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EXECUTIVE SUMMARY
Punjab, state of India, located in the northwestern part of the country, is bounded by the U.T. of
Jammu and Kashmir to the north, Himachal Pradesh to the northeast, Haryana to the south and
southeast, and Rajasthan to the southwest and by the country of Pakistan to the west. Punjab in
its present form came into existence on November 1, 1966, when most of its predominantly
Hindi-speaking areas were separated to form the new state of Haryana. The city of Chandigarh,
within the Chandigarh union territory, is the joint capital of Punjab and Haryana.
The present study Social Impact Assessment (SIA-PGIHRE) Study for acquisition of land for
public purpose for the establishment of Post Graduate Institute of Horticulture Research and
Education (PGIHRE), a “project for Government administered, Government aided educational
and research schemes or institutions” in village-Chhiddan, Hadbast No. 333, Sub-DivisionAjnala, District- Amritsar, Punjab is being executed under section 4.1 of the Right to Fair
Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013
(herein after the RFCTLARR Act, 2013). The present SIA-PGIHRE study is completed following
principles, tools and techniques of scientific research methodology that shall help the land
acquiring agencies validating „public purpose‟ clause of the RFCT-LARR 2013 and meet other
mandatory requirements as enshrined in the act. As per the government notification, it is a
“project for Government administered, Government aided educational and research schemes or
institutions”
Keeping in view of the objectives and scope of the work, the SIA Team resorted to two research
methods generally used i.e. Qualitative method and Quantitative method. Qualitative research
would help the SIA-PGIHRE team to answer given questions by focusing on the local population
it affects, gathering perspectives and insights by conducting interviews, public hearings and
focused group discussions.In the present SIA-PGIHRE study, the sampling frame was easily
available, so Probability Sampling method was used under Quantitative method to select the
sample for the study. Further, in the Probability Sampling, the method of Systematic Random
Sampling was used to select sample for the study.
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Survey was undertaken in notified Chhiddan Village,AjnalaSub-Division of Amritsar District.
Household (HHs) surveys were conducted in case of Project Affected Families (PAFs) at the
village level. Besides non-land losing HHs in project affected villages were also surveyed as
control sample to collect their views regarding the impact of the project.
Lastly, the SIA-PGIHRE team in present SIA study case of 30 acres of land acquisition for
PGIHRE at Chhiddan village, Sub-Division-Ajnala, is of the view that the field study has
established „single family ownership‟ of the entire30 acres of land meant for acquisition, an
unique case where single family is identified under the category of „Project Affected Family
(PAF)‟. It is because of this reason SIA-PGIHRE study team is restricted from submission of a
separate Social Impact Mitigation Plan (SIMP), as the negative impact in present SIA-PGIHRE
is purely confined to a single landowning family in the entire village of Chhiddan, Ajnala-SubDivision, Amritsar District.It is heartening to put it on record that there has been a complete
support (100 percent recorded on camera) on part of stakeholders to land acquisition process
for setting up of the PGIHRE at Chhiddan village during „Public Hearing‟ cumGram Sabha
Assembly held on 25 March 2021, which proves and fulfills the „Public Purpose‟ clause of
RFCTLARR 2013 in present case of 30 acres of land acquisition for PGIHRE at
ChhiddanVillage, AjnalaSub-Division, Amritsar District.
The project on completion shall give boost to promotion of horticulture education and research
and help in increasing production of fruits and vegetables thereby increasing prospects of
quantum jump in trade and commerce of horticulture produce at national as well as
international level. It definitely has the potential of enhancing socio-economic prosperity of
people in and around the region. The setting up of the PGIHRE will be a milestone in
development of the Chhiddan village, specially Amritsar city situated just 20 plus kilometres
away from India-Pakistan border by bringing quality higher education and research institute of
international repute to their part of the state.
Note: In case of any dispute over text/content interpretation and meaning in Punjabi version of
SIA Study Report, the English version of SIA PGIHRE Study Report shall be considered the
original version.
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Proposed PGIHRE Site Map

Location of Proposed PGIHRE Site, Chhiddan Village from Google Maps (Rough Sketch for SIA Study
purpose only)

SIA Study of Land Acquisition for (PGIHRE) at Chhiddan village

CHAPTER – I: INTRODUCTION AND METHODOLOGY
Context and the Background:

pMjwb dy iCf`x-Ajnwlw Aqy ijlHw AMimRqsr ivcwly SIA-PGIHRE

dI auswrI leI BUmI pRwpq dw

mOjUdw AiDAYn smwijk pRBwv mulWkx AiDAYn Righ to Fair Compensation and Transperancy in
Land Acquisition, Rehabilation and Resettlement Act, 2013), dI Dwrw 4.1 dy Anuswr clwieAw jw
irhw hY[ ies pRwjYkt iCf`x -AMimRqsr ivKy SIA-PGIHRE dI g`l krdw hY[ ieh Project Integrated
Check Post Attarion India Pakistan borfr dy nyVy sQwipq kIqw jwxw hY,jo ik bhuq mihqvpUrn hY
,irsrc Aqy isiKAw nMU m`dy njr r`Kdy hoey Aqy iehnUM International vpwr dy ivc vwDw ilAweygw
jo ik SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) dy AMqrgq AwauNdI hY[ieh
ieMstIaut pMjwb rwj dy AMimRqsr ijlHw dy Xuvw pIVI dy vwsqy vI kwPI mhqvpUrn hovygw,ijQy auhnW
nMU hortIklcr is`iKAw (horticulture

education)

bwry igAwn qy irsrc dIAW shUlqw

imlxgIAw[hirq kRWqI (Green Revolution) dy lwB G`t hox dy bwAd ,pMjwb rwj hux hortIklcr
dI qrP iSPt ho irhw hY ijQy 4.83% kul ibjweI Syqr hY ijs dy nwl 12.43% Xogdwn hY
Horticulture GDP dw KyqIbwVI auqbwdnMU[
Horticulture ivBwg dw mul mksd huMdw hY ikswnW nMU dsxw ik iks qrWH Gr kmIn dy ivc
ijAwdw KyqI qy auqpwdn vDwauxw qy ies dy nwl-nwk ikswnW nUM ijAwdw ikmq vwlI horticulture
produce dy bwry jwgrukqw idlvwxI[sb qo ijAwdw iDAwn huMdw hY PslI ivBMinqw (crop
diversification) dy au`qy[ Horticulture ivBwg ikswnW qy ivigAwink mwihrW dy ivc-ivcwly iek ilMk
hY qwik bdlwA prbMDx dy nwl nwl ijAwdw qoN ijAwdw Awmdn kmweI jw sky qy audy ivc vwDw ho
sky[ ieh poRjYkt PGI-HRE horticulture education Aqy irsrc(ivigAwink p`DqI dy nwl)dy Kyqr
ivc vwDw ilAwvygw jo ik Pl qy sbjIAW dI pYdwvwr dI auqpwdn ivc vwDw krygw[rwStrI Aqy
AMqrrwStrI p`Dr qy vpwr Aqy vxj (Trade and Commerce) dy ivc vI vwDw Awaux dI guMjwieS
(prospects) hn[ ies dy nwl ieh vI sMBwvnw hY ik ieh pORjykt Wagah dy nwl lgdy ipMfW dy lokW
dI swmwijk dy AwriQk AvsQW nMU suDrwn vwsqy kwPI lwBdwiek swibq hovygw[
Project Area: PGIHRE project dy pRsqwivq inrmwn dy vwsqy ijhVI BUim dw AiDgRihx hoxw hY auh
ipMf iCfx ,qihsIl Ajnwlw, ijlw AMimRqsr, pMjwb dy lgBg 60 GrW dy mlkIAq AiDkwr hY
ijhVI ik 32 eykV 4 knwl jmIn hY[ieQy ieh dsxw vI zrUrI hY ik pMjwb srkwr dI notIPIkySn
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ijhVI ik bwAd ivc AweI 32 eykV 4 knwl jmIn ivcoN 30 eykV jmIn PGI-HREpoRjYkt vwsqy
srkwr duAwrw PweInl kIqI geI hYY[Tentative land ownership dy muqwbk ijhVy kwgj SIAPGIHRE TEAM nMU imly auh swP drswauNdy hn ik BUim AiDgRihx vwsqy kul 30 eykV jmIn
pRswqwivq kIqI geI hY PGIHRE nuUM bnwaux vwsqy ijhVI ik isrP iek pirvwr (Single Family
Ownsership) mlkIAq hY qy ieh eyirAw SIA team dw ih`sw hY[ mhqvpUrn n`jirAw ijhVw ies
poRjYkt dI mhqqw nMU vDwauNdw hY Aqy public purpose clause nMU pUrw krdw hY auh ieh hY ik ieh
poRjYktpMjwb rwj ijhVw ik ikRSI pRDwn rwj mMinAw jWdw hY qy sb qoN ijAwdw AMn dw Xogdwn krdw
hY pUry dyS nMU qy ies nMU“Food Bowl of India” ikhw jWdw hY[qy pMjwb rwj pUry dyS dy Bojn dI
suriKAw dI BUimkw inBwauNdw hY[ pRBwivq ipMf bwry ivsqwr ivc jwxkwrI hyT ilKI swrxI 1.1 dy
ivc id`qI geI hY:Table 1.1: District and Subdivision wise List of Affected Villages

State

District/s

Sub division/s

Village/s

Punjab

Amritsar

Ajnala

Chhiddan

Social Impact Assessment Justification

Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and
Resettlement Act, 2013 ਦ ਸਹੀ ਅਧਧਓਾਯਾਂ ਰਈ ਭੁਆਵਜਾ ਅਤ ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ ਦ ਧਾਯਾ 4.1 ਦ ਅਨੁਸਾਯ,
ਓਾਨੂੂੰਨ ਦੀ ਧਾਯਾ 11 ਅਧੀਨ ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ ਦੀਆਂ ਨਟੀਧਪਓਸ਼ਨਾਂ ਅਯੂੰ ਬ ਓਯਨ ਤੋਂ ਧਹਰਾਂ ਸਭਾਧਜਓ ਰਬਾਵ
ਭੁਰਾਂਓਣ ਅਧਧਐਨ ਓਯਨ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਹ. ਸਭਾਧਜਓ ਰਬਾਵ ਭੁਰਾਂਓਣ ਧਵਿੱ ਚ ਮਜਨਾ ਫਿੱ ਧ ਦਔਰ ਅੂੰ ਦਾਜੀ (ਨੀਤੀਆਂ,
ਰਕਯਾਭਾਂ, ਮਜਨਾਵਾਂ, ਰਜਓਟ) ਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦਔਰ ਅੂੰ ਦਾਜੀ ਦੁਆਯਾ ਓੀਤੀ ਕਈ ਧਓਸ ਵੀ ਸਭਾਧਜਓ ਤਫਦੀਰੀ
ਰਧਓਧਯਆਵਾਂ ਦ ਸਓਾਯਾਤਭਓ ਅਤ ਨਓਾਯਾਤਭਓ, ਉਦਧਸ਼ਤ ਅਤ ਅਣਜਾਣ ਸਭਾਧਜਓ ਨਤੀਧਜਆਂ ਦ ਧਵਸ਼ਰ ਸ਼ਣ,
ਧਨਕਯਾਨੀ ਅਤ ਰਫੂੰਧਨ ਦੀਆਂ ਰਧਓਧਯਆਵਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਭੁਰ ਉਦਸ਼ ਇਿੱ ਓ ਵਧਯ ਧਟਓਾable ਅਤ ਫਯਾਫਯ
ਫਾਇਧਪਧਜਓਰ ਅਤ ਭਨੁਿੱਔੀ ਵਾਤਾਵਯਣ ਧਰਆਉਣਾ ਹ I ਯਾਜ ਸਭਾਧਜਓ ਰਬਾਵ ਭੁਰਾਂਓਣ ਅਥਾਯਟੀ, ਸਯਓਾਯ
ਉਯਓਤ ਜਭੀਨਾਂ ਦ ਕਰਧਹਣ ਰਈ ਸਭਾਧਜਓ ਰਬਾਵ ਭੁਰਾਂਓਣ ਅਧਧਐ ਨਓਯਨ ਰਈ, (PGIHRE), ip`f iC`fx, sb
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fIvIjn Ajnwlw, ੂੰ ਜਾਫ ਦ ਕੁਯੂ ਨਾਨਓ ਦਵ ਮੂਨੀਵਯਧਸਟੀ, ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਨੂੂੰ ਧਨਮੁਓਤ ਓੀਤਾ ਧਕਆ.(SIA–
PGIHRE)

