30 71 24.91 

ਸੈਕੁੰ ਡਰੀ ਪ੍ਿੱ ਧਰ 24 13 37 12.98 

ਗਰੈਜ ਏਸ਼੍ਨ 31 24 55 19.30 

ਪ੍ੋਸਟ-ਗਰੈਜ ਏਟ ਜਾਂ ਉਪ੍ਰ 5 11 16 5.61 

ਤਕਨੀਕੀ/ਹਕਿੱ ਤਾ ਹਸਖਲਾਈ 3 1 3 1.05 

ਕ ਿੱ ਲ 154 131 285 100.0 

 

3.8 ਪ੍ਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹਕਿੱ ਤਾ 

ਸਾਰਣੀ 3.6 ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਕਿੱ ਤੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ  ੈ। ਇ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ  ੈ ਹਕ ਹਜ ੜ੍ੇ ਹਵਅਕਤੀ 

ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਜਾਂ ਹਕਸੇ  ੋਰ ਹਕਿੱ ਤੇ ਹਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ  ਨ ਉ  ਕ ਿੱ ਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 31.86% ਹ ਸਾ ਬਣਾਉਦੇ  ਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇ  ਪ੍ਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ  ੈ ਹਕ  ਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ 2 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਆਵਾਸੀ ਹਨਰਭਰ  ਨ। ਸਾਰਣੀ ਹਵਿੱ ਚ ਮਰਦਾਂ 

ਅਤ ੇਔਰਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਨ ਪ੍ਾਤ ਹਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮਿੱ ਧਵਰਤਤ ਅੁੰ ਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ  ।ੈ ਪ੍ ਰਸ਼੍ਾਂ ਹਵਚ 52.5% ਕਾਮੇ 

ਦੀ ਤ ਲਨਾ ਹਵਚ, ਔਰਤਾਂ ਹਵਚ ਹਸਰਫ 7.4% ਵਰਕਰ  ਨ। ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ੁੰ  ਘਰੇਲ  
ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤਾ   ੈ

ਲਗਭਗ ਇਿੱ ਕ ਹਤ ਾਈ ਵਰਕਰ ਖੇਤੀ ਹਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੇ  ੋਏ  ਨ।ਇਕ-ਹਤ ਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹਨੱਜੀ ਸੇਵਾ ਹਵਚ  ਨ 

ਅਤ ੇਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੈ-ਰ ਜ਼ਗਾਰ, ਦ ਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਵਪ੍ਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਭੁੰ ਡਾਰਨ ਅਤ ੇ

ਸੁੰ ਚਾਰ ਨਾਲ ਜ ੜ੍ੇ  ੋਏ  ਨ। 
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ਸਾਰਣੀ 3.6 ਕਾਹਮਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 
ਕਾਮ ੇ ਮਰਦ % ਔਰਤ % ਕ ਿੱ ਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਹਕਰਸਾਨੀ ਸਵੈਰੋਜਗਾਰ 29 34.52 2 20 31 32.98 

 ੋਰ ਕੁੰ ਮ ਸੁੰ ਬੁੰ ਹਧਤ- ਸਵੈਰੋਜਗਾਰ 8 9.52 0 0 8 8.51 

ਆਮ ਮਜਦ ਰੀ 3 3.57 0 0 3 3.19 

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 13 15.48 7 70 20 21.28 

ਠੇਕੇ ਅਤ ੇਪ੍ਰਈਵਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 8 9.52 1 10 9 9.57 

 ੋਰ ਕੁੰ ਮ 2 2.38 0 0 2 2.13 

ਦ ਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵਪ੍ਾਰ 14 16.67 0 0 14 14.89 

ਆਵਾਜਾਈ, ਭੁੰ ਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁੰਚਾਰ 7 8.33 0 0 7 7.45 

ਕ ਿੱ ਲ 84 100.00 10 100 94 100.00 

 

3.9 ਜਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ 

ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ 2.5 ਹਬਸਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਏਕੜ੍ ਤਿੱ ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹ ਸਾਬ ਦਾ ਆਕਾਰ  ।ੈ ਸਰਵੇਖਣ 

ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ, 3 ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਹਸਰਫ ਵਪ੍ਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ  ੈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬ  ਤ 

 ੀ ਘਿੱ ਟ 2.5 ਹਬਸਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਹਬਸਵੇ ਤਿੱ ਕ  ੈ। ਦ ਜ ੇਘਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬ  ਤ  ਘਿੱ ਟ  ੈI ਸਾਰਣੀ 3 ਇ  

ਦਰਸਾਉਂਦੀ   ੈਹਕ 4 ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ  ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮ ਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਛੋਟ ੇਪ੍ਿੱ ਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ 

  ੁੰ ਦੀ  ।ੈ ਇਕ-ਹਤ ਾਈ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਏਕੜ੍ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਜਮੀਨ  ।ੈ   ੋਰ 36% ਮਾਮਹਲਆ ਂ

ਹਵਿੱ ਚ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ  1 ਅਤੇ 2.5 ਏਕੜ੍ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਜਮੀਨ  ੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਿੱ ਬ  ੈ ਹਕ 69.4% ਕੇਸਾਂ 

ਹਵਿੱ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਿੱ ਕ  ੈਕਟੇਅਰ ਤਿੱ ਕ  ੀ  ।ੈ 25% ਕੇਸਾਂ ਹਵਚ ਇ  ਆਕਾਰ 1 ਅਤੇ 2  ੈਕਟੇਅਰ ਦ ੇ

ਹਵਚਕਾਰ  ੈ। ਹਸਰਫ 4 ਘਰਾਂ (5.56%) ਕੋਲ 2  ੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ੍ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜ਼ਮੀਨ  ।ੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਹਪ੍ੁੰ ਡ 

ਹਵਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬ  ਤ ਉੱਚੀਆਂ  ਨ, ਇਿੱ ਿੋਂ ਤਿੱ ਕ ਹਕ ਉ  ਹਵਅਕਤੀ ਹਜਸ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇਕ ਏਕੜ੍ 

ਜ਼ਮੀਨ  ੈ, ਉ  ਕਰੋੜ੍ਪ੍ਤੀ  ।ੈ  

ਸਾਰਣੀ 3.7 ਜਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ 

ਜਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹਗਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

1 ਏਕੜ੍ ਤਿੱ ਕ 24 33.33 

1 ਏਕੜ੍ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਏਕੜ੍ ਤਿੱ ਕ (1  ੈਕਟੇਅਰ) 26 36.11 

2.5 – 5 ਏਕੜ੍ (2  ੈਕਟੇਅਰ) 18 25.00 

5 ਏਕੜ੍ ਤੋਂ ਹਜਆਦਾ (2  ੈਕਟਅੇਰ) 4 5.56 

ਕ ਿੱ ਲ 72 100.00 
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3.10 ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ 

72 ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਹਵਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਕ ਹਬਸਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  16 ਹਬਸਵੇ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ  ੈ। ਲਗਭਗ 

11% ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਸ ਹਚਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ 1 ਹਬਸਵਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ  ੈ। ਅਸਲ ਹਵਿੱ ਚ 

ਕ ਿੱ ਲ ਮਾਮਹਲਆ ਂਹਵਿੱ ਚੋਂ 68% ਅਹਧਸ ਹਚਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ 5 ਹਬਸਵੇ ਤਿੱ ਕ  ੈ। ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਇ  ਸੀਮਾ 10 

ਹਬਸਵੇ ਤਿੱ ਕ ਵਿੱ ਧ ਜਾਂਦੀ  ੈ ਤਾਂ 91.6% ਕੇਸਾਂ ਨ ੁੰ  ਪ੍ ਰਾ  ੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਸਰਫ 6 (8.33%) ਮਾਮਹਲਆਂ  ਹਵਿੱ ਚ  ਸ ਹਚਤ 

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ 10 ਹਬਸਵੇ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ  ੈ 

 

ਸਾਰਣੀ 3.8 ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਸ ਹਚਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਗਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

1 ਹਬਸਵਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 8 11.11 

1-2 ਹਬਸਵਾ 15 20.83 

2-5 ਹਬਸਵਾ 26 36.11 

5-10 ਹਬਸਵਾ 17 23.61 

10-20 ਹਬਸਵਾ 6 8.33 
ਕ ਿੱ ਲ 72 100.00 

 

3.11 ਪ੍ਸ਼  ਧਨ 

ਜਾਨਵਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ੇਂਡ  ਆਰਹਿਕਤਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਲਾਜਮੀ ਹ ਿੱ ਸਾ  ਨ। ਉ  ਹਕਸਾਨਾਂ ਦ ੇ

ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹਵਚ ਮ ਿੱ ਤਵਪ੍ ਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹਦੁੰ ਦੇ  ਨI ਬ  ਤੇ ਹਕਸਾਨ ਦ ਿੱ ਧ ਦੀ ਪ੍ਹਰਵਾਰਕ ਲੋੜ੍ਾਂ ਨ ੁੰ  

ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਡੇਅਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਪ੍ਾਲਦੇ  ਨ। ਕ ਿੱ ਝ ਵਾਧ  ਦ ਿੱ ਧ ਵੇਚ ਕੇ  ਆਮਦਨੀ  ਾਸਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਰਿੱ ਖਦੇ  ਨ, ਪ੍ਰ ਕ ਿੱ ਝ ਹਕਸਾਨ ਦ ਿੱ ਧ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਆਦਾ ਹਗਣਤੀ ਰਿੱ ਖਦੇ  ਨ। ਅਹਜ  ੇ

ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਦ ਿੱ ਧ ਦੀ ਹਵਕਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪ੍ੈਸੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ  ਨ। ਮਿੱ ਝ ਅਤ ੇ

ਗਊ ਮ ਿੱ ਖ ਦ ਧਾਰ  ਪ੍ਸ਼੍   ਨ ਹਜ ੜ੍ੇ ਹਕਸਾਨਾਂ ਦ ਆਰਾ ਰਿੱ ਖੇ ਜਾਂਦ ੇ  ਨ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਚ ਡੇਅਰੀ 

ਫਾਰਹਮੁੰ ਗ ਲਈ ਬ  ਤ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ  ੈ, ਪ੍ਰ ਬ  ਤ ਸਾਰੇ ਹਕਸਾਨ ਡੇਅਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਨ ੀਂ ਰਿੱ ਖਦੇ  ਨ। ਇਸਦਾ 

ਮ ਿੱ ਖ ਕਾਰਨ ਇ   ੈ ਹਕ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਚ  ਹਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬ  ਤ ਮੁੰਗ  ੈ। ਪ੍ਸ਼੍  ਛਪ੍ਰਾ ਨ ੁੰ  ਹਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿੱ ਖਣ 
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ਲਈ ਬ   ਮੁੰ ਜ਼ਲਾ ਹਰ ਾਇਸ਼੍ੀ ਮਕਾਨ ਹਵਿੱ ਚ ਪ੍ਹਰਵਰਹਤਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ  ੈ। ਦ ਜਾ, ਇਸ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦ ੇਬ  ਤ ਸਾਰ ੇ

ਹਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਖਤੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ 

ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਹਲਆ  ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਇ  ਕੋਈ  ੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਨ ੀਂ  ੈ ਹਕ 72 ਸਰਵੇਖਣ ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਹਸਰਫ 21 

(29.17%) ਘਰਾਂ ਨੇ  ੀ ਪ੍ਾਲਤ  ਜਾਨਵਰ ਰਖੇ  ੋਏ ਸਨ।  ਇ ਨਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ੋ13 (61.9%) 

ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਹਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦ ਧਾਰ  ਜਾਨਵਰ ਸਨ ਅਤ ੇ3 ਘਰਾਂ (14.3%) ਹਵਿੱ ਚ 3 ਦ ਿੱ ਧ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਸਨ। 

ਬ  ਤੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਚ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਹਵਚ ਦ ਿੱ ਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰ ਹਵਿੱ ਚ  ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ   ੈਅਤੇ ਹਸਰਫ ਵਾਧ  ਦ ਿੱ ਧ ਨ ੁੰ  

 ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਵਿੱ ਚ ਵੇਹਚਆ ਜਾਂਦਾ  ੈ। ਚਾਰ (19.1%) ਘਰਾਂ ਦੇ  ਰੇਕ ਕੋਲ 6 ਦ ਿੱ ਧ ਦ ੇਜਾਨਵਰ  ਨ। ਇ ਨਾਂ ਨ ੁੰ  

ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਡਅੇਰੀ ਘਰ ਹਕ ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ੈ। ਦ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਹਵਕਰੀ ਕਮਾਈ ਅਹਜ ੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹਰਵਾਰਕ 

ਆਮਦਨ ਹਵਿੱ ਚ ਬ  ਤ ਮ ਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਂਦੀ  ।ੈ ਇਿੱ ਕ ਘਰ ਹਵਿੱ ਚ 14 ਦ ਧਾਰ  ਪ੍ਾਲਤ  ਜਾਨਵਰ  ਨ। 

ਇੁੰ ਜ ਜਾਪ੍ਦਾ  ੈ ਹਕ ਇ  ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ਧਾਰ  ਪ੍ਸ਼੍ ਆਂ ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦਾ 

 ।ੈ  

ਸਾਰਣੀ 3.9 ਪ੍ਸ਼  ਧਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ (ਮਿੱ ਝ +ਗਾਂ) 
ਪ੍ਸ਼  ਧਨ ਹਗਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

