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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 

ਵਟਾਂਦਰੇ ਹਵਿੱ ਚ ਹ ਸਾ ਹਲਆ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਰਣੀ ਰ ਾਂਗੇI 

ਉ  ਸਾਰੇ ਹਵਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਧੁੰ ਨਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਾਤਰ  ਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਰਪ੍ੋਰਟ ਨ ੁੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨਹਵਿੱ ਚ ਹਸਿੱ ਧੇ ਜਾਂ 

ਅਹਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀI ਅਸੀਂ ਐਸਆਈ ਆਰ ਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ੇਂਡ  ਅਤੇ ਉਦਯੋਹਗਕ ਹਵਕਾਸ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ 

ਚੁੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਸਹਨਕ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਹਦਿੱ ਤੀ  ਉਪ੍ਚਾਰਕ ਸ ਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਸ਼੍ ਕਰਗ ਜ਼ਾਰ  ਾਂ। ਅਖੀਰ 

ਹਵਿੱ ਚ,  ਅਸੀਂ ਪ੍ੁੰ ਜਾਬ ਯ ਨੀਵਰਹਸਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਹਸੁੰ ਘ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ ਰੀ ਹਰਪ੍ੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ੁੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਿੱ ਚ 

ਅਨ ਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ  ਾਂI 

 

ਮਾਰਚ  2019                                                                                  ਐੱਸ.ਆਈ.ਏ. ਟੀਮ   
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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 
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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। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਪ੍ਾਠ -5 

ਸਮਾਹਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮ ਲਾਂਕਣ 
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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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