ਸਭਾਧਜਓ ਰਬਾਵਾਂ ਦ ਭੁਰਾਂਓਣ ਨੂੂੰ ਇਿੱ ਓ ਛਿੱ ਤਯੀ ਜਾਂ ਵਧਯ FWਚ ਦ ਯੂ ਧਵਿੱ ਚ ਸਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਭਧਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ਜ
ਭਨੁਿੱਔਾਂ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਸਾਯ ਤਯੀਧਓਆਂ ਨਾਰ ਸਾਯ ਰਬਾਵਾਂ ਦ ਭੁਰਾਂਓਣ ਨੂੂੰ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ ਧਜਸ ਧਵਿੱ ਚ ਰ ਓ ਅਤ
ਓਧਭesਧਨਟੀ ਆਣ ਸਭਾਜਓ-ਸਧਬਆਚਾਯਓ, ਆਯਧਥਓ ਅਤ ਜੀਵ-ਧਵਧਕਆਨਓ ਭਾਹਰ ਨਾਰ ਕਿੱ ਰਫਾਤ ਓਯਦ ਹਨI
ਧਓਸ ਵੀ ਐਸਆਈਏ ( SIA-PGIHRE) ਧਵਿੱ ਚ ਰੈਂ ਡ ਸਓ ਧਵਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਵਯਕ ਔਤਯਾਂ ਦੀ ਧਵਸ਼ਾਰ ਸ਼ਰਣੀ ਸ਼ਾਭਰ ਹ ਸਓਦੀ
ਹ; ੁਯਾਤਿੱ ਤਵ ਅਤ ਸਧਬਆਚਾਯਓ ਧਵਯਾਸਤ ਦ ਰਬਾਵ; ਓਧਭ coਧਨਟੀ ਰਬਾਵ; ਸਧਬਆਚਾਯਓ ਰਬਾਵ; ਜਨਸੂੰ ਧਔਆ
ਰਬਾਵ; ਧਵਓਾਸ ਦ ਰਬਾਵ; ਆਯਧਥਓ ਅਤ ਧਵਿੱ ਤੀ ਰਬਾਵ; ਧਸਹਤ ਅਤ ਭਾਨਧਸਓ ਧਸਹਤ ਦ ਰਬਾਵ; ਦਸੀ ਅਧਧਓਾਯਾਂ ਤ
ਰਬਾਵ; ਫੁਧਨਆਦੀ FWਚ ਦ ਰਬਾਵ, ਸੂੰ ਸਥਾਕਤ ਰਬਾਵ; ਭਨਯੂੰ ਜਨ ਅਤ ਸਯ-ਸਾਟਾ ਰਬਾਵ; ਯਾਜਨੀਧਤਓ ਰਬਾਵ;
ਕਯੀਫੀ; ਭਨਧਵਧਕਆਨਓ ਰਬਾਵ; ਭਾਰਓੀ ਦ ਭੁਿੱ ਦ; ਸਭਾਧਜਓ ਅਤ ਭਨੁਿੱਔੀ ੂੂੰ ਜੀ 'ਤ ਅਸਯ; ਅਤ ਸਭਾਜ ਤ ਹਯ
ਰਬਾਵ I ਹਾਰਾਂਧਓ, RFCTLARR 2013 ਐਓਟ, ਐਸਆਈਏ (SIA-PGIHRE) ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਹਠਾਂ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ:
Objectives of the Social Impact Assessment (SIA-PGIHRE) Study
1. ਭੁਰਾਂਓਣ ਓਯਨ ਰਈ ਧਓ ਓੀ ਰਸਤਾਧਵਤ ਰਾਤੀ ਜਨਤ ਓਭੂੰ ਤਵ ਦੀ ੂਯਤੀ ਓਯਦੀ ਹ.
2. ਰਬਾਧਵਤ ਧਯਵਾਯਾਂ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦ ਧਯਵਾਯਾਂ ਦੀ ਧਕਣਤੀ ਦਾ ਅੂੰ ਦਾਜਾ ਰਕਾਉਣਾ ਧਜਸਦ ਉਜਾੜ ਜਾਣ ਦੀ

ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ ਹ I
3. ਜਭੀਨ, ਸਯਓਾਯੀ ਅਤ ਧਨਿੱਜੀ, ਭਓਾਨਾਂ, ਵਸਫ ਅਤ ਹਯ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੂੰ ਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱ ਦ ਸਭਝਣ ਰਈ ਰਸਤਾਧਵਤ

ਰਾਤੀ ਦੁਆਯਾ ਰਬਾਧਵਤ ਹਣ ਦੀ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ ਹ I
4. ਐਓੁਆਇਯ ਓੀਤੀ ਕਈ ਜਭੀਨ ਦੀ ਹਿੱ ਦ ਸਭਝਣ ਰਈ ਰਜਓਟ ਰਈ ਖਿੱ ਟ ਖਿੱ ਟ ਰ ੜੀਂਦੀ ਜਯੂਯਤ ਹ I
5. ਧਵਓਰਧਓ ਸਥਾਨ ਦਾ ਧਵਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਓਯਨਾ (ਜ ਓਈ ਹ) I
Justification of Public Purpose through SIA-PGIHRE

ਸਭਾਧਜਓ ਰਬਾਵ ਭੁਰਾਂਓਣ ਦਾ ਇਿੱ ਓ ਭੁਿੱ ਔ ਉਦਸ਼ ਇਹ ਜਾਂਚਨਾ ਹ ਧਓ ਰਸਤਾਧਵਤ ਰਜਓਟ ਇਿੱ ਓ ਜਨਤਓ ਉਦਸ਼
ਰਾਜਓਟ ਵਜੋਂ ਓੂੰ ਭ ਓਯਦਾ ਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. PGIHRE ਰਈ ਬੂਭੀ ਰਾਤੀ ਹਠ ਧਦਿੱ ਤ ਓਾਯਨਾਂ ਓਯ ਓ ਰ ੜੀਂਦੀ ਹ:
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mOjUdw SIA-PGIHREAiDAYn BUim AiDgRihx qoN sbMDq Xojnw nIqI inrDwrn qy PGIHREdy
vwsqy BUim AiDgRihx rUpryKw drSwauNdw hY[ ieh AiDAYn iek jnqk audyS Aqy jMmIdwrW dy
p`K nMU swhmxy r`Kdw hY[ieh AiDAYn BUim AiDgRihx qoN pRBwivq hox vwly pirvwrW dI muK
icMqwvW nMU jwihr krn ivc shwiek hY[ ies qoN ielwvw ieh AiDAYn BUim AiDgRihx krn
vwly pRDIkrx qy pRj
o Ykt qoN pRBwivq pirvwr Aqy Awm jnqw nMU hox vwly muK lwB aujwgr
krqw hY [ mOjUdw PGIHREAiDAYn iksI vI ivigAwink SoD piD`qI dy swry isDWq/swDn dy
qknIkW nMU ApnwauNdy hoey BUim AiDgRihx kwnMUn (RFCT-LARR 2013) dy qihq jnqk audyS dI
Dwrw Aqy bwkI pRwvDwn nMU swibq krn ivc shwiek hY[pMjwb srkwr dI AiDsUcnw dy qihq
mOjUdw pORjYkt PGIHREsrkwr duAwrw sQwipq iv`qI Anudwn Aqy SoD XojnwvW dy qihq hox
vwlw isiKAk sQwn hY[



AMq ivc loV Anuswr ie`k SocialImpact MitigationPlan ijs krky poRjYkt pRBwivq lokW qy
pRqIkul pRBwvW nMU Gtwaux iv`c Aqy auhnW nUUM imlx vwly ivSyS lwB nMU Aqy Avsr nMU aujwgr
krn ivc rUpryKw pRDwn krwauNdw hY[ hwlWik ieh dsxw jrUrI hY ik mOjUdw SIA-PGIHRE BUim
AiDgRihx dyS iv`c isrP PGIHREipMf iCf`x qhsIl Ajnwlw dy inrmwx vwsqy isrP 30
eykV jmIn dw AiDgRihx hoxw hY jo ik AiDAYn dy rwhI mwlUm hoieAw hY ik

ieh swrI

jmIn mlkIAq iekoN hI pirvwr dy ADIn hY Aqy ieh pirvwr poRjYkt pR Bwivq pirvwrW dI
syRxI ivc Swiml huMdw hY[ijs kwrn krky mOjUdw SIA-PGIHRE AiDAYn ivc ie`k vKry
SocialImpact MitigationPlanqy cwnMx pwaux Ainvwierqw nhIN bxdI peI hY ikauNik BUim
AiDgRihx qoN pRBwivq SRyxI ivc Swml iekoN pirvwr hY[
Detail of Project Size and Location
pRsqwivq PGIHRE Project vwsqy AiDgRihx hox vwlI jmIn srkwr duAwrw sQwipq sMcwilq iv`qI
Anudwn dy rwhI SoD XojnwvW dy ADIn sQwipq hoxw vwlw isiKAk sQwn hY ijs dy vwsqy hox vwly
BUim AiDgRihx ipMf iC`fx hdbsq sMiKAw 333 qhsIl Ajnwlw ijlw AMimRqsr pMjwb rwj dy iv`c
siQq hY (Village-Chhiddan, Hadbast No. 333, Sub-Division- Ajnala, District- Amritsar, Punjab of
Punjab)[ies pOj
R Ykt vwsqy AiDgRihx kIqI jwx vwlI BUim qkrIbn 30 eykV hY, ijs ipM ivc
jmIn dw AiDgRihx hoxw hY aus dw ibAorw hyT id`qy tybl nM: 1.2 ivc drSwieAw igAw hY
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Table 1.2 Village wise Total Land Acquisition

State

Sub
division/s

District/s

Village/s

Land to be acquired
32 Acre 04Kanals*
Later reduced to
30 Acre only**

Punjab

Amritsar

Ajnala

Chhiddan

vide letter issued by Additional Secretary,
(Development), Agriculture and Farmer’s
Welfare Department Horticulture, Punjab Govt
No. 25/14/2015-kb. 4(2)/591 dated 22-012021

Source: Govt. of Punjab notification, Joint Secretary Agriculture Wide ENDTST.No. 25/14/15-agri-4(2/6742 chandigarh dated : 29-10-2020
vide letter issued by additional secretary, (development, agriculture and farmers welfare department horticulture, ** Punjab Govt No.
25/14/15-kb.4(2/591 dated 22 /01/2021.

Applicable Legislation and Policies: ies pRojYkt leI lwgU nIqIAW Aqy kwnUMn keI hn pr mOjUdw
srkwr dy Anuswr pMjwb dy notIiPkySn dy Anuswr guru nwnk dyv XUnIvristI, AMimRqsr, pMjwb dI
AYs AweI ey tIm dy mukMml hox leI isrP Awr AYP sI tI AYl Awr 2013 lwgU hY[
Table1.3: Applicable Legislation andPolicies in General
Sr.
No.

Legislation/ Policy

Purpose

1.

The Right to Fair
Compensation and
Transparency in
Land Acquisition and
Rehabilitation and
Resettlement Act, 2013
Environment
Protection Act,1986

Fair and
Transparent
acquisition of
land under well
defined rules

3.

Water Prevention and
Control of Pollution Act,
1974

4.

Air (Prevention and
Control of Pollution)
Act, 1981

To control water
pollution by
controlling
discharge of
pollutants as per
the prescribed
standards
To control air
Pollution

5.

Noise Pollution

2.
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To protect and
improve overall
environment

The standards for

Reason for
Application
This act will be
Applicable because
there will be
acquisition of
land.

Authority

As all environmental
notifications, rules
and schedules are
issued under this act.
This act will be
applicable during
pre and post
construction phase

GOI, Punjab
Government,
CPCB, SPCB

This act will be
applicable during
different phases of
construction
This act will be

State Pollution
Control Board

Land
Acquisition
Collector

State Pollution
Control Board

State Pollution
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6.

(Regulation and
Control Act) 1990

noise for day and
night have been
promulgated bythe
MoEF for
various land uses

Public Liability and
Insurance Act, 1991

Protection form
hazardous
materials and
accidents.

applicable as
vehicular noise on
project routes
required to assess for
future years and
necessary protection
measure need to be
considered in design
Contractor need to
stock hazardous
material like diesel,
other railways heavy
machinery and
material.

Control Board

State Pollution
Control Board

Constitution of the SIA Agency/Team: pMjwb srkwr dy duAwrw jwrI kIqw igAw AYgRIklcr
AiDsUcnw novIiPkySn nMbr :.vide No. 25/14/15-Agri-4(2)/6741 &Endst. No. 25/14/15-Agri4(2)/6742 Chandigarh dated: 29/10/2020 dy Anuswr guru nwnk dyv XUnIvristI dy aup-kulpqI
jI nMU Awpxy p`qr dy rwhI bynqI kIqI hY ik auh poRjYkt koAorfInytr dy ADIn ivSy mwihrW dy
sihXog nwl AiDAYn nMU mukMml krn vwsqy ijMmyvwrI id`qI hY[ guru nwnk dyv XUnIvristI dy
isMfIkyt duAwrw jwrI p`qr rwhI letter/para no. 5.6 of dated 22.02.2021Dr. Rajesh Kumar,
Associate Professor and Head, School of Social Sciences nMU Principal Project Coordinator inXukq
kIqw igAw hY Aqy tIm dw g`Tn krn dI ijMmyvwrI id`qI geIhY Social Impact Assessment (SIAPGIHRE) dI Study ReportnMU pUrw krn vwsqy[(see Annexure- 1, page no 89 to 97)
Table 1.4: Composition of Social Impact Assessment Team, GNDU, Amritsar
Sr.No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Name
Dr. Rajesh Kumar,
Associate Professor
Dr.Bimaldeep Singh,
Associate Professor
Dr, Manpreet Singh
Bhatti, Professor
Dr. Swati Mehta, Assistant
Professor
Dr. Nirmala Devi, Assistant
Professor
Ms. Sharanpreet Kaur,
Assistant Professor
Data Processors/Data
Analytics (02)

Designation
Principal Project
Coordinator
Member

Parent Department
School of Social Sciences, GNDU, Amritsar

Member

Member

Department of Botany and Environmental
Sciences, GNDU, Amritsar
Punjab School of Economics, GNDU,
Amritsar
Department of Sociology, GNDU, Amritsar

Member

School of Social Sciences, GNDU, Amritsar

Member

Department of Laws, GNDU, Amritsar

SIA Study of Land Acquisition for (PGIHRE) at Chhiddan village
8.
9.

Field Investigators (10)
Secretarial Assistance

Methodology: ਇਿੱ ਥ ਭੁਿੱ ਔ ਤਯ ਤ ਦ ਔਜਧਵਧੀਆਂ ਹਨ ਧਜਵੇਂ ਧਓ ਕੁਣਾਤਭਓ ਧਵਧੀ ਅਤ ਭਾਤਯਾਤਭਓ ਧਵਧੀ.