1 ਦ ਧਾਰ  ਪ੍ਾਲਤ  ਜਾਨਵਰ 5 23.8 

2 ਦ ਧਾਰ  ਪ੍ਾਲਤ  ਜਾਨਵਰ 8 38.1 

3 ਦ ਧਾਰ  ਪ੍ਾਲਤ  ਜਾਨਵਰ 3 14.3 

4 ਦ ਧਾਰ  ਪ੍ਾਲਤ  ਜਾਨਵਰ 0 0 

6 ਦ ਧਾਰ  ਪ੍ਾਲਤ  ਜਾਨਵਰ 4 19.1 

14 ਦ ਧਾਰ  ਪ੍ਾਲਤ  ਜਾਨਵਰ 1 4.7 

ਕ ਿੱ ਲ 21 100.00 

 

3.12 ਦ ਿੱ ਧ ਦੀ ਪ੍ਦੈਾਵਾਰ 

21 ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਦ ਧਾਰ  ਜਾਨਵਰ  ਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ 400 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦ ਿੱ ਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ   ੁੰ ਦਾ  ।ੈ 

ਇਨਹ ਾਂ 21 ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ 68 ਦ ਧਾਰ  ਪ੍ਸ਼੍   ਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ  ਰੇਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦ ਿੱ ਧ ਪ੍ੈਦਾਵਾਰ 6 ਲੀਟਰ 

ਤਿੱ ਕ ਆਉਂਦੀ  ੈ। ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦ ਿੱ ਧ ਦਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਕੋਲ ਦ ਿੱ ਧ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ 
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'ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦਾ  ੈ। 47.6% ਘਰਾਂ ਹਵਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦ ਿੱ ਧ ਦਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ 6-10 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਦਨ   ੁੰ ਦਾ  ।ੈ 

33.3% ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਇ  ਉਤਪ੍ਾਦ 15-20 ਲੀਟਰ ਦਰਹਮਆਨ  Iੈ 2 ਘਰਾਂ ਹਵਚ ਇ  ਪ੍ਰਤੀ ਹਦਨ 40 ਲੀਟਰ 

  ੁੰ ਦਾ  ।ੈ ਬਾਕੀ ਰਹ ੁੰ ਦੇ 2 ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨੇ 60 ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਨੇ 70 ਲੀਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦ ਿੱ ਧ ਦਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ 

ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਜ ਾ ਹ ਿੱ ਸਾ ਸਵੈ ਖਪ੍ਤ ਲਈ ਰਿੱ ਹਖਆ ਜਾਂਦਾ  ੈ। ਇਸ ਦ ੇ

ਬਾਕੀ ਹ ਿੱ ਸੇ ਨ ੁੰ  ਮਾਰਕੀਹਟੁੰ ਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ  ।ੈ 

ਸਾਰਣੀ 3.10 ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਸਤਨ ਦ ਿੱ ਧ ਦਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ 

ਦ ਿੱ ਧ ਦਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ (ਲੀਟਰ) ਘਰ ਦੀ  ਹਗਣਤੀ 
6 2 

7 2 

8 4 

10 2 

15 2 

16 1 

17 1 

20 3 

37 1 

40 1 

60 1 

70 1 

ਕ ਿੱ ਲ 21 

 

3.13 ਘਰ ਹਵਚ ਸ  ਲਤਾਂ 
3.13.1 ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਕਸਮ 

72 ਘਰਾਂ ਹਵਚੋਂ 71 ਪ੍ਿੱ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਅਰਧ-ਪ੍ਿੱ ਕਾ  ੈI ਇ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ  ੈ ਹਕ ਸਾਰ ੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਹਿਕ ਸਹਿਤੀ ਬ  ਤ ਵਧੀਆ  Iੈ 

ਸਾਰਣੀ 3.11 ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਕਸਮ 

ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਕਸਮ ਔਸਤਨ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਪ੍ਿੱ ਕਾ 71 98.6 

ਅਰਧ-ਪ੍ਿੱ ਕਾ 1 1.4 

ਕ ਿੱ ਲ 72 100.0 

 

3.13.2 ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ 
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72  ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋ 65 ਘਰਾਂ (90.3%) ਹਵਚ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ  ੈ, 4 (5.6%) ਕੋਲ  ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ 
ਸਪ੍ਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਟਊਬਵੈਲ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ  ਸ  ਲਤ ਵੀ  ।ੈ ਇਿੱ ਿੇ ਹਸਰਫ਼ 3 ਪ੍ਹਰਵਾਰ  ਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ 

ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਨ ੀਂ  ।ੈ ਉ  ਹਟਊਬਵੈੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਾਣੀ ਵਰਤ ਰ ੇ  ਨ। ਇ ਨਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਕ ਝ ਘਰ ਫਾਰਮ 

 ਾਊਸ  ਨ।  
ਸਾਰਣੀ 3.12 ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ 

 ਔਸਤਨ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਪ੍ੀਈਪ੍ ਸਪ੍ਲਾਈ 65 90.3 

ਪ੍ੀਈਪ੍ ਸਪ੍ਲਾਈ, ਹਟਊਬ ਵੈੱਲ 4 5.6 

ਹਟਊਬ ਵੈੱਲ 3 4.2 

Total  72 100.0 

 

3.13.3 ਪ੍ਖਾਹਨਆਂ ਦੀ ਸ  ਲਤ 

ਘਰਾਂ ਹਵਚ ਪ੍ਖਾਹਨਆਂ ਦੀ ਸ  ਲਤ  ਰ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਦੀ ਮ ਿੱ ਢਲੀ ਲੋੜ੍  ੈ। ਸਵਿੱ ਛ ਭਾਰਤ ਅਹਭਆਨ ਦੇ ਤਹ ਤ 

ਘਰ ਹਵਚ ਪ੍ਖਾਹਨਆਂ ਨ ੁੰ  ਸਿਾਹਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਹਵਿੱ ਤੀ ਸ ਾਇਤਾ ਹਦਿੱ ਤੀ ਗਈ  ।ੈ ਇ  

ਸ਼ਲਾਗਾਯੋਗ ਗਿੱਲ   ੈ ਹਕ ਸਾਰੇ 72 ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਪ੍ਖਾਨੇ ਦੀ ਸ  ਲਤ  ੈ।  ਾਲਾਂਹਕ, ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ 

ਸਰਵਜਹਨਕ ਪ੍ਖਾਨੇ ਦੀ ਸ  ਲਤ ਨ ੀਂ  ੈ, ਜੋ ਹਕ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਨ ੁੰ  ਖ ਲੇ ਹਵਿੱ ਚ ਪ੍ਖਾਨੇ ਮ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰ ਰੀ   ੈ 

ਪ੍ਰ, ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਚ ਸੀਵਰੇਜ ਹਸਸਟਮ ਦੀ ਘਾਟ  ੈ। 
3.13.4 ਬਾਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ 

ਰਸੋਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸ ਹਵਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਕ ਸ਼੍ਲ ਬਾਲਣ ਐਲ.ਪ੍ੀ.ਜੀ  ੈI ਪ੍ੇਂਡ  ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਰਸੋਈ ਲਈ ਲਿੱ ਕੜ੍, ਗੋਬਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹ ੁੰ ਦ-ਖ ੁੰ  ਦ ਅਤੇ ਹਮਿੱ ਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਤਦੇ  ਨ। ਲਾਂਡਰਾਂ ਇਕ ਅਰਧ-

ਸ਼੍ਹ ਰੀ ਹਪ੍ੁੰ ਡ  ੈ,  ਰੇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹਵਿੱ ਚ ਐਲ.ਪ੍ੀ.ਜੀ ਕ ਨੈਕਸ਼੍ਨ  ੈ।  ਾਲਾਂਹਕ, ਲਗਭਗ 46% ਘਰਾਂ 
ਦੀਆ ਰਸੋਈ ਹਵਿੱ ਚ ਐਲ.ਪ੍ੀ.ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿੱ ਕੜ੍, ਗੋਬਰ ਜਾਂ ਹਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ   ੁੰ ਦੀ  ੈ। (ਸਾਰਣੀ 
3.13 ਵੇਖ)ੋ 

ਸਾਰਣੀ 3.13 ਬਾਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ 

  ਔਸਤਨ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਐਲ.ਪ੍ੀ.ਜੀ 39 54.2 

ਐਲ.ਪ੍ੀ.ਜੀ, ਗੋਬਰ 10 13.9 

ਐਲ.ਪ੍ੀ.ਜੀ, ਗੋਬਰ, ਲਿੱ ਕੜ੍ 13 18.1 

ਐਲ.ਪ੍ੀ.ਜੀ, ਗੋਬਰ, ਲਿੱ ਕੜ੍, ਹਮਿੱ ਟੀ ਦਾ ਤੇਲ 3 4.2 

ਐਲ.ਪ੍ੀ.ਜੀ, ਲਿੱ ਕੜ੍ 7 9.7 

ਕ ਿੱ ਲ 72 100.0 

3.13.5  ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਾਧਨ 
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ਸਟੋਰੇਜ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕ ਝ ਮ ਰੁੰ ਮਤ ਦ ੇਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਖਾਸ ਤਰੌ 'ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਹਬਜਲੀ ਦਾ ਨਾ ਆਣਾ ਇਸ 

ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਆਮ ਲਿੱ ਛਣ  ੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਬਜਲੀ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਲਈ, ਲੋਕ ਇਨਵਰਟਰ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈਟ 

ਰਿੱ ਖਦੇ  ਨ। ਜੇਨਰੇਟਰ ਆਵਾਜ ਪ੍ਰਦ ਸ਼੍ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਵਾ ਪ੍ਰਦ ਸ਼੍ਣ ਵੀ ਕਰਦਾ  ੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬ  ਤੇ ਲੋਕ 

ਇਨਵਰਟਰਸ ਰਿੱ ਖਣ ਨ ੁੰ  ਤਰਜੀ  ਹਦੁੰ ਦੇ  ਨ ਜੋ ਹਕ ਹਬਨਾ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ  ਵਾ ਪ੍ਰਦ ਸ਼੍ਣ ਕੀਤੇ ਹਬਜਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਕਰਦੇ  ਨ । 72 ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ 52 (72.2%) ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨਵਰਟਰਸ ਸੀ। ਇ  ਕਹ ਣਾ ਸ ੀ 
ਨ ੀਂ  ੋਵੇਗਾ  ੈ ਹਕ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਹਬਜਲੀ ਕ ਨੈਕਸ਼੍ਨ ਸੀ।  

ਸਾਰਣੀ 3.14 ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਾਧਨ 

 ਔਸਤਨ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਇਨਵਰਟਰਸ 52 72.2 

 ਨਾ 20 27.8 

ਕ ਿੱ ਲ 73 100.0 

 

 

3.14 ਘਰਲੇ  ਸੁੰ ਪ੍ਤੀ 

ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲ  ਸੁੰ ਪ੍ਤੀ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਣ ਦੇ ਹਮਆਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸ ਚਕ  ੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ 

ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲ  ਸੁੰ ਪ੍ਤੀ ਨ ੁੰ  ਸਮਝਣ ਤੇ ਪ੍ਰਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। ਸਾਰਣੀ 3.15 ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ 

ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸੁੰ ਪ੍ਤੀ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ  ੈ। ਹਕ ਾ ਜਾਂਦਾ  ੈ ਹਕ ਸਾਰਣੀ ਹਵਿੱ ਚ ਇ  ਦਰਸਾਇਆ 

ਹਗਆ  ੈ ਹਕ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਹਰਿੱ ਜ ਵੀ ਰਿੱ ਖੇ ਗਏ  ਨ, ਜੋ ਹਕ ਆਧ ਹਨਕ 

ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋੜ੍ਾਂ  ਨ। ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਫਹਰਿੱ ਜ ਵਾਂਗ, ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਵਾਹਸ਼੍ੁੰ ਗ ਮਸ਼੍ੀਨ ਇਿੱ ਕ ਆਮ 

ਉਪ੍ਕਰਣ ਬਣ ਗਈ  ੈ। ਕ ਿੱ ਲ 93.1% ਘਰਾਂ ਦਾ ਇ  ਉਪ੍ਕਰਣ ਸੀ। ਕਰੀਬ 85% ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਦੋ-ਪ੍ ੀਆ 

ਵਾ ਨ  ੈ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ  ੈ। 54% ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪ੍ ੀਆ ਵਾ ਨ  ੈ, ਜੋ 

ਹਸਰਫ ਉ   ੀ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ  ਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਕਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰ  ।ੈ ਏਅਰ ਕੁੰ ਡੀਸ਼੍ਨ ਇ ਨਾਂ 

ਹਦਨਾਂ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਿੱ ਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਹਵਚ ਦੇਖਣ ਨ ੁੰ  ਹਮਲਦੇ  ਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ 

ਹਵਿੱ ਚ ੋ55.6% ਘਰ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਹਵਿੱ ਚ ਏ.ਸੀ. ਲਗਵਾਏ  ਨ। ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਹਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੰ ਹਪ੍ਊਟਰ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼੍ਹ ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ੇਂਡ  ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਬ  ਤ ਆਮ  ੋ ਰ ੀ  ।ੈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ੋ 29.2% 

ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍/ਕੁੰ ਹਪ੍ਊਟਰ  ਨ। ਹਕਉਂਹਕ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂ ਮਾਮ ਲੀ 

ਜ਼ਮੀਨ  ੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਸਰਫ 22% ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ  ਨ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਇ  ਸੁੰ ਕੇਤ ਕਰਦੀ  ੈ ਹਕ 

ਬ  ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਹ ਣ ਦੇ ਹਮਆਰ ਬ  ਤ ਵਧੀਆ  ਨ। 

ਸਾਰਣੀ 3.15 ਘਰੇਲ  ਸੁੰ ਪ੍ਤੀ 
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ਲੜ੍ੀ ਨੁੰ ਬਰ ਉਪ੍ਕਰਣ/ ਘਰੇਲ  ਸੁੰ ਪ੍ਤੀ  ਾਂ ਨਾ ਕ ਿੱ ਲ 

1 ਟੀਵੀ 72 (100.00) 0 72 (100.00) 

2 ਫਹਰਿੱ ਜ 72 (100.00) 0 72 (100.00) 

3 ਦੋ-ਪ੍ ੀਆ ਵਾ ਨ 61 (84.70) 11 (15.30) 72 (100.00) 

4 ਚਾਰ ਪ੍ ੀਆ ਵਾ ਨ 39 (54.20) 33 (45.80) 72 (100.00) 

5 ਟਰੈਕਟਰ 16 (22.20) 56 (77.80) 72 (100.00) 

6 ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍ / ਕੁੰ ਹਪ੍ਊਟਰ 21 (29.20) 51 (70.80) 72 (100.00) 

7 ਏਅਰ ਕੁੰ ਡੀਸ਼੍ਨ 40 (55.60) 32 (44.40) 72 (100.00) 

8 ਵਾਹਸ਼੍ੁੰ ਗ ਮਸ਼੍ੀਨ 67 (93.10) 5 (6.90) 72 (100.00) 

 
 

3.15 ਘਰਲੇ  ਆਮਦਨ 

ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ  ੈ। ਇ  ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਰ ਪ੍ਏ 57 

 ਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 22.79 ਲਿੱ ਖ ਜਾਂਦੀ  ੈ।ਹਸਰਫ 3 (4.17%) ਪ੍ਹਰਵਾਰ  ਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੀ  ਔਸਤ 

ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲਿੱ ਖ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ   ੈ। 50% ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਇ  ਆਮਦਨ 1 ਤੋਂ 3 ਲਿੱ ਖ ਤਿੱ ਕ 

 ।ੈ 22% ਤੋਂ ਿੋੜ੍ੇ ਉਪ੍ਰ ਦੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਚ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3-5 ਲਿੱ ਖ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ  ੈ। 
ਤਕਰੀਬਨ 23.6% ਘਰਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨ ੁੰ  5 ਲਿੱ ਖ ਤੋਂ ਉਤੇ ਦਿੱ ਹਸਆ। ਅਸਲ ਹਵਿੱ ਚ 7 (9.72%) 

ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10 ਲਿੱ ਖ ਰ ਪ੍ਏ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੀ  ੈ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ 2 ਦੀ ਆਮਦਨ 20 ਲਿੱ ਖ ਰ ਪ੍ਏ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 

  ੈ(ਦੇਖੋ ਸਾਰਣੀ 3.16) ਇ  ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ ਖ ਸ਼੍ ਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ  ।ੈ  
ਸਾਰਣੀ 3.16 ਘਰੇਲ  ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 

ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਰ ਆਮਦਨ (ਲੱਖ ਵਿੱਚ) ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

1 1 ਤਿੱ ਕ 3 4.17 

2 1-2 18 25.00 

3 2-3 18 25.00 

4 3-4 8 11.11 

5 4-5 8 11.11 

6 5-10 10 13.89 

7 10-20 5 6.94 

8 20 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 2 2.78 

 ਕ ਿੱ ਲ 72 100.00 

 

ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬ  ਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਸਨ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ, ਦ ਿੱ ਧ 

ਵੇਚਣਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦ ਕਾਨ  ਨ ੁੰ  ਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਨ ੁੰ  ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਆਹਦ। 
ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ 55% ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੈ। ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ 
34.7% ਘਰਾਂ ਵਲੋਂ  ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਇਿੱ ਕ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱ ਹਸਆ ਹਗਆ  ੈ। 22% ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਦ ਆਰਾ 
ਵਪ੍ਾਰ ਨ ੁੰ  ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਮੁੰ ਹਨਆ ਹਗਆ  ੈ (ਸਾਰਣੀ 3.17 ਵੇਖੋ) 
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ਸਾਰਣੀ 3.17 ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ 

ਲੜ੍ੀ ਨੁੰ ਬਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 

1 ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ 25 34.72 

2 ਦ ਿੱ ਧ ਵੇਚਣਾ 7 9.722 

3 ਸੇਵਾਵਾਂ 40 55.55 

4 ਵਪ੍ਾਰ 16 22.22 

5 ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦ ਕਾਨ  ਨ ੁੰ  ਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ 12 16.67 

6 ਜਮੀਨ ਨ ੁੰ  ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ 8 11.11 

 ਕ ਿੱ ਲ 72 100.00 

 

3.16 ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਤੇ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਸਹਿਤੀ 

72 ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਹਸਰਫ 9 ਨੇ ਦਿੱ ਹਸਆ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ  ।ੈ ਇ ਨਾਂ 
ਸਾਰੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਚ ਇ  ਸੁੰ ਸਿਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ  ੈ। ਇ  ਕਰਜ਼ਾ ਸਹ ਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਅਤੇ 3 ਮਾਮਹਲਆ ਂ

ਹਵਚ ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਨੈਸ਼੍ਨਲ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਹਦਿੱ ਤਾ ਹਗਆ  ।ੈ  ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ, ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ 

 ਰੇਕ ਦ ਆਰਾ ਹਦਤੇ ਕਰਜੇ਼ 1  ਮਾਮਲੇ ਹਵਚ ਸਾ ਮਣੇ ਆਇਆ।  ਛੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਚ ਹਕਸਾਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਕਰਜ਼ਾ 
ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਮੁੰ ਤਵ ਲਈ ਹਦਿੱ ਤਾ ਹਗਆ  ,ੈ 2 ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਘਰ ਦੇ ਹਨਰਮਾਣ ਲਈ ਅਤੇ 1 ਮਾਮਲੇ ਹਵਿੱ ਚ 

ਵਪ੍ਾਰ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਿੱ ਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 1 ਲਿੱ ਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 30 ਲਿੱ ਖ ਤਿੱ ਕ 

ਸੀ  (ਸਾਰਣੀ 3.18 ਵੇਖੋ) 
ਸਾਰਣੀ 3.18 ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹਿਤੀ 

ਲੜ੍ੀ ਨੁੰ ਬਰ ਹਗਣਤੀ ਸਾਧਨ Amount (Rs.) Purpose 

1 
1 ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਨੈਸ਼੍ਨਲ ਬੈਂਕ 10,00,000 ਵਪ੍ਾਰ 

2 
1 ਸਹ ਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 2,00,000 ਵਪ੍ਾਰ 

3 
1 ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ 10,00,000 ਵਪ੍ਾਰ 

4 
1 ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਨੈਸ਼੍ਨਲ ਬੈਂਕ 1,00,000 - 

5 
1 ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਨੈਸ਼੍ਨਲ ਬੈਂਕ 12,00,000 ਵਪ੍ਾਰ 

6 
1 ਸਹ ਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 12,00,000 ਵਪ੍ਾਰ 

7 
1 ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ 30,00,000 ਘਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ 

8 
1 ਸਹ ਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 2,00,000 ਵਪ੍ਾਰ 

9 
1 ਗਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ 7,00,000 ਘਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ 

 

ਹਸਿੱ ਟਾ  

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇ  ਸੁੰ ਕੇਤ ਹਮਲਦਾ  ੈ ਹਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 4 ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਔਸਤ ਪ੍ਹਰਵਾਰਕ ਆਕਾਰ  ੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ  ੈ ਹਕ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਨ ੁੰ  ਛੋਟ ੇਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਪ੍ਹਰਵਾਰਕ 
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ਯੋਜਨਾਬੁੰ ਦੀ ਆਪ੍ਣਾ ਰ  ੇ ਨ। ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਬ  ਤ ਉੱਚਾ  ੈ  ਰ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਕੋਲ 

ਸਾਫ਼ ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਪ੍ਾਈਪ੍ ਜਾਂ ਹਟਊਬ ਵੈੱਲ ਤੋਂ ਆ ਰ ੀ  ੈ।  ਰ ਘਰ ਹਵਿੱ ਚ ਪ੍ਖਾਹਨਆਂ ਦੀ 

ਸ ਹਵਧਾ  ।ੈ  ਰ ਘਰ ਹਵਚ ਐਲ.ਪ੍ੀ.ਜੀ ਰਸੋਈ ਇੁੰ ਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ  ੈ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਹਵਿੱ ਚ ਹਬਜਲੀ ਦਾ 
ਕ ਨੈਕਸ਼੍ਨ  ੈ ਅਤੇ ਇ ਨਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਬ  ਤ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹਬਜਲੀ ਦੇ ਕਿੱ ਟ ਤੋਂ ਰਾ ਤ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦ ੇ

ਸਰੋਤ ਵੀ  ਨ, ਲਗਭਗ  ਰ ਘਰ ਹਵਿੱ ਚ ਟੀਵੀ, ਫਹਰਿੱ ਜ ਅਤੇ ਵਾਹਸ਼੍ੁੰ ਗ ਮਸ਼੍ੀਨ ਵੀ   ਨ। ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ 

ਹਵਿੱ ਚ ਦ ੋਪ੍ ੀਏ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ ੀਆ ਵਾ ਨ  ੈ ਜਾਂ ਦੋਵ ੇ ਨ। ਕਹ ਣ ਦਾ ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਸਾਹਰਆਂ ਕੋਲ ਚੁੰਗੀ 

ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ  ੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਮਆਰ ਵੀ ਉੱਚਾ  ੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਬ  ਤ ਘਿੱ ਟ  ੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ਼ 

ਸੁੰ ਸਿਾਤਮਕ  ਨ ਅਤੇ ਉਤਪ੍ਾਦਕ ਕੁੰ ਮਾਂ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਜਾਂ ਵਪ੍ਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਲਆ 

ਹਗਆ  ੈ। 
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ਪ੍ਾਠ-4 

ਬ ਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸ  ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤੀ 

ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਦੇ  ਹਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਹਵਿੱ ਚ ਬ ਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸ  ਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤੀ  ਨ ੁੰ  ਮਾਪ੍ਣ ਦਾ 

ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ  ੈ। ਇ  ਮ ਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤ ੇਦੋ ਉਦੇਸ਼੍ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹਗਆ  ੈ, ਭਾਵ, i) ਹਕਸ ੇਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਸਮਾਹਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਕਣ ਅਹਧਐਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਅਧਾਰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ii) ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ 

ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਸੋਸ਼੍ਲ ਹਰਸਪ੍ਾਂਸੀਹਬਲਟੀ(ਸਮਾਹਜਕ ਹਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀ) (ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ) ਅਧੀਨ ਹਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼੍ਨ 

ਦ ਆਰਾ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਹਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੇ ਉਪ੍ਚਾਰ ਉਪ੍ਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬ ਹਨਆਦੀ ਸ  ਲਤਾਂ ਦੀ 

ਘਾਟ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਅਹਧਆਇ ਹਵਚ  ੇਠ ਹਦਿੱ ਤੀਆਂ ਮ ਿੱ ਖ ਬ ਹਨਆਦੀ ਸ  ਲਤਾਂ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ 

ਕੀਤਾ ਹਗਆ  ੈ: 

🖎 ਸੜ੍ਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ 

🖎 ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸ  ਲਤ 

🖎 ਘਰ ਹਵਚ ਪ੍ਖਾਹਨਆਂ  ਸ  ਲਤਾਂ 
🖎 ਸੜ੍ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਨਕਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨ 

🖎 ਹਸਿੱ ਹਖਆ ਦੀਆਂ ਸ  ਲਤਾਂ 
🖎 ਹਸ ਤ ਸ  ਲਤਾਂ 
🖎 ਪ੍ਸ਼੍  ਹਸ ਤ ਸ  ਲਤਾਂ 
🖎 ਆਂਗਨਵਾੜ੍ੀ ਕੇਂਦਰ 

🖎 ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਸੈਂਟਰ/ਧਰਮਸ਼੍ਾਲਾ 
🖎 ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟਰ 

 

4.1 ਸੜ੍ਕ ਅਤ ੇਰੇਲ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ 

ਸੜ੍ਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਹਕਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮ ਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਸ ਚਕਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ  ।ੈ ਹਕਸੇ ਵੀ 

ਸਿਾਪ੍ਨਾ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ  ਦੇ ਬਾ ਰੀ ਹਲੁੰ ਕ ਮ ਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜ੍ਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਹਲੁੰ ਕ ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦੇ  ਨ। ਹਪ੍ੁੰ ਡਾਂ 
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ਹਵਚ ਬਣੀਆਂ ਸੜ੍ਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ੇਂਡ  ਆਰਹਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਹਰਵਰਤਨ ਹਵਚ ਹਨਭਾਈ ਗਈ ਭ ਹਮਕਾ ਚੁੰਗੀ 

ਤਰਹਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ  ੈ। 

 

ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੋ ਮ ਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਸੜ੍ਕਾਂ, ਜੋ ਹਕ, (ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ)  ਾਈਵੇਅ NH205A (ਖਰੜ੍-ਬਨ ੜ੍ ਰੋਡ) ਅਤ ੇ

ਸ ਬਾ(ਸਟੇਟ/ਰਾਜ)   ਾਈਵੇ SH12A ਏ (ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ-ਫਹਤ ਗੜ੍ਹ ਸਾਹ ਬ ਰੋਡ) ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਸਹਿਤ  ੈ। ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦਾ   ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋ ਾਲੀ, ਫਹਤ ਗੜ੍ਹ ਸਾਹ ਬ, ਖਰੜ੍ ਅਤ ੇਬਨ ੜ੍, ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਿੱ ਗਦ ੇਹਪ੍ੁੰ ਡ 