ਧਕਣਾਤਭਓ methodੰੂੰਕਦਾ ਉਦਸ਼ ਅਨੁਭਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਯਔਣ ਅਤ ਧਨਯੀਔਣਾਂ ਦੀ ਧਵਆਧਔਆ ਓਯਨ ਰਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ
ਸ਼ਰਣੀ ਫਿੱ ਧ ਓਯਨਾ, ਧਕਣਨਾ ਅਤ ਅੂੰ ਓੜਾ ਭਾਡਰ ਧਤਆਯ ਓਯਨਾ ਹ. ਦੂਜ ਾਸ, ਕੁਣਾਤਭਓ FMਕਦਾ ਉਦਸ਼ ਖਟਨਾਵਾਂ,
ਧਯਔਾਂ ਅਤ ਹਾਰਤਾਂ ਫਾਯ ਧਵਸਥਾਯੂਯਵਓ ਵਯਵਾ ਰਦਾਨ ਓਯਨਾ ਹ I ਕੁਣਾਤਭਓ ਔਜ ਐਸ ਆਈ ਏ (SIAPGIHRE) ਦੀ ਟੀਭ ਨੂੂੰ ਸਥਾਨਓ ਰ ਓਾਂ ਨੂੂੰ ਰਬਾਵਤ ਓਯਨ 'ਤ ਧਧਆਨ ਓੇਂਦਯਤ ਓਯਨ, ਇੂੰ ਟਯਧਵsਆਂ, ਜਨਤਓ

ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤ ਸਭੂਹ ਧਵਚਾਯ ਵਟਾਂਦਯ ਦੁਆਯਾ ਨਜਯੀਏ ਅਤ ਸੂਝ-ਫੂਝ ਇਓਿੱ ਠੀ ਓਯਨ ਦੁਆਯਾ ਧਦਿੱ ਤ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ
ਜਵਾਫ ਦਣ ਧਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਓਯਕੀ. ੜਤਾਰ ਦ ਅਧੀਨ ਅਧਧਐਨ ਦੀ ਰਧਓਯਤੀ ਨੂੂੰ ਧਧਆਨ ਧਵਚ ਯਿੱ ਔਧਦਆਂ
ਕੁਣਾਤਭਓਅ ਤ ਭਾਤਯਾ ਦਵਾਂ FMਕਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਓੀਤੀ ਜਾਏਕੀ I
Universe of the Study: ਅਧਧਐਨ ੂੰ ਜਾਫ ਯਾਜ ਧਵਿੱ ਚ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਹ I ਫਾਈਵੀ ਧਜਧਰਹਆਂ ਧਵਚੋਂ ਧਸਯਪ ie`k
ਧਜਰਹw; AimRqsr ਨੂੂੰ ਅਧਧਐਨ ਰਈ ਚੁਧਣਆ ਧਕਆ ਹ ਧਓਉਂਧਓ ਜਭੀਨੀ ਰਾਤੀ ਧਸਯਪ AimRqsr dy ie`k ip`f
ਤਿੱ ਓ ਸੀਭਤ ਹ। iCf`x ip`f joik cuixAww gieAw hY. ਉਬਾਕਾਂ ਦਾ ਵਯਵਾ ਹਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਸਾਯਣੀ ਧਵਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤਾ
ਧਕਆ ਹ I
Table1.5:Sub-divisions and Villages under them for the SIA Study
State
Punjab

District/s
Amritsar

Subdivision/s
Ajnala

Affected Villages for SIA Study as per the
Govt. Notification
Chiddan

Sampling Design: ਸਭੇਂ, ਔਯਚ ਅਤ ਵਿੱ ਡੀ ਧਕਣਤੀ ਦ ਧਵਧਸ਼ਆਂ ਓਯਓ ੂਯੀ ਆਫਾਦੀ ਨੂੂੰ ਅਧਧਐਨ ਧਵਚ ਸ਼ਾਭਰ

ਓਯਨਾ ਆਭ ਤਯ ਤ ਸੂੰ ਬਵ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ. I ਅਧਬਆਸ ਇਓ ਨਭੂਨੇ ਦੀ ਚਣ ਓਯਨਾ ਹ ਜਧਓ ੂਯੀ ਆਫਾਦੀ ਨੂੂੰ ਦਯਸਾਉਣ
ਰਈ ਓੁਿੱ ਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ ਇਓ ਉ ਸਭੂਹ ਹ I ਭਜੂਦਾ ਐਸ ਆਈ ਏ ਅਧਧਐਨ ਧਵਿੱ ਚ SIA-PGIHRE, ਨਭੂਨੇ ਦਾ ਪਰਭ
(Sampling Frame) ਅਸਾਨੀ ਨਾਰ ਉਰਫਧ ਸੀ, ਇਸ ਰਈ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ ਨਭੂਨੇ (Probability Sampling) ਦਾ ਤਯੀਓਾ

ਅਧਧਐਨ ਰਈ ਨਭੂਨੇ ਦੀ ਚਣ ਓਯਨ ਰਈ ਵਯਧਤਆ ਧਕਆ ਸੀ I ਅਿੱ ਕੋਂ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ ਨਭੂਨੇ ਧਵਚ (Systematic
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Random Sampling), ਅਧਧਐਨ ਰਈ ਨਭੂਨਾ ਚੁਣਨ ਰਈ ਧਸਸਟਭਧਟਓ ਯੈਂਡਭ ਸੈਂਧਰੂੰਕ ਦੀ ਧਵਧੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ
ਓੀਤੀ ਕਈ.
Source of Data: ਡਟਾ ਇਓਿੱ ਠਾ ਓਯਨ ਰਈ, ਦਵਾਂ ਡਟਾ ਦ ਰਾਇਭਯੀ ਅਤ ਸਓੂੰਡਯੀ ਸਯਤਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਓੀਤੀ ਕਈ.

ਸਓੂੰਡਯੀ ਅੂੰ ਓੜ / ਜਾਣਓਾਯੀ ਸਫੂੰ ਧਤ ਉ ਭੂੰ ਡਰ ਅਤ ਧਜਰਹਾ ਅਧਧਓਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਰਓਾਸ਼ਤ ਧਯਯਟਾਂ ਅਤ ਜਨਕਣਨਾ
ਦ ਅੂੰ ਓਧੜਆਂ ਤੋਂ ਇਓਿੱ ਤਯ ਓੀਤੀ ਕਈ ਹ। mul ਅੂੰ ਓਧੜਆਂ ਦ ਭੁਿੱ ਔ ਸਯਤ ਧਹਿੱ ਸਦਾਯ (ਸੂੰ ਬਾਵਤ ਰਜਓਟ ਰਬਾਵਤ
ਧਵਅਓਤੀ) ਧਸਿੱ ਧ ਅਤ ਅਧਸਿੱ ਧ ਤਯ ਤ ਦਵੇਂ ਸਨ. ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਰਜਓਟ ਓਆਯਡੀਨੇਟਯ ਦੀ ਅਕਵਾਈ ਧਵਿੱ ਚ ਐਸ
ਆਈ ਏ ਦੀ ਟੀਭinrMqr ijlw pRSwsn qy suhnW dy v`k-v`K krmcwrIAW dy nwl pMjwb dy hortIklcr
ivBwg dy sbMDq AiDkwrIAW dy nwl mIitMgW kIqIAW[SIA-PGIHRE tIm ny crucial (Nazuk) GPS data
/map vI iqAwr krvwey mwihrW qoN Aqy ijlw pRSwsn AMimRqsr dy Revenue ivBwg dy AiDkwrIAW qoN
jmIn dy tweItl kwgjwq ie`kTy krvwey[ SIA-PGIHRE team ipMf dy lokW dy nwl Poksf gru`p
ifskSn(focused group discussion)vI kIqIAW fieldwork dy dorwn. ਐਸ ਆਈ ਏ ਦੀ ਟੀਭ ਨੇ ਆਯ ਐਪ
ਸੀ ਟੀ ਰਾਯ ਐਓਟ, 2013 ਦੀ ਧਵਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਯ ਸਥਾਨਓ ੂੰ ਚਾਇਤ ਅਧਧਓਾਯੀਆਂ / ਸਯੂੰ ਚਾਂ ਅਤ ਓੌਂ ਸਰਯਾਂ ਅਤ
iCf`x ipMf dy vwisAW ਨਾਰ ਜਨਤਓ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਓੀਤੀ ।
Tools of Data collection: PGI-HRE ਐਸ ਆਈ ਏ ਅਧਧਐਨ dy ਅਧੀਨ ਸਭਿੱ ਧਸਆਦੀ ਰਧਓਯਤੀ ਦ ਭਿੱ ਦਨਜਯ, ਡਟਾ

ਇਿੱ ਓ ਖਯਰੂ ਧਵਿੱ ਚ ਧਨਿੱਜੀ ਇੂੰ ਟਯਧਵਆਂ ਅਤ ਧਫਯਤਾਂਤਾਂ ਦੁਆਯਾ ਰਾਤ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਹ. I ਇਹ ਇਓ ਸੂੰ ਜੀਦਾ ਇਤਪਾਓ
ਹ ਧਓ ਧਜਨਹਾਂ ਖਯਾਂ ਦ ਸਯਵਔਣ ਓੀਤ ਕਏ ਧਜਆਦਾਤਯ ਜਵਾਫ ਦਹ ਧਯਵਾਯ ਦ ਭੁਔੀ ਸਨ ਅਤ ਜਭੀਨ ਉਨਹਾਂ ਦੀ
ਸੀ. PGI-HRE nMU sQwipq krn vwsqy ijhVI jmIn dw AiDgRihx ho irhw sI ausdy ivc bhuqw ijMmIdwrW dI
jmIn nhIN Aw rhI sI ikauNik BUim AiDgRihx isrP 30 eykV jmIn dw ho irhw sI jo ik ieko pirvwr dI
mlkIAq sI[ੇਂਡੂ ਔਤਯਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਸ ਆਈ ਏ ਅਧਧਐਨ (SIA-PGIHRE) ਰਈ, ਖਯਰੂ ਬਾਵ ਧਯਵਾਯਓ ਭੈਂਫਯ

ਇਿੱ ਓ ਛਿੱ ਤ ਦ ਹਠਾਂ ਯਧਹ ਯਹ ਹਨ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਬਜਨ ਧਸਯਪ ਇਿੱ ਓ ਆਭ ਯਸਈ ਧਵਿੱ ਚ ਓਾਇਆ ਜਾ ਧਯਹਾ ਹ I ਇਸ
ਅਧਧਐਨ ਧਵਚ ਇੂੰ ਟਯਧਵਆਂ ਦੀ ਚਣ ਓੀਤੀ ਕਈ ਹ ਧਓਉਂਧਓ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇੂੰ ਟਯਧਵie ਓਯਨ ਵਾਰ ਧਵਸ਼ਵ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦ
ਜੀਉਣ ਦ ਅਯਥਾਂ ਰਈ ਹੁੂੰ ਚ ਫਣਾਈ I ਇੂੰ ਟਯਧਵ. ਦ ਦਯਾਨ ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਧਰਆਂ ਦੁਆਯਾ ਵਯਤ ਕਏ ਸ਼ਫਦਾਂ,
ਵਾਓਾਂਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਫਦਾਂ ਦ ਰਕਟਾਵ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਯੀਯਓ ਬਾਸ਼ਾ ਨੂੂੰ ਵਔਓ ਇਿੱ ਓ ਸੂੰ ੂਯਨ ਨਜਯੀਆ ਸ਼ ਓਯਨ ਦੀ ਓਧਸ਼ਸ਼
ਓੀਤੀ ਕਈ ਹ I ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਧਰਆਂ ਤੋਂ ਰ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਓਾਯੀ ਇਓਿੱ ਤਯ ਓਯਨ ਰਈ ਇਓ ਇੂੰ ਟਯਧਵview ਸ਼ਧਡ (ਰ
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(ਅਯਧ-ਭਾਨਓੀਧਓਰਤ) ਧਤਆਯ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਹ I

ਇੂੰ ਟਯਧਵE ਧਵਿੱ ਚ ਫਹੁਤ ਰਸ਼ਨ ਔੁਿੱ ਰਹ ਆਭ ਹ ਕਏ ਹਨ. (See

Annexure – 3, Page no. 99-105) I
Data Analysis: ਟਫਰ ਦ ਯੂ ਧਵਿੱ ਚ ਕੁਣਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਓਰਾਸ ਕਠਨ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਓਯਧਦਆਂ ਭਾਤਯਾਤਭਓ ਡਟਾ ਦਾ

ਧਵਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਓੀਤਾ ਧਕਆ I ਜਦੋਂਧਓ, ਕੁਣਾਤਭਓ ਅੂੰ ਓੜ ਧਵਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਦ FMਕਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨਾਰ ਧਵਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਓੀਤ ਕਏ ਸਨ I
Chapterisation:

1. Chapter-1 :Introductionand Methodology
2. Chapter-2 :Social and Geographical Mapping
3. Chapter-3 : Local Governance
4. Chapter-4 :Demographic and Socio-Economic Profile
5. Chapter -5 : Assessment of Social Impact Upon Land Owners
6. Chapter -6 : Anticipated Project Impacts & Public Hearing
7. Chapter -7 :Findings of The SIA
8. Chapter -8 :Mitigation and Recommendations
ies pRkwr ies AiDAwie ny swnUM Social Impact Assesment (SIA) AYs AweI ey dy AiDAYn dy
ipCokV, audySW Aqy audySW bwry sMKyp jwxkwrI id`qI hY for setting (Sthapana) up of PGIHRE
at Chhiddan village, Sub-Division-Ajnala, District-Amritsar. । Iesny srkwr dy vyrivAw au`qy
cwnxw pwieAw[ kmIn AYkvwier krn Aqy AYs AweI ey dI tIm dI rcnw bwry pMjwv dy
notIiPkySn Awr AYP sI tI AYl Awr Awr 2013 ADIn pRwpq kIqw jwx vwlw kul KyqrPl 30
eykV hY [ cYptr ivc Koj ivDI nmUny dIAW qknIkW Aqy fwtw iek`qr krn dy qrIikAw bwry
ivcwr ivtWdry kIqy gey [ ies cYptr ivc iesny bwAd ivc cYptirsn skim pRdwn kIqI [
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CHAPTER II: SOCIAL AND GEOGRAPHICAL MAPPING
Social Mapping:
ਸਸ਼ਰ ਭਧੂੰ ਕ ਧਯਵਾਯਾਂ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਅਤ ਵਿੱ ਔ ਵਿੱ ਔਯ ਰ ਓਾਂ (ਧਜਵੇਂ ਭਯਦ, Aorq, ਫਾਰਕ, ਫਿੱ ਚਾ, ਬੂਭੀ, ਬੂਭੀਹੀਣ, ਸਾਔਯ, ਅਤ
ਅਨੜਹ) ਦੀ ਵੂੰ ਡ ਅਤ ਸਭਾਧਜਓ ,FWcy, ਸਭੂਹਾਂ ਅਤ ਸੂੰ ਕਠਨਾਂ ਨੂੂੰ ਦਯਸਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱ ਓ ਧਵਜੂਅਰ FMg ਹ. ਸਸ਼ਰ ਭਧੂੰ ਕ ਧਵਿੱ ਚ
ਬਾਈਚਾਧਯਆਂ ਦ ਓਈ ਧਵਚਾਯਾਂ ਨੂੂੰ ਇਓਿੱ ਧਠਆਂ ਓਯਨ ਰਈ ਔਾਸ ਜਯੂਯਤ ਜਾਂ ਅਵਸਯ ਦ ਔਤਯਾਂ ਨੂੂੰ ਰਦਯਸ਼ਤ ਓਯਨ ਰਈ ਵਿੱ ਡ ਡwਟਾ
ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਓਯਨ ਦੀਆਂ ਉਬਯ ਯਹੀਆਂ ਰਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ.