ਹਜਵੇਂ ਹਕ  ਲਖਨੌਰ, ਬੈਰਾਮਪ੍ ਰ, ਸਵਾੜ੍ਾ, ਕਹ ਲੋਂ , ਚਿੱ ਪ੍ੜ੍ਹਚੜ੍ੀ  ਆਹਦ ਦ ੇਨਾਲ ਸੜ੍ਕੀ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਸ਼੍ਾਮਲ  ।ੈ 

 ਾਲਾਂਹਕ, ਸੜ੍ਕ ਦੇ ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਤੇ ਟਰੈਹਫਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਸਹਬਆਂ ਅਤੇ ਹਪ੍ੁੰ ਡਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਹਵਚ 

ਕਾਫੀ ਰ ਕਾਵਟ ਆਈ  ੈ। 

 ਾਲਾਂਹਕ ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ-ਲ ਹਧਆਣਾ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਇਸ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ  ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ 

'ਤੇ ਸਹਿਤ  ੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜ੍ਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼੍ਨ  ੈ ਖਰੜ੍, ਜੋ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ' ਤ ੇ

ਸਹਿਤ  ੈ।   ਾਲਾਂਹਕ, ਲੋਕ ਲ ਹਧਆਣੇ ਵਿੱ ਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋ ਾਲੀ ਸਟੇਸ਼੍ਨ ਅਤੇ  ਅਤ ੇਅੁੰ ਬਾਲਾ ਵਿੱ ਲ ਜਾਣ ਲਈ 

ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ  ਸਟੇਸ਼ਨ ਨ ੁੰ  ਪ੍ਹ ਲ ਹਦੁੰ ਦੇ  ਨ। , ਜੋ ਕਰਮਵਾਰ 11 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 20 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ 'ਤੇ 

ਸਹਿਤ  ਨ। 

4.2 ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸ  ਲਤ 

ਪ੍ੀਣਯੋਗ ਸ ਰਿੱ ਹਖਅਤ ਪ੍ਾਣੀ  ਰ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਦੀ ਮ ਿੱ ਢਲੀ ਲੋੜ੍  ੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ  ਭ ਮੀ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀਣਯੋਗ ਨ ੀਂ  ੈ। 

 ਾਲਾਂਹਕ,  ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼੍ਨ ਮੁੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਹਵਭਾਗ, ਭਾਰਤ 

ਸਰਕਾਰ,(ਡਹਰੁੰ ਹਕੁੰ ਗ ਵਾਟਰ ਸਪ੍ਲਾਈ ਹਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ ਹਮਹਨਸਟਰੀ ਔਫ ਡਹਰੁੰ ਹਕੁੰ ਗ ਵਾਟਰ ਐਡਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ)  

ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਾਈਪ੍ ਰਾ ੀਂ  ਪ੍ੀਣਯੋਗ ਪ੍ਾਣੀ ਮ  ਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹਗਆ  ੈ। ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਲਗਭਗ  ਰ ਘਰ ਹਵਿੱ ਚ 

ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ   ੈ। ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ 73 ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚੋਂ 70 (95.9%) ਘਰਾਂ ਹਵਚ ਪ੍ਾਈਪ੍ ਸਪ੍ਲਾਈ 

ਦੀ ਸ ਹਵਧਾ ਸੀ ।ਬਾਕੀ ਬਚ ੇਕ ਝ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਡ ੁੰ ਘੇ ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰ ੇ ਸਨ। 

 

4.3 ਘਰ ਹਵਚ ਪ੍ਖਾਹਨਆਂ ਸ  ਲਤਾਂ  
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ਦੇਸ਼੍ ਹਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਸਵਿੱ ਛ ਭਾਰਤ ਅਹਭਆਨ ਜਾਂ ਸਵਿੱ ਛ ਭਾਰਤ ਹਮਸ਼੍ਨ ਦੀ ਸ਼੍ ਰ ਆਤ ਸਾਲ 2014 ਹਵਿੱ ਚ  ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸੀ। ਇਸ ਹਮਸ਼੍ਨ ਦਾ ਮ ਿੱ ਖ ਉਦੇਸ਼੍ ਦੇਸ਼੍ ਹਵਿੱ ਚ  ਰੇਕ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਨ ੁੰ  ਖ ਿੱ ਲੇ ਸ਼ੋਚ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਕਰਨਾ  ੈ। ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 

 ਰ ਘਰ ਹਵਿੱ ਚ ਇ  ਸ  ਲਤ ਉਪ੍ਲਬਧ  ।ੈ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਸਾਰੇ 73 ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਪ੍ਖਾਹਨਆਂ ਦੀ 

ਸ  ਲਤ ਸੀ।  ਾਲਾਂਹਕ, ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ ਪ੍ਬਹਲਕ/ ਜਨਤਕ ਪ੍ਖਾਨੇ ਨ ੀਂ ਸਨ । ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਹਮਆਂ ਅਤ ੇ

ਹਵਕਰੇਤਾ ਹਜ ੜ੍ੇ ਮ ਿੱ ਖ ਵਸਬੇੇ (ਅਬਾਦੀ) ਦੇ ਬਾ ਰ ਅਸਿਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਰਹ  ਰ  ੇ ਨ, ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਆਲੇ 

ਦ ਆਲੇ ਦ ੇਖੇਤਰ ਹਵਚ ਖ ਿੱ ਲੇ  ਹਵਚ ਸ਼ੋਚ ਜਾਂਦੇ  ਨ । 
 

4.4 ਸੜ੍ਕਾਂ ਅਤ ੇਹਨਕਾਸ ਦ ੇਸਾਧਨ 

ਪ੍ ਰੇ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ ਸੜ੍ਕਾਂ ਪ੍ਿੱ ਕੀਆਂ   ਨ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁੰਗੀ  ਾਲਤ ਹਵਿੱ ਚ  ਨ। ਨਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਹਨਕਾਸੀ ਸਾਧਨ 

ਭਾਵੇਂ ਖ ਿੱ ਲਹੇ   ਨ  ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲੇ ਪ੍ਿੱ ਕੇ ਕੀਤੇ  ੋਏ  ਨ।  ਾਲਾਂਹਕ, ਤਲਾਬ ਤੋਂ  ਗੁੰ ਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੀ 

ਅਬਾਦੀ ਦੇ  ਦਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਲ ਮੌਜ ਦ ਨਾਲੇ ਵਿੱ ਲ ਕਰਨ  ਲਈ ਸਮਹਸਆ ਦਰਸਾਈ ਗਈ  ੈ। ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍-ਲਾਂਡਰਾਂ  

ਸੜ੍ਕ ਅਤੇ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਬਲਡਰਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੁੰ ਮ ਨੇ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਾਣੀ ਦ ੇ

ਕ ਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾ  ਨ ੁੰ  ਰੋਕ ਹਦਿੱ ਤਾ  ੈ। ਗੁੰਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਵ ਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਹਵਿੱ ਚ ਅਕਸਰ ਨੇੜ੍ਲੇ 

ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਦ ੇਖਤੇਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਲ ਨ ੁੰ    ੋ ਜਾਂਦਾ  ੈ,  ਅਤੇ ਹਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਾਈ ਫਸਲਾਂ ਨ ੁੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਪ੍  ੁੰ ਚਾਉਂਦਾ 

 ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੋਭੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਹਵਚ ਗੁੰ ਦੇ  ਪ੍ਾਣੀ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਗੁੰ ਧ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਰਹ ਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 

ਲਈ ਮ ਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹਣਆ  ੋਇਆ  ੈ। ਹਪ੍ੁੰ ਡਾਂ ਦੇ ਤਾਲਾਬ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਤਕ  ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਹਨਕਾਸ ਦਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪ੍ਰਬੁੰ ਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤ ਰੁੰ ਤ ਲੋੜ੍  ।ੈ 
 

4.5 ਹਸਿੱ ਹਖਆ ਦੀਆਂ ਸ  ਲਤਾਂ 

ਹਕਸ ੇਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਹਵਿੱ ਚ ਹਸਿੱ ਹਖਆ ਦੀਆਂ ਸ ਹਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍  ੁੰ ਚ  ਬ  ਤ ਅਹ ਮ ਭ ਹਮਕਾ ਹਨਭਾਉਂਦੀ  ੈ। 

ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕ ਲ (5 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਿੱ ਕ) ਅਤੇ ਦੋ  ਾਈ ਸਕ ਲ (ਇਿੱ ਕ 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ)  ।ੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੁੰ ਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਵਹਦਆਰਿੀ ਮੋ ਾਲੀ, ਖਰੜ੍ ਅਤ ੇ

ਝੁੰ ਜੇੜ੍ੀ ਜਾਂਦੇ  ਨ ਜੋ ਹਕ 5-7 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਸਹਿਤ  ਨ। ਆਰਟਸ , ਹਵਹਗਆਨ, 

ਮਨ ਿੱ ਖਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਹਸਿੱ ਹਖਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮ  ਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ੇਸ਼੍ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਹਵਚ ਹਸਿੱ ਹਖਆ ਲਈ 
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ਹਵਹਦਆਰਿੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹਵਕਲਪ੍  ਨ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋ ਾਲੀ, ਖਰੜ੍, ਝੁੰ ਜੇੜ੍ੀ ਅਤੇ ਤੁੰ ਗੌਰੀ। ਇ  

ਸਾਰੇ ਸਿਾਨ 5 ਤੋਂ 15 ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਸਹਿਤ  ਨ। 
 

4.6 ਹਸ ਤ ਸ  ਲਤਾਂ 

ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ  ਰ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹਜ਼ਆਦਾ  ਵੇੋ )ਮ ਢਲੀਆਂ ਹਸ ਤ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਮ  ਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ  ।ੈ ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ  ੈਲਿ ਸਬ-ਸੈਂਟਰ (ਪ੍ੀ ਐਚ ਐਸ)  ੈ।ਹਪ੍ੁੰ ਡ 

ਹਵਿੱ ਚ 4 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੀ  ਨ। ਆਮ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਚ ਮੌਜ ਦ  ੈਲਿ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਫੇਰ 

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  ਡਾਕਟਰ  (ਇਕ ਐੱਮ।ਬੀ।ਬੀ।ਐਸ। ਅਤੇ ਇਕ ਬੀ.ਐਮ.ਏ.ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਚ ਮੌਜ ਦ 

 ਨ) ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ  ਨ। ਹਸ ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ  ਾਣਾ, ਮੋ ਾਲੀ, ਖਰੜ੍ ਜਾਂ ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਚ 

ਜਾਂਦੇ  ਨ। ਵਧੇਰੇ ਗੁੰ ਭੀਰ ਸਮਿੱ ਹਸਆਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋ ਾਲੀ ਹਵਚ ਪ੍ੀਜੀਆਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 

 ਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਹਵਚ ਜਾਂਦੇ  ਨ। ਇ  ਸਾਰੀਆਂ  ਉੱਚ ਆਦਸੇ਼੍ ਹਸ ਤ ਸ  ਲਤਾਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦ ੇ5 ਤੋਂ 12 ਹਕਲੋਮੀਟਰ 

ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਸਹਿਤ  ਨ। ਹਕਉਂਹਕ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦਾ ਇ ਨਾਂ ਹਸ ਤ ਸ  ਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੜ੍ਕੀ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ 

 ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ੍ ਪ੍ੈਣ ਤੇ ਅਿੱ ਧੇ ਘੁੰ ਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿੱ ਟ ਸਮੇਂ ਹਵਚ  ਸਪ੍ਤਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ  ੈ। 

 

4.7 ਪ੍ਸ਼੍  ਹਸ ਤ ਸ  ਲਤਾਂ 

ਪ੍ੇਂਡ  ਆਰਹਿਕਤਾ  ਹਵਿੱ ਚ ਦ ਿੱ ਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ  ਜਾਨਵਰ ਬ  ਤ ਮ ਿੱ ਤਵਪ੍ ਰਨ ਭ ਹਮਕਾ ਹਨਭਾਉਂਦੇ  ਨ। ਇਿੱ ਕ ਬ  ਤ 

ਵਿੱ ਡੇ ਸ਼੍ਹ ਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੇੜ੍ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਹਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦ ਿੱ ਧ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 

ਹਤਆਰ  ੈ । ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ ਵੀ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਦ ਿੱ ਧ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੀ  ੈ। ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਵਚ ਬ  ਤ ਸਾਰ ੇ

ਹਕਸਾਨ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨ ੁੰ  ਪ੍ ਰਾ  ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਰਿੱ ਖਦੇ  ਨ। ਹਪ੍ੁੰ ਡ  ਲਾਂਡਰਾਂ 

ਹਵਿੱ ਚ ਅਤ ੇਨਾਲ  ੀ ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਦੇ ਹਪ੍ੁੰ ਡਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਪ੍ਸ਼੍ ਆ ਂਨ ੁੰ  ਹਸ ਤ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਸ਼  

 ਸਪ੍ਤਾਲ  ਮੌਜ ਦ  ੈ। 
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4.8 ਆਗਂਨਵਾੜ੍ੀ ਕੇਂਦਰ 

ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਕੇਂਦਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਹਵਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ  ਨ। ਇ  ਪ੍ੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਹਚਆਂ 

ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਲੇ ਸਕ ਲ( ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਹਚਆਂ ਲਈ ,ਹਜ ਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਸਕ ਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ   ੁੰ ਦੀ  ੈ)  ਦੇ ਰ ਪ੍ ਹਵਿੱ ਚ 

ਕੁੰ ਮ ਕਰਦਾ  ੈ। ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ  ੋਏ ਬਿੱ ਹਚਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨ ੁੰ  ਪ੍ੋਸ਼੍ਹਟਕ ਭੋਜਨ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ 

 ।ੈ ਇਨਹ ਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਔਰਤਾਂ ਨ ੁੰ  ਬਚ ੇਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਹ ਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ  ਨ। ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ  ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀਆਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਉਸ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ 

ਹਨਰਭਰ ਕਰਦੀ  ੈ। ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ 2 ਆਂਗਨਵਾੜ੍ੀ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜ ਦ  ਨ। 

4.9 ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਸੈਂਟਰ / ਧਰਮਸ਼੍ਾਲਾ 

ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਧਰਮਸ਼੍ਾਲਾ  ।ੈ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ 

ਇਮਾਰਤ   ੈਹਜਸ ਹਵਚ ਵਿੱ ਡਾ  ਾਲ  ੈ ਅਤੇ  ਹਬਜਲੀ ਕ ਨੈਕਸ਼੍ਨ, ਪ੍ਿੱ ਖੇ, ਰਸੋਈ, ਪ੍ਖਾਨੇ, ਆਹਦ ਦੀ ਸ  ਲਤ 

ਵੀ ਉਪ੍ਲਭਧ  ੈ । ਇ  ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ੁੰਚਾਇਤ ਮੀਹਟੁੰ ਗਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਹਜਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ  ਜਸ਼੍ਨ ਭਾਵ  

ਕੋਈ ਹਕਹਰਆ ਮਨਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਚੁੰਗੀ ਸ  ਲਤ  ੈ। ਧਰਮਸ਼੍ਾਲਾ ਕਾਫੀ ਲੁੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਹ ਲਾ 

ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਇਕ ਸਮ ਦਾਇਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰ   ਣ ਇ  

ਮ ਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਗਂਨਵਾੜ੍ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ  ੈ। 

4.10 ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟਰ 

ਹਕਸ ੇਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਹਵਿੱ ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤਕ ਪ੍  ੁੰ ਚ  ਇਿੱ ਕ ਮ ਿੱ ਤਵਪ੍ ਰਨ ਭ ਹਮਕਾ ਹਨਭਾਉਂਦੀ  ੈ। 

ਲਾਂਡਰਾਂ ਲਈ  ਮੇਸ਼੍ਾਂ  ੀ ਸਿਾਨਕ  ਲਾਭ ਹਰ ਾ  ੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇ  ਖਰੜ੍-ਬਨ ੜ੍ ਰੋਡ ਤੇ ਸਹਿਤ  ੈ । 1 9 50 ਦ ੇ

ਅਖੀਰ ਹਵਚ ਫ਼ਹਤ ਗੜ੍ਹ ਸਾਹ ਬ ਅਤੇ 1970 ਦ ੇਦ ਾਕੇ ਹਵਚ ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ ਨਾਲ ਇਸਨ ੁੰ   ਸੜ੍ਕ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਹਮਹਲਆ 

। ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਪ੍ਿੱ ਕੀ ਸੜ੍ਕ ਰਾ ੀਂ ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋਹੜ੍ਆ ਹਗਆ, ਇ  ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, 

ਹਵਹਦਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਵਪ੍ਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਹਦ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਕੀਮਤੀ ਸਿਾਨ ਬਣ ਹਗਆ। ਲਾਂਡਰਾਂ ਇਿੱ ਕ 
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ਮ ਿੱ ਤਵਪ੍ ਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾ ਮਣੇ ਆਇਆ  ੈ।  ਾਲਾਂਹਕ, ਉੱਚ ਪ੍ਿੱ ਧਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪ੍ਿੱ ਧਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਹਵਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਲੋਕ ਖਰੜ੍, ਮੋ ਾਲੀ ਜਾਂ ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਚ 

ਜਾਂਦੇ  ਨ। 

 

ਹਸਿੱ ਟਾ 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਇ  ਹਸਿੱ ਟਾ ਕਿੱ ਹਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ  ੈ ਹਕ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਹਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ  

ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਬ ਹਨਆਦੀ ਸ  ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੌਜ ਦ  ਨ। ਹਕਉਂਹਕ ਇ  ਮੋ ਾਲੀ, ਖਰੜ੍ ਅਤੇ 

ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ ਦੇ ਬ  ਤ ਨਜ਼ਦੀਕ  ੈ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਹਨਵਾਸੀ ਇ ਨਾਂ ਸ਼੍ਹ ਰਾਂ ਹਵਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸ  ਲਤਾਂ ਦਾ 

ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ  ਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਚ ਬ ਹਨਆਦੀ ਸ  ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਵਚ ਕੋਈ ਵਿੱ ਡੀ 

ਘਾਟ ਨ ੀਂ  ,ੈ ਲੇਹਕਨ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਦੇ ਤਲਾਅ ਤੋਂ ਗੁੰਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਹਨਕਾਸ  ਲਈ ਕਦਮ ਚ ਿੱ ਕਣੇ ਜ਼ਰ ਰੀ  ਨ। 
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44 

ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਦੇ ਮ ਿੱ ਖ ਦੋ ਹ ਿੱ ਸੇ  ਨ। ਪ੍ਹ ਲੇ ਹ ਿੱ ਸੇ ਹਵਚ ਹਨਮਨਹਲਹਖਤ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ  ਨ; 

🖎 ਇ  ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਹਵਤ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਉਸ ਜਨਤਕ ਮੁੰ ਤਵ ਨ ੁੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦੀ  ੈ, ਹਜਸ 

ਲਈ ਇਸਨ ੁੰ   ਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ  ।ੈ 

🖎 ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਅਤੇ ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਜਮੀਨ,ਘਰ,ਦ ਕਾਨ ਅਤੇ  ੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦ ੇ

ਨ ਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ। 

🖎 ਉ ਨਾਂ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਅਤ ੇ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹਜੁੰ ਨਾ ਦੀ ਆਪ੍ਣੇ 

ਘਰ,ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਦ ਕਾਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜ੍ੇ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ  ੈ। 

🖎 ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹਕ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਹਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਹਵਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨ ੁੰ  

ਚਾਲ  ਕਰਨ ਲਈ  ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਲੋੜ੍ੀਦਾ  ।ੈ 

🖎 ਇ  ਦੇਖਣਾ ਹਕ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਹਵਤ ਸੜ੍ਕ ਸੇਧ ਹਕਸੇ  ੋਰ ਹਵਕਲਪ੍ਕ ਸੇਧ ਨਾਲੋਂ  ਵਧੀਆ ਚੋਣ  ।ੈ 

ਇਸ ਅਹਧਆਏ ਦੇ ਦ ਸਰੇ ਹ ਿੱ ਸੇ ਹਵਚ “ਲਾਂਡਰਾਂ ਸੜ੍ਕ ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ” ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਜਮੀਨ ਮਾਹਲਕਾਂ, 

 ੋਰ ਸੁੰ ਪ੍ਤੀ ਧਾਰਕਾਂ, ਸੜ੍ਕ ਨਾਲ ਸਟੇ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਝੁੰ ਜੇੜ੍ੀ ਸਹਿਤ ਹਸਿੱ ਹਖਅਕ ਸੁੰ ਸਿਾਨਾਂ ਦ ੇ

ਹਵਹਧਆਰਿੀ ਅਤੇ ਅਹਧਆਪ੍ਕ, ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚ ੁੰ ਨੀ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰਾਂ-ਖਰੜ੍ ਸੜ੍ਕ ਤੇ ਸਹਿਤ ਮੈਹਰਜ ਪ੍ੈਲੇਸ, ਲਾਂਡਰਾਂ-

ਚ ੁੰ ਨੀ ਸੜ੍ਕ ਤੇ ਬਣੇ ਮਨੋਰੁੰ ਜਨ ਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਲਾਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾ ਰ ਜਾਂਦੇ ਕਾਮੇ ਆਹਦ ਤੇ ਪ੍ੈਣ ਵਾਲੇ 

ਸਮਾਹਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮ ਿੱ ਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹਗਆ  ੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਤੁੰ ਨ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਪ੍ੜ੍ਾਵਾਂ 

ਅਨ ਸਾਰ ਸਮਾਹਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹਗਆ  ।ੈ ਹਜਵੇ ਹਕ – 

🖎 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਤ ੇ

🖎 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 

🖎 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਚਾਲ   ੋਣ ਦੌਰਾਨ 

ਭਾਗ-1 

5.1 ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਜਨਤਕ ਮੁੰ ਤਵ ਦੀ ਪ੍ ਰਤੀ ਕਰਦੀ  ੈ? 
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ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਹਵਿੱ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮ ਿੱ ਖ ਉਦਸੇ਼੍ ਲਾਂਡਰਾਂ ਚੌਕ ਹਵਖੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵ ਾਉ ਹਵਿੱ ਚ 

ਸ ਧਾਰ ਕਰਨਾ  ੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਾਮ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਚੌਂਕ ਨਾਲ ਜ ੜ੍ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜ੍ਕਾਂ ਤੇ ਵਾ ਨਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਲੁੰ ਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ  ੈ। ਇਸ ਚੌਂਕ ਨ ੁੰ  ਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਹਵਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ  ੈ ਅਤ ੇ

ਵਾ ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦ ਰਘਟਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹਣਆ ਰਹ ੁੰ ਦਾ  ੈ। ਇਸ ਚੌਂਕ ਤੇ ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰਾਂ-

ਚ ਨੀ ਸੜ੍ਕਾਂ ਦਾ ਹਤਗ ਣਾ ਸੁੰ ਜੋਗ ਅਤੇ ਸਹਲਿੱ ਪ੍ ਸੜ੍ਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪ੍ਲਿੱ ਬਧਤਾ ਇਸ ਚੌਂਕ ਤੇ ਟਰੈਹਫਕ ਜਾਮ ਦ ੇ

ਮ ਿੱ ਖ ਕਾਰਨ  ਨ। ਮੌਜ ਦਾ ਸੜ੍ਕ ਦਾ ਤੁੰ ਗ  ੋਣਾ ਵੀ ਟਰੈਹਫ਼ਕ ਜਾਮ ਨ ੁੰ  ਵਧਾਉਂਦਾ  ੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਹਵਤ ਸੜ੍ਕ ਦੀ 

ਸੇਧ ਅਤ ੇਸਹਲਿੱ ਪ੍ ਸੜ੍ਕਾਂ ਇਸ ਚੌਂਕ ਹਵਿੱ ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾ  ਹਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਸ ਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ  ਨ। 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸ ਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਹਵਤ ਭ ਮੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼੍ ਦੀ ਪ੍ ਰਤੀ ਕਰੇਗੀ।  

5.2 ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨ ਕਸਾਨ ਅਧੀਨ ਜਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ 

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਨੋਟੀਹਫਕੇਸ਼੍ਨ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ  ਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰ 

ਕੇਵਲ 7.50 ਏਕੜ੍ (ਲਿੱ ਗਭਗ)  ।ੈ ਸ ਚੀ ਅਨ ਸਾਰ ਕ ਿੱ ਲ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ 421  ੈ। 

ਇਸ ਹਵਚ ਕ ਝ ਹਬਲਡਰ,  ਾਊਹਸੁੰ ਗ ਸ ਸਾਇਟੀਆਂ, ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਕ ਗ ਰਦ ਆਰਾ, ਸ਼੍ਾਮਲਾਟ ਦ ੇ 

ਅਤ ੇਲੋਕ ਹਨਰਮਾਣ ਹਵਭਾਗ ਵੀ ਸ਼੍ਾਮਲ  ਨ। ਸ ਚੀ ਹਵਚ ਕ ਝ ਹਬਲਡਰ ਅਤ ੇਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ 

ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ  ੈ। ਉਦਾ ਰਨ ਲਈ, ਐਮ\ਐਸ ਜੇ.ਐਲ.ਪ੍ੀ.ਐਲ ਦਾ ਨਾਮ 9 ਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ 8 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ  ੈ। ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਐਮ\ਐਸ ਲਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਲਮਹਟਡ  ਦਾ 

ਨਾਮ  5 ਵਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ  ੈ। ਸ ਚੀ ਹਵਿੱ ਚ  ੋਰ ਬ  ਤ ਸਾਰੇ ਹਬਲਡਰਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 

ਵਾਰ ਹਲਹਖਆ ਹਮਲਦਾ  ੈ। ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਹਜ ੀਆਂ ਸੁੰ ਸਿਾਵਾਂ ਦੀ 

ਹਗਣਤੀ ਹਸਰਫ ਇਕ ਵਾਰ  ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੈ। ਅਹਜ ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਹਧਰਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਘਿੱ ਟ ਕੇ 

395   ੋਗਈ  ।ੈ ਸ ਚੀ ਹਵਿੱ ਚ ਕ ਝ ਹਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਾਰ ਆਏ  ਨ। ਪ੍ਰ ਸ ਚੀ ਹਵਿੱ ਚ ੋ

ਅਹਜ ੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨੀ ਅਸਾਨ ਨ ੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼੍ਸ਼੍ ਨ ੀਂ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕ ਿੱ ਲ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਹਧਰਾਂ 395 ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ  ਨ ਪ੍ਰ ਹਵਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼੍ਾਂ ਲਈ ਇ  ਹਗਣਤੀ 395 
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ਲਈ ਗਈ  ੈ। ਇਨਹ ਾਂ 395 ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਹਧਰਾਂ ਹਵਚੋਂ 30 (7.6%) ਅਹਜ ੇ ਕੇਸ  ਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਜਮੀਨ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਅਹਧਸ ਹਚਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼੍ੀ ਵੀ ਹਸਫ਼ਰ  ੈ। ਹਸਫ਼ਰ ਭ ਮੀ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਇੁੰ ਦਰਾਜ਼ ਨ ੁੰ  ਵੀ ਉ ਨਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ  ੈ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 

ਹਵਿੱ ਚ ਕਈ ਇੁੰ ਦਰਾਜ  ਨ। ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹਵਿੱ ਚ ਅਹਜ ੀਆਂ ਹਧਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਸ਼੍ਾਹਮਲ ਕਰਨਾ 

ਸਮਝ ਤੋਂ ਪ੍ਰ ੇ ੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 

0.3 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 1912.9 ਵਰਗ ਗਜ਼  ੈ। ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਅਹਧਸ ਹਚਤ 

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬ  ਤ ਛਟੋਾ  ੈ। (ਸਾਰਣੀ 5.1 ਦੇਖੋ) 

ਸਾਰਣੀ 5.1 

ਆਕਾਰ ਅਨ ਸਾਰ ਅਹਧਸ ਹਚਤ (ਨੋਟੀਫਾਈਡ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੁੰ ਡ 

ਆਕਾਰ 

(ਵਰਗ ਗਜ਼) 

0 0-1 1-10 10-

25 

25-

50 

50-

100 

100-

250 

250-

500 

500-

100

0 

1000-

2000 

ਕ ਿੱ ਲ 

ਆਹਵਰਤੀ 30 46 50 59 50 69 62 19 6 4 395 

ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 7.6 11.6 12.7 14.