ਇਹ ਹਠ ਲਰਲਿਆਂ ਸਭਤ ਵੱ ਿ ਵੱ ਿ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ ਰਾਬਦਾਇਕ ਹ:


kMimauintI FWcy, ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤ ਰਧਓਧਯਆਵਾਂ ਦੀ ੜਚਰ.



ਸਥਾਨਓ ਤਯ 'ਤ ਧਯਬਾਸ਼ਤ ਭਾਦੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਓਯਧਦਆਂ ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਸਭਾਧਜਓ ਸਭੂਹਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਓਯਨਾ ਅਤ
ਸਭਾਧਜਓ ਅਸਭਾਨਤਾਵਾਂ ਫਾਯ ਚਯਚਾ ਓਯਨਾ.



ਰਭਔ
ੁਿੱ ਸਯਤਾਂ ਦ ਸੂੰ ਫੂੰ ਧ ਧਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਔ ਵਿੱ ਔਯ ਸਭਾਧਜਓ ਸਭੂਹਾਂ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਦੀ ਛਾਣ ਓਯਨਾ, ਜਵ ਧਵਧਬੂੰ ਨਤਾ ਅਤ
ਵਾਤਾਵਯਣ ਸਵਾਵਾਂ ਸਭਤ, ਅਤ kMimauintI FWcy ਅਤ ਰਧਓਧਯਆਵਾਂ ਜ ਰਾਬ ਦੀ ਵੂੰ ਡ ਨੂੂੰ ਰਬਾਵਤ ਓਯਨ ਧਵਿੱ ਚ
Xogdwn kr ਸਓਦੀਆਂ ਹਨ, auhnW dI pCwx krnw[



kMimauintI ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਧਓ ਧਓਹੜਾ kMimauintI ਭੈਂਫਯ ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਔਤਧਯਆਂ ਅਤ ਜਔਭਾਂ ਰਈ ਸਬ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ
ਓਭਜਯ ਹ ਸਓਦਾ ਹ, Aqy ਭਸਭ ਧਵਿੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ ਆਉਣ ਵਾਰ ਨਤੀਧਜਆਂ, ਅਤ ਭੁਓਾਫਰਾ ਓਯਨ ਦੀਆਂ
ਯਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤ ਭਧਓਆਂ ਫਾਯ ਧਵਚਾਯ ਵਟਾਂਦਯ vI ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ[



ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਣਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਵਾਵਾਂ ਦ ਭੁਿੱ ਰਾਂਓਣ ਅਤ ਫਯਾਫਯ ਰਾਬ ਸਾਂਝ ਓਯਨ ਦੀਆਂ ਧਵਧੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸੂਧਚਤ ਓਯਨ
ਰਈ ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਸਭਾਧਜਓ ਸਭੂਹਾਂ ਦ ਸਫੂੰ ਧ ਧਵਿੱ ਚ,ਰਭਔ
ੁਿੱ ਸਯਤਾਂ ਦੀ ਸਧਥਤੀ, ਹੁੂੰ ਚ ਅਤ ਵਯਤੋਂ ਦੀ ਛਾਣ ਓਯਨਾ[

ਸਸਰ ਭਲਿੰ ਗ ਦੀ ਰਲਕਲਯਆ ਦਾ ਉਦਸ ਇੱਕ ਿਜ ਲਵੱ ਚ ਵੱ ਿ ਵੱ ਿ ਰਸਨ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਸਿੰ ਫਲਧਤ ਕਯਨਾ ਹ ਲਜਸਦਾ ਸਾਯ ਹਠ਼ਾਂ ਲਦੱ ਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹ:



kMimauintI ਧਵਚ ਧਓੂੰ ਨੇ ਧਯਵਾਯ ਹਨ ਅਤ ਉਹ ਧਓਿੱ ਥ ਸਧਥਤ ਹਨ? ਓੀ ਰਭਾਣੂ ਧਯਵਾਯ ਜਾਂ ਧਵਸਥਾਧਯਤ
ਧਯਵਾਯ ਦੁਆਯਾ ਯਧਹਣ ਦ ਰਫੂੰਧ ਹਨ?



ਭੁਿੱ ਔ ਸਭਾਜਓ-ਆਯਧਥਓ, ਧਾਯਧਭਓ ਅਤ ਨਸਰੀ ਸਭੂਹ ਧਓਹੜ ਹਨ ਅਤ ਉਹ ਧਓਿੱ ਥ ਯਧਹੂੰ ਦ ਹਨ?



ੂਯ ਔਤਯ ਜਾਂ ਔਤਯ ਧਵਚ ਜਭੀਨ ਧਓਵੇਂ ਵੂੰ ਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹ? ਇਸ ਧਵਚ ਸ਼ਾਭਰ ਧਯਤੀ ਦੀ ਰਧਓਯਤੀ ਓੀ ਹ?
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ਧਓਹੜ ਧਯਵਾਯ (ਜਾਂ ਔਤਯ) ਅਭੀਯ ਹਨ? ਜਾਂ ਖਿੱ ਟ ਕਯੀਫ? ਧਓਹੜਾ ਕਯੀਫ? ‘ਅਭੀਯ’, ‘ਭਾਧਧਅਭ’ ਜਾਂ
‘ਖਿੱ ਟ ਕਯੀਫ’ ਅਤ ‘ਕਯੀਫ’ ਧਓਵੇਂ ਧਯਬਾਸ਼ਤ ਓੀਤ ਜਾਂਦ ਹਨ?



ਓੀ ਖਯਾਂ ਦੀ ਧਕਣਤੀ ਵਧ ਯਹੀ ਹ ਜਾਂ ਸੁੂੰ ਕੜ ਯਹੀ ਹ? ies ਫਦਰਾਅ ਦ ਵਿੱ ਡ ਓਾਯਨ ਓੀ ਹਨ ਜ ਓਈ ਹ? ਓੀ
ਇਸ ਤਫਦੀਰੀ ਓਾਯਨ ਔਾਸ ਧਯਵਾਯਾਂ ਜਾਂ ਸਭੁਿੱ ਚ ਬਾਈਚਾਯ ਰਈ ਭੁਸੀਫਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ?



kMimauintI ਧਵਚ ਧਓਹੜ ਸਭਾਧਜਓ FWcy ਅਤ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਧਭਰੀਆਂ ਹਨ?



ਆਯਧਥਓ, ਸਭਾਜਓ, ਯਾਜਨੀਧਤਓ ਅਤ ਓੁਦਯਤੀ ਸਯਤਾਂ ਤਿੱ ਓ ਹੁੂੰ ਚ ਖਯਰੂ ਜਾਂ ਸਭਾਧਜਓ ਸਭੂਹ ਦੁਆਯਾ ਧਓਵੇਂ
ਵਿੱ ਔਯੀ ਹ?



ਧਓਹੜ ਔਤਯਾਂ ਧਵਚ ਭਸਭ ਨਾਰ ਸਫੂੰ ਧਤ (ਜਾਂ ਹਯ) ਖਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜਔਭ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ? ਰ ਓਾਂ ਦ
ਧਓਹੜ ਸਭੂਹ ਧਵਸ਼ਸ਼ ਖ਼ਤਧਯਆਂ ਰਈ ਵਧਯ ਓਭਜਯ ਹਨ?



ਇਿੱ ਓ ਰਸਤਾਧਵਤ ਰਜਓਟ / ਦਔਰ ਅੂੰ ਦਾਜੀ, kMimauintI ਦ ਵਿੱ ਔ ਵਿੱ ਔ ਸਭੂਹਾਂ ਰਈ ਸਯਤਾਂ, ਜੀਵਣ ਜਾਂ ਹਯ
ਭਧਓਆਂ ਦੀ ਹੁੂੰ ਚ 'ਤ ਓੀ ਅਸਯ  ਸਓਦਾ ਹ?

ਧਵਓਾਸ ਰਕਯਾਭਾਂ ਦ ਰਬਾਵਾਂ ਦ ਧਵਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਦਾ ਸਸ਼ਰ ਭਧੂੰ ਕ ਇਿੱ ਓ ਫੁਧਨਆਦੀ FMg ਹ. ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ, ਤਾਓਤ,
ਸਭਾਧਜਓ FWcy ਅਤ ਪੀਰਡ ਔਤਯ ਦੀਆਂ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਓਾਯੀ ਰਦਾਨ ਓਯਦਾ ਹ [ ਇਹ ਵਿੱ ਡੀ ਭਾਤਯਾ ਧਵਿੱ ਚ
ਅੂੰ ਓੜ ਦਯਸਾਉਣ ਧਵਿੱ ਚ ਰਾਬਓਾਯੀ ਹ [ ਵਯਰਡ ਫੈਂਓ ਨੇ ਧਯਬਾਸ਼ਤ ਓੀਤਾ ― ਸਭਾਧਜਓ ਭਧੂੰ ਕ ਧਯਵਾਯਾਂ ਦੀ FukvIN
ਸਧਥਤੀ ਅਤ ਵਿੱ ਔ ਵਿੱ ਔ ਧਓਸਭਾਂ ਦ ਰ ਓਾਂ (ਧਜਵੇਂ ਭਯਦ, Aorq, ਫਾਰਕ, ਫਿੱ ਚਾ, ਬੂਭੀ, ਬੂਭੀਹੀਣ, ਸਾਔਯ ਅਤ ਅਨੜਹ) ਦੀ
ਵੂੰ ਡ ਨੂੂੰ Aqy smwijk smUhW Aqy sMgTnW nUM ਦਯਸਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱ ਓ ਧਵਜੂਅਰ FMg ਹ[
ਡਭਕਰਾਪੀ ਸਸ਼ਰ ਭਧੂੰ ਕ ਦਾ ਇਓ ਭਹਿੱ ਤਵੂਯਣ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹ[ ਧਓਸ ਰਜਓਟ ਦ ਸਭਾਧਜਓ ਅਤ ਆਯਧਥਓ ਰਬਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾ
ਰਕਾਉਣ ਰਈ ਡਭਕਰਾਪੀ ਦਾ ਅਧਧਐਨ ਓਯਨਾ ਇਓ ਭਹਿੱ ਤਵੂਯਣ ਧਹਰੂ ਹ ਧਓਉਂਧਓ ਇਹ d`sdw hY ਧਓ ਧਓਸ ਧਓਸਭ
ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਦਾ ਔਤਯ ਹ ਅਤ ਰ ਓ ਇਓ ਰਜਓਟ ਨੂੂੰ ਧਓਵੇਂ ਜਵਾਫ ਦਣ ਜਾ ਯਹ ਹਨ [
The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and
Resettlement Act, 2013 (herein after the RFCTLARR Act, 2013). ਵੀ ਬਾਯਤੀ ਸੂੰ ਸਦ ਦਾ ਇਓ ਅਧਜਹਾ
ਓੂੰ ਭ ਹ ਜ ਬੂਭੀ ਕਰਧਹਣ ਨੂੂੰ ਧਨਮੂੰ ਤਧਯਤ ਓਯਦਾ ਹ ਅਤ ਭੁਆਵਜਾ, ਭੁੜ ਵਸਫ ਅਤ ਭੁੜ ਵਸਫ ਦੀ ਰਧਓਧਯਆ ਅਤ
ਧਨਮਭਾਂ ਨੂੂੰ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ। ਬਾਯਤ ਧਵਿੱ ਚ ਰਬਾਧਵਤ ਧਵਅਓਤੀ. ਇਸ ਐਓਟ ਧਵਚ ਉਨਹਾਂ ਰ ਓਾਂ ਨੂੂੰ ਉਧਚਤ ਭੁਆਵਜਾ ਰਦਾਨ
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ਓਯਨ ਦੀਆਂ ਧਵਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਧਜਨਹਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ ਔਹ ਰਈ ਕਈ ਹ, ਪਓਟਯੀਆਂ ਜਾਂ ਇਭਾਯਤਾਂ ਸਥਾਤ ਓਯਨ,
ਫੁਧਨਆਦੀ ਰਾਜਓਟਾਂ ਰਈ ਜਭੀਨ ਐਓਵਾਇਯ ਓਯਨ ਦੀ ਰਧਓਧਯਆ ਧਵਚ ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ ਧਰਆਉਂਦੀ ਹ ਅਤ ਰਬਾਧਵਤ
ਰ ਓਾਂ ਦ ਭੁੜ ਵਸਫ ਦਾ ਬਯਸਾ ਧਦੂੰ ਦੀ ਹ। ਇਹ ਐਓਟ ਜਨਤਓ-ਧਨਿੱਜੀ ਬਾਕੀਦਾਯੀ ਦੁਆਯਾ ਚਰਾਏ ਜਾ ਯਹ ਬਾਯਤ ਦ
ਧਵਸ਼ਾਰ ਉਦਮਕੀਓਯਨ ਭੁਧਹੂੰ ਭ ਦ ਧਹਿੱ ਸ ਵਜੋਂ ਬੂਭੀ ਕਰਧਹਣ ਦ ਧਨਮਭ ਸਥਾਤ ਓਯਦਾ ਹ। ਐਓਟ ਨੇ ਬੂਭੀ ਕਰਧਹਣ
ਐਓਟ, 1894 ਦੀ ਥਾਂ ਰ ਰਈ, ਜ ਧਫਰਧਟਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦਯਾਨ ਰਕਬਕ 120 ਸਾਰ ੁਯਾਣਾ ਓਾਨੂੂੰਨ ਫਣਾਇਆ ਧਕਆ ਸੀ।
ਜਭੀਨ ਕਰਧਹਣ ਓਯਨ ਦੀ ਰਧਓਧਯਆ ਧਵਚ ਇਓ ਸਸ਼ਰ ਇਪਓਟ ਅਸਸਭੈਂਟ ਸਯਵਔਣ, ਰਾਤੀ ਦ ਇਯਾਦ ਨੂੂੰ
ਦਯਸਾਉਂਦੀ ਨਟੀਧਪਓਸ਼ਨ, ਐਓੁਆਇਯ ਦਾ ਐਰਾਨ ਅਤ ਭੁਆਵਜਾ ਇਓ ਧਨਸ਼ਚਤ ਸਭੇਂ ਦੁਆਯਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ. ਸਾਯ
ਰਾਤੀਆਂ ਰਈ ਭੁੜ ਵਸਫ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਹ I
ਸਸ਼ਰ ਇਭਓਟ ਅਸਸਭੈਂਟ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ.-ੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਿੱਚ.Awr.ਈ.) ਅਧਧਐਨ ਧੂੰ ਡ ਛੀਦਾਨ, ਹਡਫਸਟ ਨੂੰ. 3
333, ਸਫ- ਡਵੀਜਨ ਅਜਨਾਰਾ, ਧਜਰਹਾ ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ, ਜਭੀਨੀ ਰਾਤੀ ਧਵਿੱ ਚ ਸਹੀ ਅਧਧਓਾਯਾਂ ਦੀ ਭੁਆਵਜਾ ਅਤ
ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ ਦ ਅਧਧਓਾਯ ਤਧਹਤ, ਕਰਜੂਏਟ ਸਟ ਫਾਕਫਾਨੀ ਔਜ ਅਤ ਧਸਿੱ ਧਔਆ (ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ) ਦੀ
ਸਥਾਨਾ ਰਈ ਜਭੀਨ ਕਰਧਹਣ ਓਯਨ ਦ ਸਭਾਧਜਓ ਰਬਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾ ਰਕਾਉਣ ਰਈ kIqI geI [
ਇਹ ਅਧਧਆਇ ਸਭਾਧਜਓ-ਆਯਧਥਓ ਸਧਥਤੀਆਂ ਦ ੂਯਵ-ਧਯਬਾਧਸ਼ਤ ਸੂਚਓਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਉਯਓਤ ਔਤਯ ਦ ਸਸ਼ਰ
ਭਧੂੰ ਕ ਧਹਰੂ ਨਾਰ ਸੂੰ ਫੂੰ ਧਧਤ ਹ [ ਇਹ ਅਧਧਆਇ ਉਯਓਤ ਧੂੰ ਡ ਧਵਚ ਜਨਸੂੰ ਧਔਆ, ਨਸਰੀ ਯਚਨਾ, ਫੁਧਨਆਦੀ
FWcy ਅਤ ਹਯ ਸਯਤਾਂ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਫਾਯ ਸੂੰ ਔ ਜਾਣਓਾਯੀ ਵੀ ਸ਼ ਓਯਦਾ ਹ [
Table2.1: Village Overview
Chhiddan - Village Overview
Gram Panchayat :
Chhiddan
Block / Sub-Division :
Ajnala
District :
Amritsar
State :
Punjab
Pincode:
143103
Area :
558 hectares
Population :
2,290
Households :
381
Assembly Constituency :
Amritsar central
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1.1 CHIDDAN VILLAGE OVERVIEW
ਭਯਦਭਸ਼ੁਭਾਯੀ ਦੀ ਜਾਣਓਾਯੀ ਅਨੁਸਾਯ iC`fx ਧੂੰ ਡ ਦਾ ਸਥਾਨ ਓਡ ਜਾਂ ਧੂੰ ਡ ਦਾ ਓਡ 037373 ਹ। iC`fx ਧੂੰ ਡ,
ੂੰ ਜਾਫ, ਬਾਯਤ ਦ ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਧਜਰਹ ਦ ਅਜਨਾਰਾ ਸਫ-ਡਵੀਜਨ ਧਵਚ ਸਧਥਤ ਹ। ਇਹ ਉ-ਧਜਰਹਾ ਹਡਓੁਆਟਯ
ਅਜਨਾਰਾ ਤੋਂ 34 ਧਓਰ ਭੀਟਯ ਅਤ ਧਜਰਹਾ ਹਿੱਡਓੁਆਟਯ ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਤੋਂ 18 ਧਓਰ ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਤ ਸਧਥਤ ਹ l
ਅੂੰ ਓਧੜਆਂ

ਅਨੁਸਾਯ

iC`fx

ਧੂੰ ਡ

ਵੀ

ਇਿੱ ਓ

ਕਰਾਭ

ੂੰ ਚਾਇਤ

ਹ।

(ਸਯਤ:

https://www.census2011.co.in/data/village/37373-chhiddan- punjab.html)
Table2.2: Demographic Profile: Village Chhiddan
Particulars

Total

Male

Female

Total No. of Houses

381

-

-

Population

2,290

1,192

1,098

Child (0-6)

281

157

124

Schedule Caste

1,012

531

481

Schedule Tribe

0

0

0

Literacy

63.56 %

68.50 %

58.32 %

Total Workers

959

776

183

ਧੂੰ ਡ ਦਾ ਓੁਿੱ ਰ ਬੂਕਧਰਓ ਔਤਯ 558 ਹਓਟਅਯ ਹ [ iC`fx ਦੀ ਓੁਿੱ ਰ ਆਫਾਦੀ 2,290 ਹ [ iC`fx ਧੂੰ ਡ ਧਵਚ
ਤਓਯੀਫਨ 381 ਖਯ ਹਨ। ਅੂੰ ਓਧੜਆਂ ਦ ਅਨੁਸਾਯ, iC`fx ਧੂੰ ਡ ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਓੇਂਦਯੀ ਅਸੈਂਫਰੀ ਦ ਅਧੀਨ AwauNdw hY [
ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਸੂੰ ਸਦੀ ਹਰਓਾ ਯਾਜਾ ਸੈਂਸੀ iC`fx ਦ nyVlw ਸ਼ਧਹਯ ਹ [
1.2 POPULATION OVERVIEW
ਭਯਦਭਸ਼ੁਭਾਯੀ ਦ ਅੂੰ ਓਧੜਆਂ ਅਨੁਸਾਯ ਧੂੰ ਡ iC`fx ਧਵਿੱ ਚ ਓੁਿੱ ਰ 381 ਧਯਵਾਯ ਵਸਦ ਹਨ। iC`fx ਦੀ ਓੁਿੱ ਰ ਆਫਾਦੀ
2,290 ਹ ਧਜਨਹਾਂ ਧਵਚੋਂ 1,192 ੁਯਸ਼ ਅਤ 1,098 AOrqW ਹਨ ਇਸ ਤਯਹਾਂ iC`fx ਦਾ ਧਰੂੰਕ ਅਨੁਾਤ 921 ਹ। iC`fx
ਧੂੰ ਡ ਧਵਚ 0-6 ਸਾਰ ਦ ਫਿੱ ਧਚਆਂ ਦੀ ਆਫਾਦੀ 281 ਹ ਜ ਓੁਿੱ ਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 12% ਹ [ ਇਿੱ ਥ 157 ੁਯਸ਼ ਫਿੱ ਚ ਅਤ 124
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ਫਿੱ ਚ 0-6 ਸਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਦ ਧਵਚਓਾਯ ਹਨ[ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਭਯਦਭਸ਼ੁਭਾਯੀ ਦੀ ਧਯਯਟ ਦ ਅਨੁਸਾਯ iC`fx ਦਾ ਚਾਈਰਡ
ਸਓਸ ਯਸ਼ 790 ਹ ਜ ਧਓ ਖਿੱ ਟ ਹ[ (Source: https://www.census2011.co.in/data/village/37373chhiddan-punjab.html )
1.3 LITERACY RATE ਸਾਧਹਤਓ ਦਯ
ਭਯਦਭਸ਼ੁਭਾਯੀ ਦ ਅੂੰ ਓਧੜਆਂ ਅਨੁਸਾਯ iC`fx ਦੀ ਸਾਔਯਤਾ ਦਯ 63.6% ਹ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ iC`fx ਧੂੰ ਡ ਦੀ ਸਾਔਯਤਾ
ਦਯ ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਧਜਰਹ ਦ 67.6% ਦ ਭੁਓਾਫਰ ਖਿੱ ਟ ਹ। iC`fx ਧੂੰ ਡ ਧਵਿੱ ਚ ਭਯਦ ਸਾਔਯਤਾ ਦਯ 68.5% ਅਤ AOrq
ਸਾਔਯਤਾ ਦਯ 58.32% ਹ।
1.4 CASTE FACTOR
iC`fx ਧੂੰ ਡ ਧਵਿੱ ਚ ਫਹੁਤ ਧੂੰ ਡ ਦ ਰ ਓ ਅਨੁਸੂਧਚਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਦ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਧਚਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) dI iC`fx
ਧੂੰ ਡ ਧਵਿੱ ਚ ਓੁਿੱ ਰ ਆਫਾਦੀ ਦਾ 44.19% ਹ। ਧੂੰ ਡ iC`fx ਧਵਔ ਇਸ ਸਭੇਂ ਓਈ ਅਨੁਸੂਧਚਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਆਫਾਦੀ
ਨਹੀਂ ਹ. (ਸਯਤ: https://www.census2011.co.in/data/village/37373-chhiddan-punjab.html)
1.5 WORK PROFILE
iC`fx ਧੂੰ ਡ ਧਵਚ ਓੁਿੱ ਰ ਆਫਾਦੀ ਧਵਚੋਂ 959 lok ਓੂੰ ਭ ਧਵਚ ਰਿੱਕ ਹਏ ਸਨ। 87.17% ਓਯਭਚਾਯੀ ਆਣ ਓੂੰ ਭ ਨੂੂੰ ਭੁਿੱ ਔ
ਓੂੰ ਭ (ਯੁਜਕਾਯ ਜਾਂ 6 ਭਹੀਧਨਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੀ ਓਭਾਈ) ਵਜੋਂ ਦਯਸਾਉਂਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਧਓ 12.83% ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ
ਕਤੀਧਵਧੀਆਂ ਧਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ ਜ 6 ਭਹੀਧਨਆਂ ਤੋਂ ਖਿੱ ਟ ਸਭੇਂ ਰਈ ਯਜੀ ਯਟੀ ਰਦਾਨ ਓਯਦ ਹਨ[ ਭਨ ਵਯਓ ਧਵਚ
ਰਿੱਕ 959 ਓਾਧਭਆਂ ਧਵਚੋਂ 314 ਓਾਸ਼ਤਓਾਯ (ਭਾਰਓ ਜਾਂ ਸਧਹ-ਭਾਰਓ) ਸਨ ਜਦੋਂ ਧਓ 5 ਔਤੀਫਾੜੀ ਭਜਦੂਯ ਸਨ।
1.6 CONNECTIVITY
ਧੂੰ ਡ ਨਾਰ ਸੂੰ ਯਓ ਫਧਰਓ ਫਿੱ ਸ ਸਯਧਵਸ ਦੁਆਯਾ ਹ ਜ ਧਓ 5 ਧਓਰ ਭੀਟਯ ਤੋਂ ਖਿੱ ਟ ਦੀ ਦੂਯੀ ਤ ਉਰਫਧ ਹ[ਧਨਿੱਜੀ
ਫਿੱ ਸ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਵੀ ਉਰਫਧ ਹ ਜ ਧਓ ਧੂੰ ਡ ਧਵਚ ਹੀ ਭਜੂਦ ਹ[ ਯਰਵ ਓਨੈਓਟੀਧਵਟੀ ਸਵਾ 5-10 ਧਓਰ ਭੀਟਯ ਦੀ
ਦੂਯੀ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਉਰਫਧ ਹ[
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(ਸਯਤ: https://villageinfo.in/punjab/amritsar/ajnala/chhiddan.html)
Environmental aspects of Post-Graduate Institute of Horticulture Research and Education
(PGIHRE) at Chiddan village, Amritsar, Punjab
Background
ਂ ਐਜੁਓਸ਼ਨ (ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ) ਅਟਾਯੀ ਸਯਹਿੱ ਦ
ਸਟ-ਕਰਜੂਏਟ iestIicaut ਆਪ ਫਾਕਫਾਨੀ ਧਯਸਯਚ ਐਡ
ਤ ਟਰਟਓਸ ਫਯੀਅਯ ਦ ਅਿੱ ਕ 30 ਏਓੜ ਸਾਦੀ ਔਤੀ ਵਾਰੀ ਜਭੀਨ ਧਵਿੱ ਚ ਸਥਾਤ ਓੀਤੀ ਜਾ irhw ਹ।
Environmental Aspect
ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ dI QrqI iv`c hyT mojUd pwxI iv`c ਕੁਣਵਿੱ ਤਾ ਹ ikauNik ieh rwvI Aqy ibAws dirAwvW dy
ivckwr siQq hY[ਇਸ ਧਨਯਭਾਣ ਦਯਾਨ ਵਾਤਾਵਯਣ ਦ ਥੜ ਧਜਹ ਰਬਾਵ ਹਣਕ, ਯ ਸੂੰ ਸਥਾ ਧਵਚ ਧਵਆਓ ਦ
ਰਕਾਉਣ ਓਾਯਨ ਇਸ ਦ ਸੂੰ ਚਾਰਨ ੜਾਅ ਦਯਾਨ ਇਹ ਸਓਾਯਾਤਭਓ ਨਤੀਜ ਸਾਹਭਣ ਆਉਣਕ [ ieMsIicaut ਦ
ਧਨਯਭਾਣ ਨਾਰ, ਜਭੀਨੀ ਵਯਤੋਂ ਦ FMg ਧਵਚ ਤਫਦੀਰੀ ਆਵਕੀ, ਯੂੰ ਤੂ ਸੀਭਤ ਧਫਰਧਡੂੰ ਕ ਫਰਾਓਾਂ ਨੂੂੰ ਧਧਆਨ ਧਵਚ
ਯਿੱ ਔਦ ਹਏ (ਰਸਤਾਧਵਤ ਔਤਯ ਦ 20% ਤੋਂ ਖਿੱ ਟ ਦਾ ਓਧਹਣਾ ਹ) [ ਹਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤ ਸੂੰ ਬਾਧਵਤ ਜਔਭ (ਟਫਰ 2.3) ਰਜਓਟ
ਨਾਰ ਜੁੜ ਹਏ ਹਨ. ਜੀੀਐਸ ਸਥਾਨ (ਟਫਰ 2.4) ਭਜੂਦਾ ieMsIicaut ਦ ਅਨੁਸਾਯੀ ਅੂੰ ਓੜ 2.1 (ਹਯਓ ਾਸ 5
ਧਓਰ ਭੀਟਯ ਦ 30 ਧਓਰ ਭੀਟਯ ਔਤਯ) ਦ ਸੂੰ ਔ ਜਾਣਓਾਯੀ ਅਤ ਧਚਿੱ ਤਯ 2.2 (ਔਤਯ 1 ਧਓਰ ਭੀਟਯ ਦ ਨੇੜ) ਦ
ਦਯਸਾਏ ਕਏ ਹਨ. ਰਸਤਾਧਵਤ ਸੂੰ ਸਥਾ ਤੋਂ 1 ਧਓਰ ਭੀਟਯ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਇਓ ਤੁੂੰ ਕ Fwb ਨਧਹਯ ਹ, ਜ ਸ਼ਧਹਯ ਦੀ ਯਧਹੂੰ ਦਔੂੂੰ ਹਦ ਨੂੂੰ ਾਯ ਓਯਦੀ ਹ ਅਤ ਧਸਟੀ ਡਯਨ ਨਾਰ ਧਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹ ਅਤ ਸੂੰ ਕਭ ਦ ਫਾਅਦ ਹੁਧਦਆਯਾ ਧੂੰ ਡ ਨੇੜ
ਾਧਓਸਤਾਨ ਧਵਚ ਦਾਔਰ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ[ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਯਾਜਭਾਯਕ (NH-1A) 200 ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਤ ਹ[ ਧਨਯਭਾਣ ਦ
ੜਾਅ ਦਯਾਨ, ਹਾਈਵ ਸਾਈਡ ਵਿੱ ਰ 10-12 ਪੁਿੱ ਟ ਉਚਾਈ ਤਿੱ ਓ ਐਭਐਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਫਣੀ ਇਓ ਨਓਰੀ ਓੂੰ ਧ ਧਨਯਧਾਯਤ
ਓੀਤੀ ਜਾਏਕੀ ਤਾਂ ਜ ਫਾਹਯੀ ਵਾਤਾਵਯਣ ਧਵਚ ਓਈ ਧੂੜ / ਬਕੜਾ ਧਨਓਾਸ ਜਾਯੀ ਨਾ ਹਵ[
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Table-2.3: Potential Impact During the Construction Phase
Project activity
Construction phase
Change of land Yes
use pattern
Air Pollution
Yes
1.Fugitive Dust Emissions
2.Gaseous Emissions from
construction equipment &
machinery
Noise Pollution
Yes
Soil Pollution
Yes (minimal)