9 

12.7 17.

5 

15.7 4.8 1.5 1.0 100.

0 

 

ਸਾਰਣੀ 5.1 ਦਰਸਾਉਂਦੀ  ੈ ਹਕ; 

🖎 7.6% ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਅਹਧਸ ਹਚਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹਸਫ਼ਰ  ੈ। 
🖎 11.6% ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਚ ਅਹਧਸ ਹਚਤ ਜਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਕ ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ  ੈ ਅਤੇ 12.7% 

ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਇ  ਅਕਾਰ 1-10 ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ  ੈ। 

🖎 ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਚਲਦਾ  ੈ ਹਕ ਕਰੀਬ 32% ਕੇਸਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਅਹਧਸ ਹਚਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਕਾਰ 10 ਵਰਗ 

ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ  ।ੈ 

🖎 ਜੇਕਰ ਇ  ਸੀਮਾ 25 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤਿੱ ਕ ਵਧਾ ਹਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕ ਿੱ ਲ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਹਵਿੱ ਚੋ 

46.8% ਹਵਅਕਤੀ ਇਸ ਸਰੇਣੀ ਹਵਚ ਆਉਂਦੇ  ਨ। 
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🖎 ਲਗਭਗ 12.7% ਕੇਸਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਅਹਧਸ ਹਚਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਕਾਰ 25-50 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦ ੇਹਵਚਕਾਰ  ੈ 

ਅਤੇ 17.5 % ਕੇਸਾਂ ਹਵਚ ਇ  ਅਕਾਰ 50-100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ  ੈ। ਇ ਨਾਂ ਅੁੰ ਕਹੜ੍ਆ ਂ

ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਚਲਦਾ  ੈ ਹਕ 77.0% ਕੇਸਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਅਹਧਸ ਹਚਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ 

ਘਿੱ ਟ  ।ੈ 

🖎 ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ  ੈ ਹਕ ਕੇਵਲ 23% ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਚ ਅਹਧਸ ਹਚਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ 100 

ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ  ੈ। ਇ ਨਾਂ 23% ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਿੱ ਚ,ੋ 15.7% ਮਾਮਲੇ 100 ਤੋਂ 250 ਵਰਗ 

ਗਜ਼ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਅਤੇ 4.9% ਮਾਮਲੇ 250-500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ  ਨ। 

ਕੇਵਲ  6 (1.5%) ਕੇਸਾਂ ਹਵਚ 500-1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ 4 (0.8%) ਕੇਸਾਂ ਹਵਚ 1000 

ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 

5.3  ਅਹਧਸ ਹਚਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਕਸਮ 

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ ਰਬੀ ਸ਼੍ ਰ ਆਤੀ ਹਬੁੰ ਦ  ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ-ਲਾਂਡਰਾਂ ਸੜ੍ਕ (ਆਰ.ਡੀ. 13.600) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜਿੇ 

ਨਵੀ ਸੇਧ ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚ ਨੀ ਸੜ੍ਕ ਤੇ ਹਮਲੇਗੀ ਤਿੱ ਕ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਹਧਸ ਹਚਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ  ੈ। 

ਅਸਲ ਹਵਚ ਇਸ ਹਵਿੱ ਚ ੋ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਖਾਲੀ ਪ੍ਈ  ੈ। ਇਸ ਦਾ ਕ ਝ ਹ ਿੱ ਸਾ ਵਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ ਹਰ ਾਇਸ਼੍ੀ 

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ  ।ੈ ਮੌਜ ਦਾ ਲਾਂਡਰਾਂ -ਚ ਨੀ ਸੜ੍ਕ ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਛਮੀ ਹ ਿੱ ਸੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਭਾਗ ਹਵਿੱ ਚ,ੋ 

ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਹਧਸ ਹਚਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਸੁੰ ਚਾਈਯ ਕਤ (ਚਾ ੀ)  ੈ। 

5.4  ਦ ਕਾਨਾਂ ਅਤ ੇਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਘੇਰ  ੋਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ 

ਕੇਵਲ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਹਰ ਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਘਰ  ੋਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ  ੈ ਹਜਸਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਦ ਕਾਨ (ਜੋ 

ਘਰ ਦ ੇਹਵਚ  ੀ   ੈ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆ ਰ ੇ ਸਨ। ਯੋਗ ਹਨਪ੍ਟਾਰੇ ਲਈ ਉ ਨਾਂ ਨਾਲ 

ਗਿੱਲਬਾਤ ਚਿੱ ਲ ਰ ੀ  ੈ। ਲਾਂਡਰਾਂ-ਬਨ ੜ੍ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਕ ਦ ਕਾਨ ਸੜ੍ਕ ਦੀ ਸੇਧ ਹਵਚ ਆ ਗਈ  ੈ। ਇਸ 

ਦ ਕਾਨ ਨ ੁੰ  ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਵਅਕਤੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸਿਾਨ ਤੋਂ ਬੇਘਰ  ੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ  ੋਰ ਹਵਅਕਤੀ ਜੋ 

ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ-ਲਾਂਡਰਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪ੍ੌਦਾ ਨਰਸਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ  ,ੈ ਉਸਦੀ ਵੀ ਹਵਸਿਾਹਪ੍ਤ  ੋਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ  ।ੈ 

ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ-ਲਾਂਡਰਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਤੋਂ ਸਿੱ ਤ ਦ ਕਾਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਸਹਲਿੱ ਪ੍ ਰੋਡ ਅਤ ੇਸੜ੍ਕ ਚੌੜ੍ੇ ਕਰਨ ਲਈ 
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ਢਾਹ ਆ ਜਾਣਾ  ੈ। ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕ ਝ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਪ੍ਈਆਂ  ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਿੇ ਹਕਸੇ ਵੀ 

ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਸਿਾਪ੍ਨ ਨ ੀਂ  ੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਹਵਚ ਅਤੇ ਨਾਲ  ੀ ਉੱਪ੍ਰ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਮਾਮਹਲਆ ਂ

ਹਵਚ ਦ ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ  ਮੇਸ਼੍ਾ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਵਪ੍ਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਗ ਆ ਦੇਣਗ।ੇ  ਾਲਾਂਹਕ, ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇ

ਨ ਕਸਾਨ ਦੇ ਇਵਿੱ ਜ ਹਵਚ ਉ ਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਉਹਚਤ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ-ਲਾਂਡਰਾਂ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਮਾਰਬਲ ਅਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕ ਝ ਦ ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾ ਮਣੇ ਕ ਝ ਜਮੀਨ 

ਸੜ੍ਕ ਚੌੜ੍ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨ ਸ ਹਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੈ। ਬ  ਤੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਇ  ਜ਼ਮੀਨ ਅਣ-ਛਿੱ ਤੀ ਅਤ ੇ

ਦ ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾ ਮਣੇ ਖਾਲੀ ਪ੍ਈ  ੈ ਅਤੇ ਇਸਨ ੁੰ  ਵਾ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਰਹਕੁੰ ਗ ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਜਾ ਹਰ ਾ  ।ੈ 

 ਾਲਾਂਹਕ, ਕ ਝ ਮਾਮਹਲਆ ਂਹਵਿੱ ਚ ਇਸ ਸੜ੍ਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕ ਝ ਦ ਕਾਨਾਂ ਦਾ ਛਿੱ ਹਤਆ  ੋਇਆ ਹ ਿੱ ਸਾ ਵੀ 

ਆ ਹਰ ਾ  ੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਇ  ਸਾਰੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ  ਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾ ਮਣੇ ਵਾਲੇ 

ਹ ਿੱ ਸੇ ਹਵਿੱ ਚ ੋਕ ਝ ਫ ਿੱ ਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਹਜ਼ਆਦਾ ਫਰਕ ਨ ੀਂ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਇਨਹ ਾਂ 

ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੁੰ ਟਰਹਵਊ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱ ਹਸਆਂ ਹਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨ ੁੰ   ਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉ ਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 

ਨ ੀਂ  ੋਵੇਗੀ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉ ਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਜਗਾ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਨ ੀਂ ਜਾਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇ ਨਾਂ 

ਦ ਕਾਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਉ ਨਾਂ ਨੇ ਹਕਰਾਏ 'ਤੇ ਹਲਆ  ੋਇਆ  ।ੈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨ ੀਂ ,ਸਗੋਂ 

ਦ ਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਹ ਸ ਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ  ੈ। 

5.5  ਕੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਹਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਹਵਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨ ੁੰ  

ਚਾਲ  ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਦਾ  ੈ? 

ਪ੍ਰਸਤਾਹਵਤ ਰੋਡ (ROW) ਦੀ ਚੌੜ੍ਾਈ ਚ ੁੰ ਨੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਸੇ 275 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤਿੱ ਕ 25 ਮੀਟਰ 

 ੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਸੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤਿੱ ਕ 22 ਮੀਟਰ  ਵੇੋਗੀ। ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਾਸ ੇ

ਵਿੱ ਲ ਦੀ ਚੌੜ੍ਾਈ ਮੌਜ ਦਾ ਦ ਕਾਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦ ਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਰਿੱ ਖੀ ਗਈ  ੈ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਦੋਵਾਂ 

ਪ੍ਾਸੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤਿੱ ਕ ਸੜ੍ਕ ਦੀ ਚੌੜ੍ਾਈ ਵਧੇਰੇ ਰਿੱ ਖੀ ਗਈ  ੈ ਹਕਉਂਹਕ ਟਰੈਹਫਕ ਦੇ 

ਹਬ ਤਰ ਪ੍ਰਬੁੰ ਧਨ ਲਈ ਇਸ ਹ ਿੱ ਸੇ ਹਵਚ ਪ੍ਰਸਤਾਹਵਤ ਸੜ੍ਕ 4-ਲੇਨ  ੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ 200 ਮੀਟਰ 
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ਤਿੱ ਕ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਾਸੇ ਚੜੌ੍ਾਈ  ਲੌੀ  ੌਲੀ ਘਿੱ ਟ ਕੇ 15 ਮੀਟਰ  ੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਹਬੁੰ ਦ ਆਂ ਤੋਂ  ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ 

ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਸੇ 240 ਮੀਟਰ  ਤਿੱ ਕ ਅਤੇ ਚ ੁੰ ਨੀ ਵਿੱ ਲ 575 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤਿੱ ਕ ਸੜ੍ਕ ਦੀ ਚੌੜ੍ਾਈ 15 

ਮੀਟਰ  ੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹਕ ਮੌਜ ਦਾ ਸੜ੍ਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ (9) ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ  ੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੜ੍ਕ 'ਤ ੇ

ਟਰੈਹਫਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨ ੁੰ  ਹਧਆਨ ਹਵਚ ਰਿੱ ਖਦੇ  ੋਏ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਹ ਿੱ ਹਸਆਂ ਹਵਚ ਪ੍ਰਸਤਾਹਵਤ ਸੜ੍ਕ ਦੀ 

ਚੌੜ੍ਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ  ੈ। ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਚਲਦਾ  ੈ ਹਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼੍ ਰ ਆਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 

ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਲੋੜ੍ੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ  ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਧਸ ਹਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੈ। 

5.6    ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਹਵਤ ਸੜ੍ਕ ਸੇਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ  ੈ? 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਦੀ ਸੇਧ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਮੀਨ 

ਖਾਲੀ ਪ੍ਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਿੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਆ ਵਗਆ ਹੈ ਉਸਨ ੂੰ  ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਸੜਕ ਇੂੰਿੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਵਮਆਰੀ ਮਾਣਕਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸੜਕ ਦੀ ਸੇਧ ਕਰਨ ਦੀ 

ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਸੇਧ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤ ੇ ਵਸਰਫ ਇਕ 

ਵਰਹਾਇਸੀ ਿਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਕ ਵਹੱਸੇ ਨ ੂੰ  ਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਿੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਘਰ ਹੋਣ 

ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਸੇਧ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ 

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਸੇਧ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ੍ਕ ਸੇਧ ਨਾਲੋਂ ਿਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ। 
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ਭਾਗ- 2 

5.7  ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਪ੍ੜ੍ਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮਾਹਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ 

ਲਾਂਡਰਾਂ ਸੜਕ ਚੌਂਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਦੇ ਵਤੂੰ ਨ ਪ੍ੜਾਅ ਹਨ ਵਿਿੇ ਵਕ; 