Operation phase
---

Remarks
---

Yes
(Approach road)

i. Use of dust suppressants.
ii.Equipment and construction
vehicles will be inspected and
properly maintained.

Nil
Nil

Topsoil near the newly
constructed buildings should
be reclaimed.

Table 2.4: GPS Locations of the Proposed Site
Locations

Latitude

Post-Graduate Institute of Horticulture Research and Education (PGIHRE)

31.6174897 74.6916857

Fig. 2.1. Google map around PGIHRE (Area covered in square= 30 km2)
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longitude
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Fig. 2.2. Close up around proposed institute (Area covered in square= 1 km2)

Environmental Monitoring Programme

ਵਾਤਾਵਯਣ ਧਨਕਯਾਨੀ ਰਕਯਾਭ ਨੂੂੰ ਆਰ ਦੁਆਰ ਦ ਵਾਤਾਵਯਣ ਦੀ ਧਨਕਯਾਨੀ ਓਯਨ ਅਤ ਉਸਾਯੀ ਦਯਾਨ ਵਾਤਾਵਯਣ
ਰਫੂੰਧਨ ਮਜਨਾ (EMP) ਦ ਰਾਕੂ ਹਣ ਦ ਰਬਾਵ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਰਜਓਟ ਦ ਓਾਯਜਸ਼ੀਰ ੜਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਓਯਨ ਰਈ
ਧਵਓਧਸਤ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਹ[ ਓਾਯਕੁਜਾਯੀ ਦ ਸੂਚਓਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਓੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਧਜਸ ਧਵਿੱ ਚ ਵਾਤਾਵਯਣ ਦੀ ਹਵਾ
ਦੀ ਕੁਣਵਿੱ ਤਾ, ਸ਼ਯ, ਸਤਹ ਅਤ ਧਯਤੀ ਹਠਰ ਾਣੀ ਦੀ ਕੁਣਵਿੱ ਤਾ, ਧਭਿੱ ਟੀ ਦੀ ਕੁਣਵਿੱ ਤਾ, ਭੁਆਵਜ ਵਾਰ ਫੂਟ ਰਕਾਉਣ ਦੀ
ਫਚਾਅ ਦੀ ਦਯ ਦ ਭਾਦੂੰ ਡ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ ਧਨਕਯਾਨੀ ਦ ਭਾਦੂੰ ਡ, ਫਾਯੂੰ ਫਾਯਤਾ ਅਤ ਨਭੂਨਾ ਰਟਓਰ ਧਤਆਯ ਓੀਤ
ਜਾਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ[ ਧਨਯਭਾਣ ੜਾਅ ਅਤ ਓਾਯਜਓਰਾਭ ੜਾਅ ਰਈ ਈ ਐਭ ੀ ਰਾਕੂ ਓਯਨ ਰਈ ਇਓ ਵਿੱ ਔਯਾ ਫਜਟ
ਰਫੂੰਧ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਹ[
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Ecology of the area
ਜਭੀਨ ਦ ਧਜਆਦਾਤਯ ਧਹਿੱ ਸ ਓਣਓ ਅਤ ਝਨੇ ਦੀ ਓਾਸ਼ਤ ਰਈ ਧਵਅਓਤੀਕਤ ਧਓਸਾਨਾਂ ਦਾ ਓਫਜਾ ਹ। ਵਾਤਾਵਯਣ ਤਓ ਹੁੂੰ ਚ
ਓਯਨ ਰਈ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਉਭਯ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਦਯਿੱ ਔਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸੂਚੀਫਿੱ ਧ ਓੀਤੀ ਜਾ ਸਓਦੀ ਹ ਅਤ ਜ ਓਈ ਜੜਹਾਂ ਔਤਭ ਹ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ ਜੂੰ ਕਰਾਤ ਐਓਟ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਫਦਰਣਾ ਰਾਜਭੀ ਹ[
Hydrological Design
ਹਾਈਡਰਰਾਜੀਓਰ ਧਡਜਾਈਨ ਭਾਦੂੰ ਡਾਂ ਧਵਚ ਤੁੂੰ ਕ ਧਾਫ ਨਾਰ ਧਵਚ ਹੜਹਾਂ ਦੀ ਫਾਯੂੰ ਫਾਯਤਾ ਅਤ ਹੜਹ ਦੀ ਵਾਸੀ ਦੀ ਧਭਆਦ ਸ਼ਾਭਰ
ਹ ਧਜਸ ਰਈ FWcw ਧਤਆਯ ਓੀਤਾ ਜਾਵਕਾ[ ਧਡਜਾਇਨ ਦ ਉੱਚ ਾਣੀ ਦ ਿੱ ਧਯ ਤੋਂ ਉੱਯਰ ਪਰੀ ਫਯਡ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਇਓ ਹਯ ਜਯੂਯੀ
ਭਾਦੂੰ ਡ ਹ[
Environmental Benefits of the projects:
ਵਧੀਆ ਪਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਓਸਭਾਂ ਅਤ ਧਓਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਭਦਨੀ ਧਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹਠ ਧਦਿੱ ਤ ਧਹਰੂਆਂ ਦਾ ਧਵਸਥਾਯ ਨਾਰ ਅਧਧਐਨ ਓੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:
(i) ਫਸਰਾਈਨ ਅੂੰ ਫੀਨਟ ਹਵਾ ਦੀ ਓੁਆਰਟੀ ਦਾ ਅਧਧਐਨ
(ii) ਧਯਤੀ ਹਠਰ ਾਣੀ ਦੀ ਕੁਣਵਿੱ ਤਾ ਦਾ ਅਧਧਐਨ
(iii) ਧਭਿੱ ਟੀ ਦੀਆਂ ਧਵਸ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ
(iv) ਧਓਸ ਵੀ ਛਿੱ ੜ ਦਾ ਅਧਧਐਨ ਓਯ, ਸੀਭਾ ਤੋਂ 500 ਭੀਟਯ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਡਯਨ ਓਯ (ਜ ਓਈ ਹ)
(v) ਹੜਹਾਂ ਨਾਰ ਜੁੜ ਜਔਭਾਂ ਰਈ ਡਯਨੇਜ ਭ ਅਤ ਭਸਭੀ ਦਧਯਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ properlyੰੂੰਕ ਨਾਰ ਅਧਧਐਨ ਓੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ[
ਉਸਾਯੀ ਦ ੜਾਅ ਦਯਾਨ ਇਿੱ ਓ ਸਧਥਯ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਫੂੰਧਨ ਮਜਨਾ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ ਤਾਂ ਜ ਵਾਤਾਵਯਣ 'ਤ ਖਿੱ ਟ ਰਬਾਵ ਾ
ਸਓਣ[
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CHAPTER-III: LOCAL GOVERNANCE
ਇਹ ਅਧਧਆਇ ਸਾਨੂੂੰ ਔਾਸ ਤਯ 'ਤ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਓਟ leI ੂੰ ਜਾਫ ਅਤ Kws ਤਯ' ਤ ਰਬਾਧਵਤ ਧਜਰਹਾ
ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਧਵਚ ਸਥਾਨਓ ਸ਼ਾਸਨ ਦ ਸੁਬਾਅ ਫਾਯ ਸੂੰ ਔ ਜਾਣਓਾਯੀ ਧਦੂੰ ਦਾਹ[ ਇਹ ਸੂੰ ਧਵਧਾਨਓ ਰਫੂੰਧਾਂ ਫਾਯ ਧਵਚਾਯ ਵਟਾਂਦਯ
ਓਯਦਾ ਹ ਅਤ ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ ਰਈ ਆਯ.ਐਪ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਰ.ਆਯ. 2013 (the Right to Fair Compensation and

Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ) ਅਧੀਨ ਸੂਧਚਤ ਧੂੰ ਡ
ਦ ਸੂੰ ਫੂੰ ਧ ਧਵਿੱ ਚ ਜਾਣਓਾਯੀ ਰਦਾਨ ਓਯਦਾ ਹ। ਜਨਤਓ ਭਓਸਦ ਦੀ ੂਯਤੀ ਰਈ ਬੂਭੀ ਕਰਧਹਣ ਦ ਧਵਸਥਾਯਤ ਧਵਸ਼ਰ ਸ਼ਣ,
ਰਬਾਧਵਤ ਧਯਵਾਯਾਂ ਦ ਸਭਾਧਜਓ-ਆਯਧਥਓ ਰਪਾਈਰ ਅਤ ਰ ਓਾਂ 'ਤ ਬੂਭੀ ਕਰਧਹਣ ਦ AiDgRhx ਸਭਾਧਜਓ ਰਬਾਵ, ਉਨਹਾਂ ਦ
ਧਓਿੱ ਤ ਅਤ ਆਯਧਥਓਤਾ ਫਾਯ ਅਕਰ ਅਧਧਆਇਆਂ ਧਵਚ ਚਯਚਾ ਓੀਤੀ ਕਈ ਹ[
Introduction