1. ਭ ਮੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਪ੍ੜਾਿ 

2. ਸੜਕ ਵਨਰਮਾਣ ਪ੍ੜਾਿ 

3. ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਚਾਲ  ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ੜਾਿ (ਵਨਰਮਾਣ ਕੂੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ) 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ੜਾਿਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਮੀਨ ਖੋਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਅਤ ੇਨੇੜ ੇਦੇ ਵਪ੍ੂੰ ਡਾਂ 

ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆਂ, ਸੜਕ ਿਰਤਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਬਲ੍ਡਰਿ , ਝੂੰਿੇੜੀ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਸਵਿਤ 

ਵਸੱਵਖਆ ਸੂੰਸਿਾਨਾਂ, ਮੈਵਰਿ ਪੈ੍ਲੇਸਾਂ ਅਤ ੇਮਨੋਰੂੰਿਨ ਪ੍ਾਰਕਾਂ, ਿਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਵਦ ਤੇ ਪੈ੍ਣ ਿਾਲੇ 

ਸਮਾਵਿਕ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

 

5.7 (ਓ) ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਪ੍ੜ੍ਾਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦ ੇਸਮਾਹਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਇਹ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪ੍ੜਾਅ ਹੈ। ਭ ਮੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਵਹਤ, ਿਨਤਕ 

ਵਹੱਤ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 70% ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਵਿਚ 80% ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਸਵਹਮਤੀ ਲੈਣਾ ਿਰ ਰੀ ਹੈ। ਪ੍ੂੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਦੱਕਤਾਂ 

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵਪ੍ਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭ ਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 

ਕਈ ਮੀਵਟੂੰ ਗਾਂ ਿੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਿਨੀਤਕ ਨੇਤਾਿਾਂ ਨੇ ਿੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ 

ਹੋਏ ਿਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਿਨੀਤਕ ਨੇਤਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਿਨਤਕ ਵਹੱਤ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ 

ਲਈ ਲਈ ਰਾਿੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਿ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵਸਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ 

ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵਹੱਸਾ ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਲਈ ਉਸ 
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ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਿਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤ ੇਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 

2,40,00,000 ਰੁਪ੍ਏ (ਦੋ ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਸ ਵਿੱਚ 

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ 100% ਮੁਆਿਿਾ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਕੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ 

ਸਰਕਾਰ ਦਰਵਮਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਤਵਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਭ ਮੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ 

ਸਬੂੰ ਧ ਵਿਚ ਭ ਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨ ੂੰ  ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਵਿਆਦਾਤਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤ ੇਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 

ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਨਾਲ ਿਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਿਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 

ਵਜ਼ਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਿੇਗਾ। ਚੂੰਡੀਗੜਹ-ਲਾਂਡਰਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਰਵਹੂੰਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਹੜੇ 

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੀ ਹੈ ਵਕ 

ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨ ੂੰ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਿੱਿ ਵਿਚ ਿਧੀਆ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਵਮਲੇਗਾ। ਿੇਕਰ ਉਹ ਇਸ 

ਰਕਮ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਵਿਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ 

ਭਰਪ੍ਾਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਮਲੀ ਹੋਈ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਰਾਸੀ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇ 

ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਰਾਸੀ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ 

ਵਸੱਵਖਆ ਤੇ ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਆਵਦ ਦੇ ਖਰਵਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

5.7(ਅ) ਸੜ੍ਕ ਹਨਰਮਾਣ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮਾਹਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਪ੍ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰ ਤ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੂੰਮ ਸੁਰ  ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਇਹ ਕੂੰਮ ਲਗਭਗ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ।  

ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਲਈ ਕੁਸਲ, ਅਰਧ ਕੁਸਲ ਅਤੇ ਅਕੁਸਲ ਕਾਵਮਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਿੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਾਨਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਦਨ ਕੂੰਮ ਵਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
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ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਵਮੱਟੀ, ਇੱਟਾਂ, ਬੱਿਰੀ, ਟੁੱ ਟ ੇ ਹੋਏ ਪੱ੍ਿਰ, ਵਬਟ ਮਨ 

ਆਵਦ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰੋਂ ਵਲਆਉਣਾ ਪ੍ਿੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਿਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਰੱਕ, ਵਟਪ੍ਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਆਵਦ ਹਨ 

ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਢੋਅ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰਮ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਕੁਝ ਕਾਮੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪ੍ਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 

ਿੱਡਾ ਵਹੱਸਾ ਵਰਹਾਇਸ, ਖਾਣੇ ਅਤ ੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਕਾਮੇ ਸਿਾਨਕ 

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਿਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੁਝ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੱਕ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੁਝ 

ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

5.7(ੲ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲ   ਣੋ ਦੇ ਪ੍ੜ੍ਾਅ 'ਤੇ  ੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਹਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਵਨਯਮਤ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਂਸੜਕ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਵਬਲਡਰਜ਼, ਲਾਂਡਰਾਂ, ਝੂੰਿੇੜੀ ਅਤ ੇਖੁਨੀਮਾਿਰਾ 

ਸਵਿਤ ਵਸੱਵਖਅਕ ਸੂੰ ਸਿਾਨ, ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚੁੂੰ ਨੀ ਤੇ ਲਾਂਡਰਾਂ-ਖਰੜ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣੇ ਮੈਵਰਿ ਪੈ੍ਲੇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਲਾਂਡਰਾਂ-

ਚੁੂੰ ਨੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣੇ ਮਨੋਰੂੰਿਨ ਪ੍ਾਰਕ, ਸੜਕ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਸਟ ੇਦੁਕਾਰਦਾਰ ਅਤ ੇਲਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ 

ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਿਪ੍ਾਵਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਵਹੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਿਾਰ ਿਦੋਂ ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਪ੍ ਰਾ ਹੋ ਿਾਿੇਗਾ 

ਅਤ ੇਨਿੀਂ ਸੜਕ ਚਾਲ  ਹੋ ਿਾਿੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਿ ਹਰ ਿਰਗ ਦੇ ਵਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਿੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ 

ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

5.7. (ੲ) 1. ਹਨਯਮਤ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਂਸੜ੍ਕ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਚੂੰਡੀਗੜਹ- ਲਾਂਡਰਾਂ-ਫਵਤਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਸੜਕ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਸ ਬਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਿਲ 

ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿੋ ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ ਅਤ ੇਫਵਤਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ / ਸਰਹੂੰਦ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ, ਬਲਵਕ ਵਿਹੜੇ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗ ੇਿਾਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਉਹ ਿੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਸੜਕ ਨ ੂੰ  ਝੂੰਿੇੜੀ (ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚੁੂੰ ਨੀ-ਫਵਤਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਰੋਡ ਤੇ ਸਵਿਤ) ਵਿਖੇ ਮੌਿ ਦ ਵਸੱਵਖਆ 

ਸੂੰਸਿਾਿਾਂ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ, ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਅਤ ੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਿੀ ਿਰਵਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਡਰਾਂ ਸਵਿਤ 
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ਵਸੱਵਖਆ ਸੂੰ ਸਿਾਿਾਂ ਅਤ ੇਖੁਨੀਮਾਿਰਾ (ਲਾਂਡਰਾਂ-ਖਰੜ ਸੜਕ ਤੇ) ਸਵਿਤ ਪੋ੍ਲੀਟੈਕਵਨਕ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ 

ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਚੌਂਕ ਲੂੰ ਘ ਕੇ ਿਾਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ।  

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਖਰੜ-ਬਨ ੜ ਸੜਕ ਦੇ ਪੱ੍ਛਮ ਿੱਲ ਪ੍ੈਂਦ ੇ ਵਪ੍ੂੰ ਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤ ੇ

ਵਦਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤ ੇਚੂੰਡੀਗੜਹ ਿੱਲ ਿਾਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਵਨਯਵਮਤ 

ਿਾਂ ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾ 

ਰਹੀ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ ਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੌਂਕ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। 

ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਿਾਧੇ ਅਤ ੇਵਸਲਪ੍ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਿਿਸਿਾ ਨਾਲ ਇਸ ਚੌਂਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟਰੈਵਫਕ ਘੱਟ 

ਹੋ ਿਾਿੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਹਰ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਆਪ੍ਣੀ ਮੂੰ ਵਜ਼ਲ ਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ 

ਕਰ ਲਿੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਚੌਂਕ ਤੇ ਹਿਾ 

ਦਾ ਪ੍ਰਦ ਸਣ ਪੱ੍ਧਰ ਿੀ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਘੱਟ ਿਾਿੇਗਾ।  

5.7. (ੲ) 2. ਹਸਿੱ ਹਖਅਕ ਸੁੰ ਸਿਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੁੰ ਜੇੜ੍ੀ ਸਹਿਤ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਝੂੰਿੇੜੀ (ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚੁੂੰ ਨੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸਵਿਤ) ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤ ੇਹੋਰ ਕਾਲਿਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮ ਹ ਹੈ ਿੋ ਪੇ੍ਸੇਿਰ ਅਤੇ 

ਨੌਕਰੀ ਆਧਾਵਰਤ ਮੁਢਲੇ ਕੋਰਸ ਕਰਿਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਿਖੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਿਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮ ਹ ਹੈ 

ਅਤ ੇਖੁਨੀਮਾਿਰਾ (ਲਾਂਡਰਾਂ-ਖਰੜ ਰੋਡ ਤੇ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਾਲੀਟੈਕਵਨਕ ਕਾਲਿ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿਚ ਚੂੰਡੀਗੜਹ, 

ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪ੍ੂੰ ਡਾਂ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਿੀ ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਲਿਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ੜਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਿੀ ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਲਿਾਂ / ਸੂੰਸਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਝਿਕਦੇ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਲਾਂਡਰਾਂ ਚੌਂਕ ਨ ੂੰ  

ਪ੍ਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਿੱਡੀ ਸਮੱਵਸਆ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੀ ਟਰੈਵਫਕ 

ਸਵਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਵਿਵਦਆਰਿੀ ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਲਿਾਂ / ਸੂੰਸਿਾਿਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਤਆਰ 

ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਲਿਾਂ / ਸੂੰ ਸਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ 

ਿਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

5.7. (ੲ) 3. ਮੈਹਰਜ ਪ੍ੈਲੇਸਾਂ ਅਤ ੇਮਨੋਰੁੰ ਜਨ ਪ੍ਾਰਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 
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ਲਾਂਡਰਾਂ- ਚੁੂੰ ਨੀ ਸੜਕ ਅਤ ੇਲਾਂਡਰਾਂ-ਖਰੜ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਵਰਿ ਪੈ੍ਲੇਸ ਹਨ।ਟਰੈਵਫਕ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਮੋਹਾਲੀ ਅਤ ੇਚੂੰਡੀਗੜਹ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਸਨੀਕ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਿ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਵਰਿ ਪੈ੍ਲੇਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਵਝਿਕਦ ੇਹਨ। ਇੱਕ ਿਾਰ ਿਦੋਂ ਲਾਂਡਰਾਂ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆਿਾਿਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਹ ਸੁਚਾਰ  ਹੋ ਿਾਿੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁ੍ਰ 

ਵਿਖੇ ਕਾਰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਾਏ ਇਹਨਾਂ ਪੈ੍ਲੇਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੁੱ ਕ ਕਰਨਾ ਪ੍ਸੂੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚੁੂੰ ਨੀ ਸੜਕ 

'ਤੇ ਸਵਿਤ ਿੂੰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਮਨੋਰੂੰ ਿਨ ਪ੍ਾਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਿਾਧਾ 

ਹੋਿੇਗਾ। 

5.7. (ੲ) 4.  ਸੜ੍ਕ ਨਾਲ ਸਟੇ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਚੂੰਡੀਗੜਹ-ਲਾਂਡਰਾਂ, ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚੁੂੰ ਨੀ, ਲਾਂਡਰਾਂ-ਖਰੜ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰਾਂ-ਬਨ ੜ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 

ਹਨ। ਇਹ ਿੀ ਦੇਵਖਆ ਵਗਆ ਸੀ ਵਕ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਟਾਇਲਸ, ਸੂੰਗਮਰਮਰ, ਗਰੇਨਾਈਟ ਿਰਗੇ ਿੱਡ ੇਸਮਾਨ ਦੀ 

ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਦਆਂ ਹਨ,ਵਿਸ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਆਦਾਤਰ 

ਚੂੰਡੀਗੜਹ-ਲਾਂਡਰਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸਵਿਤ ਹਨ।  ਸੜਕ ਨਾਲ ਸਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ ੇ45 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਿੋ ਵਕ ਸੜਕ ਦੇ 

ਿੱਖ ਿੱਖ ਵਹੱਵਸਆਂ ਤੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਿਸਤ ਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪ੍ਵਹਲਾ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱ੍ਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੂੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੂੰਡੀਗੜਹ-ਲਾਂਡਰਾਂ 

ਸੜਕ ਤੇ ਮੌਿ ਦ 8 ਅਵਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹਨ ਵਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਹੱਸਾ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਵਿਚ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਿੱਖ ਿੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੌਿ ਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਹੈ; 