Gkos ftu ;EkBe ;t? ;oeko oki d/ gZXo s' j/mK ;oekoh nfXeko y/soK B{z do;kT[dh j?. Gkos
fJe rDszso fszB gZXoh ;oekoh gqDkbh j? noEks e/Adoh, oki, ;EkfBe . ;EkBe ;t? ;oeko dh
XkoBk ;kv/ d/; bJh Bth Bjh j? ns/ t?fde gkmK ftu efwT[BNh n;?pzbhnK dk fieo j?. p;sh
tkdh ;w/ d"okB fgzvK dhnK gzukfJsK, Bro gkfbektK B/ tZy^tZy ;EkBe ekB{zBK fit/A fe pzrkb
;EkBe n?eN 1885, pzrkb fwT{;hgb n?eN 1884 nXhB ezw ehsk j?. ok;No fgsk wjkswk rKXh
B/ gzukfJsh oki B[z Gkos dh okiBhfse gqDkbh dh BhAj ti' tekbs ehsh hY. auhnW nMU gzukfJs B{z
fJe ;td/;ah ;z;Ek ti' t/fynk ns/ pknd ftu auhnW Byieh vI fbfynk fe fgzv dh ;z;Ek fi; dk
noE ;w[Zu/ Gkos dh ;z;Ek j?. gfjbK Gkos w[Zy s"o s/ g/v{ Kyqr hI ;h, auhnW ny g{o/ fgzv ;toki
bJh vkwlq ehsh I' fe ;zg{oB rDszsoqw j?, nkgDhnK wjZstg{oB fJSKtK bJh nkgD/ r[nkYhnK s'
;[szso, fe;/ j'o bJh fBoGo, fi; ftu AwpxI Awqm-fBoGosk io{oh j?. Gkos d/ ;zftXkB
fBowksktK B/ ;EkBe ;oekoK dh b'e gqhnk ;oeko d/ ;z;EkBk ti' gqGkt;akbh ivDI Bkb ezw eoB
bJh ns/ fJ; bJh fJe fBod/; B{z noNheb 40 ftu 1949 d/ Gkosh ;ftXkB ftu ;kfwb ehsk
frnk ;h ns/ fJ; ftu fejk frnk j? fe The state shall take steps to organize village panchayats
and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to
function as units of self Government
Post-73rdand 74th Constitutional Developments
73th ns/ 74thsivDwnIk ;'X ;EkBe ;oekoK B{z wkBsk ns/ ;[oZfynk gqdkB eodh j?. fJ; s'
fJbktk jo/e oki dk nkgDk
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;oekoK d' tyo/ tZyo/ o{gK ftu nkT[dhnK jB । ;ftzXkB dh

74th ;'X ftu ;kwb ;fjoh fJbkfenK

ftu Bro gkfbek j? gqs{z T[jBK dhnK ;eshnK tZy tZy oki ;oekoK s' gqkgs eodhnK jB, id' fe
g/v{ fJbkfenK dhnK ;aeshnK B[z ;ftXkB dh 73th ;'X nXhB gzukfJsh oki gqDkbh nXhB o;wh
pDkfJnk frnk j?।
Panchayats-The Rural Localities

;zftXkB dk nkoNheb^40 I' oki dh Bhsh inrdySk d/ fJe f;XKs B[z do;kT[dk j?, fJj d;dk j? fe
oki gzukfJsK B{z ;zrms eoB ns/ T[jBK B{z nfijhnK ;aeshnK ns/ nfXekoK Bkb nfXekos eoB
bJh edw u[e/rk, I' T[jBK B{z fJekJhnK ti' ezw eoB d/ :'r pDkT[D bJh ;t? ;oeko bJh io{oh j'
;edk j?।
T[go'es sMdrb ftu, gzukfJsK Bkb ;pzXs BtK fjZ;k/BwgIX ;zftXkB ftu j'o uhiK,
fJe fgzv iK fgzvK d/ ;w{j ftu rqkw ;Gk, fgzv ns/ j'o gZXoK iK gZXoK s/ gzukfJsK dk rfmB gqdkB
eoB bJh ;kwb ehsk frnk j?l fgzv ns/ ftuekob/ gZXo dhnK gzukfJsK dhnK ;kohnK ;hNK bJh
u'DKl i/ e'Jh j?, ns/ nfij/ gZXo s/ gzukfJsK d/ gqXkBK d/ dcsoK bJhl nB[;{fus ikshnK ns/
nB[;{fus iDikshnK bJh T[jBK dh npkdh d/ nB[gks Bkb ;hNK dk okytKeoB nfij/ gZXo s/
gzukfJsK ftu w?pof;ag cynogo;aB d/ nkj[d/ bJh n"osK bJh fJe fsjkJh s' xZN ;hNK dk
okytKeoBl gzukfJsK bJh gzi ;kb dk ekoiekb sfj eoBk ns/ fe;/ gzukfJs d/ ;[go;?;B ;fEsh
ftu 6 wjhfBnK d/ nzdo^nzdo u'Dk eokT[Dk hY।
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Municipalities-The Urban Localities

jKbfe ;zftXkB B/ ;fjoh y/soK ftu ;EkBe ;t? ;oeko B{z fJe ;gZ;N ;ftXkfBe
fiw/tko BjhA pDkfJnk। Id' fe rwj dy Bhsh fBod/;ae f;XKs rqkw gzukfJsK dk jtkbk fdzd/ jB, T[E/
oki dh ;{uh dh n?NNoh 5 s' fJbktk Bro gkfbek dk e'Jh yk; jtkbk BjhA fwbdk I' ;EkBe ;t?
;oekoK d/ ft;/ B{z okiK dh fiw/tkoh wzBdk j?।
;fjoh ;EkBe ;z;EktK bJh ;KM/ cq/w toe dh ftt;Ek eoB ns/ ;t? ;oeko dhnK gqGkt;kbh
b'eszsoh fJekJhnK ti' ;z;EktK d/ ezweki B[z wip{s eoB ftu ;jkfJsk bJh ;z;d B/ 1992 ftu
Bro gkfbektK Bkb ;pzXs ;zftXkB (74tK ;'X) n?eN 1992 bkr{ ehsk ;h। n?eN B{z 20$04$1993
ftu ok;aNogsh jI dh ;fjwsh fwbh sI। Gkos ;oeko B/ 01$i{B$1993 B{z T[es n?eN bkr{ j'D dh
fwsh ti' ;{fus ehsk ;h।
fwT[;hg?bNhnK Bkb ;pzXs fJe BtK fj;k IX-A ;zftXkB ftu ;kfwb ehsk frnk sK I' j'o
uhiK w[jZJhnK eotkJh ik ;e/, fszB fe;wK dhnK BrogkfbektK dk rmB I' fe g/v{ y/so s' ;fjoh
y/so ftu spdhb j'D tkb/ fJbkfenk bJh Bro gzukfJsK, S'N/ ;fjoh y/soK bJh Bro e";bK ns/
tZv/ ;fjoh y/soK bJh Bro fBrw, Bro gkfbektK dh fBoXkos ntdh, oki u'D efw;aB dh
fB:[esh ns/ wjk Bro ns/ fibQK dk rmB :'iBk ew/Nh. oki$:{BhnB No?Noh B/ nkgD/ y/soK ftu
u'D efw;aB ;Ekfgs ehs/ jB. Mkoyzv ns/ g[v{uoh B{z SZv e/ ;ko/ oki$;k;s gqd/;K ftu fwT{;hgb
;z;EktK dhnK u'DK w[ezwb j' rJhnK jB .
2017 sZe, e[b 2,67, 428 ;EkBe ;oeko ;z;EktK sB fiBQK ftu' 2,62,771 g/v{ ns/
4657 ;fjoh jB. g/v{ ;EkBe ;oekoK ftu 632 fibQk gZXo s/ fibQk gqh;d jB, 6672 pbke gZXo
gzukfJs ;zwshnK jB ns/ 2,55,466 rqkw gzukfJs fgzv gZXo s/ jB.
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LOCAL ADMINISTRATIVE SET-UP OF PUNJAB

(Map-https://revenue.punjab.gov.in/?q=punjab-glance)
gzikp ftu 22 fibQ/ jB G{r'fbe s"o s/ wkMk, wkbtk ns/ d[nkpk y/soK ftu ;q/DhpZX ehs/ rJ/ jB.
fJj nfXekos s"o s/ 5 vthiBK ftu tzvhnK rJhnK jB L gfNnkbk, o{gBro, ibzXo, cohde'N
ns/ fco'ig[o . jo fibQ/ ftu fJe e[b?eNo d/ pRSwsink fBnKsoB nXhB j[zdk j?.fibQ/ 89 sfj;hbK
ftu tzv/ rJ/ jB, fiBQK B[z nkgDhnK ;ojZdK ftu pzd'p;s eoB bJh ftZsh ns/ gq;k;afBe ;aeshnK
gqdkB ehshnK rJhnK jB, fiBQK ftu ;EkfBe iwhBh foekovK dh ;KG ;zGkb ftu fJe sfj;hbdko
d/ gqpzXeh fBnzsoB nXhB nkT[dh j?. jo/e sfj;hb ftu pbke j[zd/ jB I' e[b 143 jB, pbke
wkb fgzv d/ j[zd/ jB. oki d/ e[b wkbhnk fgzvK dh frDsh 13004 j? .
AN OVERVIEW OF AMRITSAR DISTRICTਹਠW ਧਦਿੱ ਤ ਯ iv`c ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਧਜਰw ਅਤ ੂੰ ਜਾਫ ਦ ਨਟੀਪਾਈਡ ਧੂੰ ਡ iC`fx ਫਾਯ jwxkwrI id`qI geI hY,
ਂ ਐਜੂਓਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਰਈ jmIn AiDgRhx ਦਾ
ਧਜਥ “post ਕਰਜੂਏਟ ieMstIicaUt AwP ਧਯਸਯਚ ਐਡ
smwijk pRBwv mulWkx (ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ) ਅਧਧਐਨ ਧੂੰ ਡ iC`fx (ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ-ਅਟਾਯੀਯਡ)
kIqw jxw hY। ਇਹ ਰoਜਓਟ ਦਸ਼ ਦ ਭਹਿੱ ਤਵੂਯਨ ਔਤੀਫਾੜੀ ਔਤਯ ਵਜੋਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦ ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਦ iC`fx
ਂ ਐਜੂਓਸ਼ਨ (ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ) ਨਾਰ
ਧੂੰ ਡ ਧਵਔ ਨਵੇਂ post ਕਰਜੂਏਟ ieMstIicaUt AwP ਧਯਸਯਚ ਐਡ
ਸੂੰ ਫੂੰ ਧਧਤ ਹ, ਧਓਉਂਧਓ ਔਤੀਫਾੜੀ ਨੂੂੰ ਦਸ਼ ਦੀ ਯੀੜਹ ਦੀ ਹਿੱ ਡੀ ਭੂੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਨਵੀਂ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਧਵਔ
ਔਜ ਰਈ ਭਾਯਕ ਦਯਸ਼ਨ ਰਦਾਨ ਓਯਕੀ[ਔਤਯ ਦ ਔਤੀਫਾੜੀ FWਚ ਧਵਿੱ ਚ ਅਚਾਨਓ ਤਫਦੀਰੀ ਧਰਆਉਣ ਰਈ
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ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਿੱ ਧਯ ਦ ਧਵਧਕਆਨੀਆਂ ਅਤ ਔਜ ਓਯਤਾਵਾਂ ਦੁਆਯਾ ਜਭੀਨੀ ਿੱ ਧਯ ਦ ਧਓਸਾਨ leI
shwiek hoxgy[
ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਦੀ ਸਥਾਨਾ 1574 eI. iv`c is`KW dy cOQy gurU ਸਰੀ ਕੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਯਾ ਓੀਤੀ ਕਈ ਸੀ, ਇਹ
ਭਾਝਾ ਔਤਯ ਨਾਰ ਸਫੂੰ ਧਤ ੂੰ ਜਾਫ ਦ 23 ਧਜਧਰਹਆਂ ਧਵਚੋਂ ਇਓ ਹ। ਇਹ ੂੰ ਜਾਫ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਔਤਯ ਔਤਯ
ਹ[ਧਵਸ਼ਵਧਵਆੀ ਿੱ ਧਯ 'ਤ ਧਸਿੱ ਔ ਧਯਭ ਦ ਯਓਾਯਾਂ ਰਈ ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਸਬ ਤੋਂ ਧਵਿੱ ਤਯ ਓੇਂਦਯ ਹ ਅਤ ਹਧਯਭੂੰ ਦਯ
ਸਾਧਹਫ, ਜ ਧਓ ਧਸਿੱ ਔ ਧਯਭ ਦ ਸਬ ਤੋਂ ਅਧਧਆਤਭਓ ਤਯ' ਤ ਭਹਿੱ ਤਵੂਯਨ ਅਤ ਸਬ ਤੋਂ ਧਜਆਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਵਾਰ
ਕੁਯਦੁਆਧਯਆਂ ਧਵਚੋਂ ਇਓ ਹ। ਸ਼ਧਹਯ ਦੀ ਵੂੰ ਡ ਤੋਂ ਧਹਰਾਂ ਦ ਧਦਨਾਂ ਤੋਂ ਟਓਸਟਾਈਰ ਉਦਮਕ ਰਈ ਇਿੱ ਓ ਹਿੱ ਫ
ਫਣਨਦੀ ਰੂੰਭੀ ਯੂੰ ਯਾ ਹ [ 1980-90 ਧਵਿੱ ਚ ਔਾੜਓੂਵਾਦ ਦ ਓਾਯਨ ਉਦਮਧਕਓ ਧਵਓਾਸ ਨੂੂੰ ਵਿੱ ਡਾ ਝਟਓਾ ਸਧਹਣ
ਦ ਫਾਵਜੂਦ, ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਆਣੀ ਸ਼ਭੀਨy dy SwlW, ਓੜ, ਓੂੰ ਫਰ ਆਧਦ ਰਈ ਭਸ਼ਹੂਯ ਹ, ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਧਵਿੱ ਚ
ਧਵਸ਼ਵ ਿੱ ਧਯੀ ਸਰੀ ਕੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਹਵਾਈ ਅਿੱ ਡਾ ਵੀ ਹ । ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਯਰਵ ਸਟਸ਼ਨ ਬਾਯਤੀ
ੂੰ ਜਾਫ ਯਾਜ ਦ ਸਬ ਤੋਂ ਯੁਝਵੇਂ ਯਰਵ ਸਟਸ਼ਨ iv`coN iek hY[ਦਸ਼ ਦ ਇਓ 'ਸਭਾਯਟ ਧਸਟੀਜ' ਦ ਇਓ ਧਹਿੱ ਸ ਵਜੋਂ,
28 ਜਨਵਯੀ 2019 ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਧਵਚ ਇਓ ਆਧੁਧਨਓ ਫਿੱ ਸ ਯਧਡ trWspoort ਸਵਾ ਵੀ ਹ[ ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਯਾਜ ਦ
ਦਸ ਨਕਯ ਧਨਕਭਾਂ ਧਵਚੋਂ ਇਓ ਹ[ ੂੰ ਜਾਫ imaUnsIpl ਓਾਯਯਸ਼ਨ ਐਓਟ 1976 ਦ ਤਧਹਤ 29 ਭਾਯਚ 1977
ਨੂੂੰ ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਨੂੂੰ ਇਿੱ ਓ ਸ਼ਧਹਯ ਖਧਸ਼ਤ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਸੀ ਅਤ ਨਕਯ ਧਨਕਭ ਓਭਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤ ਨਕਯ ਧਨਕਭ ਦਾ
ਕਠਨ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਸੀ।
ਧਜਰਹ ਦ ਆਭ ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧਜੂੰ ਭਵਾਯੀ ਧਡਟੀ ਓਧਭਸ਼ਨਯ ਦੀ ਹ । ਉਹ ਓਾਯਜਓਾਯੀ ਭੁਔੀ ਹ ਅਤ ਧਡਟੀ
ਓਧਭਸ਼ਨਯ, ਧਜਰਹਾ ਓੁਰਓਟਯ ਅਤ ਧਜਰਹਾ ਭਧਜਸਟਯਟ ਦ ਤਯ ਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਤੂੰ ਨ ਬੂਧਭਓਾਵਾਂ ਹਨ [ ਉਸਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਇਿੱ ਓ ੁਧਰਸ ਓਧਭਸ਼ਨਯ, ਵਧੀਓ ਧਜਰਹਾ ਅਤ ਸਸ਼ਨ ਜਿੱ ਜ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰ ਭਧਜਸਟਯਟ, ਧਸਵਰ
ਸਯਜਨ, ਧਜਰਹਾ ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਅਪਸਯ, ਨਕਯ ਸੁਧਾਯ ਟਯਿੱ ਸਟ ਅਤ ਇਿੱ ਓ ਨਕਯ ਧਨਕਭ ਦੁਆਯਾ ਓੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ[
DISTRICT AT A GLANCE
ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਧਜਰਹਾ ੂੰ ਜਾਫ ਯਾਜ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ੁਯਾਣਾ ਧਜਰਹਾ ਹ । ਧਜਰਹ ਦਾ ਔਤਯਪਰ 2,683 ਧਓਰ ਭੀਟਯ ਹ ਅਤ
ਇਸਦੀ ਅਫਾਦੀ 24, 90,656 (ਜਨਕਣਨਾ, 2011 ਦ ਅੂੰ ਓੜ) ਹ। ਇਿੱ ਥ ਵਸਦ ਰ ਓਾਂ ਦੀ ਭਾਂ ਫਰੀ ੂੰ ਜਾਫੀ ਹ। ਇਹ 09
ਫਰਾਓਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਰਕਬਕ 750 ਧੂੰ ਡਾਂ ਦਾ ਫਧਣਆ ਹਇਆ ਹ ਧਜਵੇਂ ਧਓ ਹਠਾਂ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕਆ ਹ:
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Table3.1: District Amritsar at Glance
S.No