1. ਚੂੰਡੀਗੜਹ –ਲਾਂਡਰਾਂ ਸੜਕ----------13 

2. ਲਾਂਡਰਾਂ- ਚੁੂੰ ਨੀ ਸੜਕ-------------15 

3. ਲਾਂਡਰਾਂ- ਖਰੜ ਸੜਕ------------12 

4. ਲਾਂਡਰਾਂ- ਬਨ ੜ ਸੜਕ------------5 

 

ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਿੇਖਣ ਦੇ ਮੱੁਖ ਵਬੂੰ ਦ  ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: 
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● ਸਰਿੇਖਣ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਗਾ| 

● ਲਗਭਗ ਇਕ ਵਤਹਾਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ ਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 

ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

● ਸਰਿੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਛੇਿੇਂ ਵਹੱਸੇ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ ਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਿ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। 

5.7. (ੲ) 5. ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤ ੇਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆ ਂਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਖਰੜ-ਲਾਂਡਰਾਂ-ਬਨ ੜ ਰਾਿ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚੁੂੰ ਨੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 

ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚੁੂੰ ਨੀ ਸੜਕ (ਸੈਕਟਰ 112 ਅਤ ੇ 113) 

ਵਿਖੇ ਸਵਿਤ ਵਿਚ , ਇਸ ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਿਾਧੇ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 

ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚੁੂੰ ਨੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂੰਿੇੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਹੇ ਕਈ 

ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਲਾਂਡਰਾਂ, ਸਿਾਰਾ ਅਤੇ ਝੂੰਿੇੜੀ ਵਪ੍ੂੰ ਡਾਂ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਤੋਂ 

ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਗਾ। 

5.8    ਹਸਿੱ ਟਾ 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਵਨਮਨ ਦਰਜ਼ ਵਸੱਟ ੇਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰਚਦੀ ਹੈ; 

● ਇਹ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਵਿਸਾਲ ਿਨਤਕ ਵਹੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਿੈਕਟ ਨ ੂੰ  

ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਸ ਵਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

● ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਸੇਧ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ੍ ਨਾਲੋਂ ਿਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਕਾਨਾਂ 

ਅਤ ੇਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਸਿਾਵਪ੍ਤ ਹੋਣਾ ਪੈ੍ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 

ਅਤ ੇਿੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਿਾਲਾ ਹੈ। 

● ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪੇ੍ਸ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸੂੰਤੁਸਟ ਹਨ। 
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● ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਛੱਡਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਪ੍ਰੀਵਕਰਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ 

ਵਕਉਂਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਚ ਅਵਧਸ ਵਚਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਿੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ 

ਇਲਾਿਾ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪ੍ਈ ਹੈ। 

● ਕੇਿਲ ਇਕ ਿਾਂ ਦੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਘਰ ਦੀ ਆਪ੍ਣੇ ਮੌਿ ਦਾ ਸਿਾਨ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ 

ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਸਸ ਿਾਰੀ ਹੈ। 

● ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਮੈਵਰਿ ਪੈ੍ਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮਨੋਰੂੰਿਨ ਪ੍ਾਰਕ ਅਤ ੇਹੋਰ ਿਪ੍ਾਰਕ ਸੂੰਸਿਾਿਾਂ 

ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਣ ਿਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਹੈ।  

● ਅੂੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਹੱਸੇਦਾਰ ਚਾਹੇ ਵਨਯਮਤ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂਸੜਕ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ, 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤ ੇਸੜਕ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਰ ਿਪ੍ਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਸੱਵਖਆ ਸੂੰ ਸਿਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 

ਝੂੰਿੇੜੀ ਸਵਿਤ, ਮੈਵਰਿ ਪੈ੍ਲੇਸ, ਿਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਵਬਲ੍ਡਰਜ਼ ਆਵਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਤੋਂ ਲਾਭ 

ਹਾਵਸਲ ਕਰਨਗੇ। 
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ਪ੍ਾਠ -6 

 ਮ ਿੱ ਖ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸ ਝਾਅ 

6.1 ਮ ਿੱ ਖ ਨਤੀਜੇ 

● ਰਾਜ ਦੇ ਮ ਿੱ ਖ ਮਾਰਗ  ਨੁੰ  12 ਏ ਇਿੱ ਕ ਬ  ਤ ਮ ਿੱ ਤਵਪ੍ ਰਨ ਸੜ੍ਕ   ੈਹਕਉਂਹਕ ਇ  ਫਹਤ ਗੜ੍ਹ ਸਾਹ ਬ 

ਦੇ ਇਹਤ ਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਹਮਕ ਮ ਿੱ ਤਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਹ ਰ ਨ ੁੰ  ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦੀ  ੈ। 

● ਇਸ ਸੜ੍ਕ ਦੀ ਚੌੜ੍ਾਈ (13.935 ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ. 15.950), ਲਾਂਡਰਾਂ ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਾਸੇ ਪ੍ੈਂਦੀ  ੈ ਅਤ ੇ

ਇਸ ਸੜ੍ਕ ਦਾ ਉਗੜ੍ਹ ਦ ਗੜ੍ ਰਸਤਾ ਸੜ੍ਕ ਦੇ  ਹਨਰਹਵਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਵਾ  ਹਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰਮ ਿੱ ਖ 

ਰ ਕਾਵਟ  ੈ। 

● ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਦਕਾ ਮੌਜ ਦਾ ਸੜ੍ਕ (14.375 ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ. 15.175) ਦੇ ਸੇਧ ਹਵਚ 

ਸ ਧਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜ੍ਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਂਡਰਾਂ ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਨ ੁੰ  ਸ ਧਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਿੱ ਕ 

ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ  ੈ, ਜੋ ਹਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਡੇ ਹ ਿੱ ਤਾਂ ਨ ੁੰ  ਹਧਆਨ ਹਵਚ ਰਿੱ ਖਦੇ  ੋਏ ਹਲਆ ਹਗਆ  ੈ। 

● ਨਵੀਂ ਸੜ੍ਕ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਹਵਤ ਮਾਰਗ ਹਕਸੇ ਵੀ  ੋਰ ਹਵਕਲਪ੍ ਨਾਲੋਂ  ਵਧੀਆ ਚੋਣ  ੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ 

ਨਾਲ ਬ  ਤ ਿੋੜ੍ੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦ ਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨ ਕਸਾਨ  ੋਵੇਗਾ, ਇ  ਬ  ਤ ਹਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਖਰਚੀਲੇ 

ਵਾਲੀ ਸੜ੍ਕ  ੈ ਅਤੇ ਸੜ੍ਕ ਇੁੰ ਜੀਨੀਅਹਰੁੰ ਗ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਮਾਪ੍ਦੁੰ ਡਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ 

 ੈ। 

●  ਾਲਾਂਹਕ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਪ੍ਹਰਵਾਰਾਂ/ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਬ  ਤ ਹਜ਼ਆਦਾ  ੈ (395),  ਅਤੇ  ਕ ਿੱ ਲ ਸ ਹਚਤ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਲਗਭਗ 7.5 ਏਕੜ੍   ੈ। 

● ਲਗਪ੍ਗ 19.2% ਮਾਮਹਲਆ ਂਹਵਿੱ ਚ ਸ ਹਚਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਕਾਰ 0-1 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ  ੈ ਅਤ ੇ

12.7% ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਇ  1-10 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ  ੈ। 

● ਕ ਿੱ ਲ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਿੱ ਚੋ ਲਗਭਗ 47% ਅਹਧਸ ਹਚਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ 25 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘਿੱਟ  ੈ।ਜੇ ਇ  

ਸੀਮਾ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤਿੱ ਕ ਵਧਾ ਹਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ  ੈ, ਤਾਂ ਇ  ਸਾਰੇ ਮਾਮਹਲਆ ਂਦੇ ਲਗਭਗ 77% ਨ ੁੰ  

ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। 
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● ਇ  ਵੀ ਪ੍ਤਾ ਲਿੱ ਹਗਆ  ੈ ਹਕ ਭ ਮੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਨਾਲ ਬ  ਤਾ ਨ ਕਸਾਨ ਨ ੀਂ  ੋਵੇਗਾ, ਹਸਵਾਏ ਉਨਹ ਾਂ 

ਮਾਮਹਲਆ ਂ ਹਵਿੱ ਚ ਹਜਿੇ ਸ ਹਚਤ ਜਮੀਨ ਹਰ ਾਇਸ਼੍ੀ ਜਾਂ ਵਪ੍ਾਰਕ   ੈ ਜਾਂ  ਕ ਿੱ ਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬ  ਤ 

ਹਜ਼ਆਦਾ ਹ ਸਾ ਪ੍ਰਸਤਾਹਵਤ ਜਮੀਨ ਹਵਿੱ ਚ ਆ ਹਰ ਾ  ੈ। 

● ਬ  ਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਹਦਿੱ ਤ ੇਮ ਆਵਜੇ਼ ਦੇ ਮ ਿੱ ਲ ਤੋਂ ਸੁੰ ਤ ਸ਼੍ਟ  ਨ, ਹਕਉਂਹਕ 

ਇ  ਮ ਿੱ ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਹਨਧਾਂ ਅਤੇ ਹਕਸਾਨਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਗਿੱਲਬਾਤ ਰਾ ੀਂ ਤਹ  ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। 

● ਮ ਕੁੰ ਮਲ  ੋਣ 'ਤੇ, ਇ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਹ ਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ, ਹਜਵੇਂ ਹਨਯਮਤ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਸੜ੍ਕ ਤੇ ਚਲਣ 

ਵਾਲੇ ; ਝੁੰ ਜੇੜ੍ੀ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਹਵਖੇ ਪ੍ੈਂਦੀਆਂ ਹਸਿੱ ਹਖਆ ਸੁੰ ਸਿਾਵਾਂ; ਹਵਹਦਆਰਿੀਆਂ, ਅਹਧਆਪ੍ਕਾਂ ਅਤ ੇ

ਇ ਨਾਂ ਸੁੰ ਸਿਾਵਾਂ ਦੇ  ੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੜ੍ਕ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ  ;ੈ 

ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚ ੁੰ ਨੀ ਸੜ੍ਕ ਅਤ ੇਲਾਂਡਰਾਂ ਖਰੜ੍ ਸੜ੍ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੈਰਜ ਪ੍ੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ; ਮਨੋਰੁੰ ਜਨ ਪ੍ਾਰਕ 

ਦੇ ਮਾਲਕ; ਲਾਂਡਰਾਂ ਜੁੰ ਕਸ਼੍ਨ ਤੇ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿੱ ਗਦੀਆਂ ਸੜ੍ਕਾਂ ਨ ੁੰ  ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ। 

● ਮੋ ਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 112 ਅਤੇ 113 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੁੰ ਜੇੜ੍ੀ ਤਿੱ ਕ ਸੜ੍ਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ 

ਸੈਕਟਰ ਨ ੁੰ  ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਤਸ਼੍ਾ  ਹਮਲਣ ਦੀ  ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ  ।ੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 

ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਸਵਾਰਾ ਅਤ ੇਝੁੰ ਜੇੜ੍ੀ ਦ ੇਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੁੰ  ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਲਾਭ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ  ੋਵੇਗਾ 

● ਇ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜ ਹਵਚ ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟੇ ਨ ੁੰ  ਵੀ ਉਤਸ਼੍ਾਹ ਤ ਕਰੇਗਾ। ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋ ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ੁੰਚਕ ਲਾ 

ਅਤੇ  ਨਾਲ ਲਿੱ ਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਹਜਵੇ ਫਹਤ ਗੜ੍ ਸਾਹ ਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 

ਬ  ਤ ਮ ਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ  ੈ। 
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ਸ ਝਾਅ  

● ਅਣਅਹਧਹਕਰਤ ਉਸਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਦਖੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨ ੁੰ  ਸੜ੍ਕ ਤੋਂ 100 ਫ ਿੱ ਟ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ-ਅੁੰ ਦਰ ਸਾਰ ੇਮੌਜ ਦਾ 

ਢਾਂਹਚਆਂ ਨ ੁੰ  ਆਰ.ਡੀ. 13.600 ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ. (16.100) ਤਿੱ ਕ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਾਸੇ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ । 

 ਵਾਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਗਰ  ਵਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਹਵਸ਼ ਦੇ  ਵਾਲੇ ਲਈ 

ਸੁੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣੀ ਚਾ ੀਦੀ  ੈ।  

● ਹਜਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਹਵਚ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ  ੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦਾ ਮ ਿੱ ਦਾ ਸ ਚੇਤ ਢੁੰਗ 

ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ   ਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ।ੈ 

● ਹਪ੍ੁੰ ਡ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ ਰਬੀ ਪ੍ਾਸੇ ਦੀ  ਸਰ ਿੱ ਦ ਵਾਲੀ ਸੜ੍ਕ ਨ ੁੰ  ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  

 ੈ। ਇ  ਖਰੜ੍ ਤੋਂ ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱ ਲ ਆ ਰ ੇ ਵਾ ਨਾਂ ਲਈ ਸ ਾਇਕ ਸੜ੍ਕ ਵਜੋਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰਏਗਾ   ੈ। ਇ  

ਸੜ੍ਕ ਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ   ੁੰ ਦੀ  ਭੀੜ੍ ਨ ੁੰ  ਘਿੱ ਟ ਕਰੇਗਾ। 

● ਹਪ੍ੁੰ ਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਨਾਲੇ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਢ ਕਵੀਂ ਹਨਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੁੰ ਧ ਸੜ੍ਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹ ਿੱ ਸਾ  ੋਣਾ 

ਚਾ ੀਦਾ  ।ੈ 
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