Name of Block

No Of Villages

No Of Panchayats

1

Ajnala

162

153

2

Attari

60

69

3

Chogawan

111

109

4

Harsha China

72

80

5

Jandiala Guru

43

60

6

Majitha

90

112

7

Rayya

82

99

8

Tarsikka

81

93

9

Verka

49

85

TOTAL ==>

750

860

(SOURCE- https:// https://amritsar.nic.in/ )
SIA-PGIHRE Study Area Covered Under Amritsar District
Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and
Resettlement Act, 2013 ਦ ਹਿੱ ਓ ਧਵਚ ਸਹੀ bxdw ਭੁਆਵਜਾ ਅਤ ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ ਦ ਸਓਸ਼ਨ 4.1 ਦ ਤਧਹਤ
ਂ ਐਜੂਓਸ਼ਨ (ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ)
ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਧਵਚ ਸਟ ਕਰਜੂਏਟ ਇੂੰ ਸਟੀਧਚaUt ਆਫ਼ ਫਾਕਫਾਨੀ ਧਯਸਯਚ ਐਡ
ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਰਈ ਜਨਤਓ ਉਦਸ਼ ਰਈ ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ ਰਈ ਸਭਾਧਜਓ ਰਬਾਵ ਭੁਰਾਂਓਣ ਅਧਧਐਨ ਓਯਨ ਰਈ
ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ-ਅਟਾਯੀ ਯਡ ਨੇੜ ਧਜਰਹਾ ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਦ ਚਕਾਵਾਂ ਫਰਾਓ ਦ iC`fx ਧੂੰ ਡ ਨੂੂੰ ਿੱ ਤਯ ਨੂੰਫਯ 25/14/2015
ਧਭਤੀ- 22/01/2021 ਧਵਿੱ ਚ ਸੂਧਚਤ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਸੀ। (ਅਧਭਰਤਸਯ-ਅਟਾਯੀ ਯਡ) ਨਟੀਧਪਓਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਯ ਓੁਰ
ਜਭੀਨੀ ਰਾਤੀ 30 ਏਓੜ ਹ ਅਤ ਇਹ ਯਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਭੁਓਤ ਰਧਓਧਯਆ ਹਵਕੀ ਧਓਉਂਧਓ ਰਜਓਟ ਰਈ ਰਸਤਾਧਵਤ
ਜਭੀਨ ਦਾ 30 ਏਓੜ ਧੂੰ ਡ ਦ ਇਓ ਧਯਵਾਯ ਨਾਰ ਹ। ਇਹ ਇਓ ਸੂੰ ਜੀਦਾ ਇਤਪਾਓ ਹ ਧਓ iC`fx ਧੂੰ ਡ ਦ ਹਯ
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ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਜਭੀਨਾਂ ਦ ਭਾਰਓ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਈ ਭਜੂਦਾ ਜਭੀਨੀ ਰਾਤੀ ਰਧਓਰਆ ਦੁਆਯਾ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ
ਅਛੂਤ ਯਧਹ ਕਏ ਹਨ[
Administrative Set Up / Local Governance in Villagefit/ fe 73t/ ;ftXkB ;'X n?eN B/ gzukfJsh oki ;z;EktK B{z Gkosh ;ftzXkB d/ Gkr-IX d/ Gkr 274 B{z
;kwb eoB d[nkok ;ftzXkfBe doik fdsk j?. fgzv iC`fx gzikp gzukfJsh oki n?eN (gzikp
n?eN^9) 1994 dh gkbDk eodk j? . hyTW id`qw hoieAw cwrt iv`c ieh swP dyiKAw jw skdw hY:

fJjBK fgzvK dhnK gzukfJsK d/ w[y ekoi j/m fby/ nB[;ko jB .
1) fJjBK fgzvK dhnK rqkw gzukfJsK jB (fJjBK fgzvK dh npkdh 200 s' xZN BjhA j?. I' fe gzikp
ghHnkoHnkJhH n/eN 1994 ftu ;{fus ehsk frnk j?) . n?eN dhnK XkotK nB[;ko gzukfJs
;zwshnK ns/ fibQk gqh;d dk rfmB ehsk frnk j? .
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2) 18 ;kb s' tZX T[wo dk jo ftnesh fi; dk Bkw fgzv dh t'No ;{uh ftu doi j?, T[j rqkw
;Gk ftu fj;k b?Nd/ jB, I' nkw s"o r[od[nfonk ftu j[zdh j? fi; ftu io{oh gq'rokwK, tZy^tZy
GbkJh ;ehwK pko/ ftuko tNKdo/ bJh, Bt/ N?e; brkT[D bJh, 1994 d/ n?eN nB[;ko gzukfJsK B{z
gkto fdsh rJh j?.rqkw ;Gk dhnK whfNzrK d"okB, w?poK dh e[b frDsh d/ gzit/ fj;/ dk e'ow pDk
e/ oZfynk iKdk j?. rqkw ;Gk dh jo whfNzr dh gqXkBrh ;ogzu eodk j?. (;ogzu dk noE j?
;ogzu$u/nogo;B I' fe gzikp ghHnkoHnkJhH 1994 dh Xkok (10) d/ nXhB u[fDnk iKdk j?) .
;wkfie gqGkt w[bKeD (SIA Study)eod/ j'J/, RFCTLARR Act, 2013, ftu ;jh w[nkti/ ns/
gkodo;sk d/ nfXeko dh Xkok (5) nXhB iBse ;[DtkJh ehsh rJh ns/ pMjwb srkwr dy ies
pRojYkt Anuswr ipMf iC`fx ijlHw AMimRqsr ivKy post gRYjUeyt ieMstIicaUt AwP hwrtIklcr irsrc
Aqy AYjUkySn (pIjIAweIAYcAwreI) dI sQwpnw leI ivcwr vtWdrw hoieAw.
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Following are the few pictures recorded during the Gram Sabha Meeting
(Public Hearing on 25 March 2021)

Picture:Gram Sabha Meeting (Public Hearing)of the Village Chhiddan dated 25-3-2021 at

Gurudwara Sahib Village Chhiddan,Distt Amritsar.

Picture: Stakeholders while discussing their views with the Chairperson of the SIA-PGIHRE Team and
submitting the demands in application.
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Picture SIA-PGIHRE team members recording the views of the villagers and stakeholders
during Public hearing at village Chhiddan.

Picture Resident of village Chhiddan discussing his opinion about the benefits of proposed
PGIHRE for the general public of the Gram Sabha.
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VILLAGE PANCHAYAT
1);ogzu ns/ gzu (gzu dk noE j? ;fseko:'r fgzvKdI gzukfJs ivcoN gzikp ghHnkoHnkJhH n?eN
1994 nXhB u[fDnk frnk rqkw gzukfJs dk fJe w?po) ns/ gq'i?eN gqGkfts w?poK ;w/s ns/ j'o
gzukfJs nfXekohnK dh w"I{drh ftu n?;HnkJhHJ/H Nhw dh w?poK Bkb whfNzr ftu ;kwb j'J/ ns/
T[jBK d/ fgzvK B{z gqGkfts eoB tkb/ o/b fbzr gq'i?eN ;pzXh e[M w[d/ th T[mkJ/ rJ/.

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

3) fit/A fe ;w/A d/ fj;kp Bkb fJjBK fgzvK dhnk gzukfJsK dh GbkJh bJh gq'rokwK ftu :'rdkB iK
Bed iK d't/ :'rdkB fJeZso eod/ jB.
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4) gzikp oki bJh Gkos d/ ;ftzXkB d/ nkoNheb 243^e/ sfjs rfms u'D efw;B fJjBK fgzvK bJh
;EkfBe ;z;EktK dhnK u'Dk bJh th fiw/tko j? .
5) nB[;{fus ikshnK ns/ gZSVhnK ;q/Dhnk, fJjBK fgzvK d/ b'e fit/ mJbI, j'o nB[;{fus ikshnK
d/ ;w{j th fJ; tor dhnK n"osK ;ogzu ns/ gzu d/ nkj[d/ s/ jB, feT[fe T[j gzikp ghHnkoHnkJhH
n?eN 1994 ftu okytK jB .
6) fJjBK fgzvK ftu iZN f;Zy torK dhnk nkw$T[u ikshnK tor dhnK n"osK th ;ogzu ns/ gzuK d/
nkj[d/ ;zGkbdhnK jB feT[fe T[jBK d/ gzikp ghHnkoHnkJhH n?eN 1994 ftu okytKeoB oZfyfnk
j'fJnk j?.
7) gzukfJsK id' sZe Gzr BjhA j[zdhnK, gfjbh whfNzr dh skohe s' 5 ;kbK bJh ntdh ikoh
oZydhnk jB.
8) fJjBK fgzvK dhnK gzukfJsK efwT{BNh ikfJdkdK dh T[;koh, w[ozws ns/ oZy oykn dhnK
fiw/tkohnK fBGkT[dhnK Gkt y{jK, gkDh d/ gzgK, MoB/, sbkpK ns/ N?ehnK B{z ghD tkbk gkDh,
BjkT[D, dcBkT[D ns/ ;z;eko eoB nkfd bJh gkDh dh ;gbkJh bJh nkfd .
9) ipMf dI pMcwieq ipMf dI sPweI sMbMDI shUlqW dI dyK-ryK krdI hY[
10) ipMf dI pMcwieq ipMf iv`c koeI vI ivvwd Awaux qy aus ivvwd dw inptwrw krky ipMf vwsIAW
nMU eykqw Aqy sdBwvnw nwl rihx leI pRyirq krdI hY[
11) ipMf dIAW sWJIAW jmInW ijvyN Swmlwt, skUlW, dwxw mMfI Awid iemwrqW qy hox vwly r`K-rKwv
irpyAr dw iDAwn r`KdI hY[
12) pMcwieq ipMf iv`c sVkW dy iknwry Aqy hor pbilk jmInW qy r`uK lgwauNdI hY[
13) pMcwieq ipMf dI jnqk vMf pRxwlI qy vI pUrI ingrwnI r`KdI hY[

ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਰਈ ਧੂੰ ਡ iC`fx ਧਵਔ ਸਥਾਨਓ ਸਵ-ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭੇਂ-ਸਭੇਂ ਤ ੂੰ ਜਾਫ ਸਯਓਾਯ
ਦੁਆਯਾ ਾਸ ਓੀਤ ਓਾਨੂੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਯਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਓੂੰ ਭ ਓਯ ਧਯਹਾ ਹ। ਐਸ.ਆਈ.ਏ.-ੀ.ਜੀ.ਐਿੱਚ.ਆਯ.ਈ.
st`fI tIm v`loN ਪੀਰਡ-ਸਯਵ krky ਧੂੰ ਡ ਦ ਖਯਾਂ ਨਾਰ ਧਵਸਥਾਯ ੂਯਵਓ ਕਿੱ ਰ ਫਾਤ kIqI Aqy ieh dyKx
iv`c AwieAw hY ਧਓ iC`fx ਧੂੰ ਡ ਦ ਰ ਓ ਆਣ ਧੂੰ ਡ ਦੀਆਂ ੂੰ ਚਾਇਤਾਂ ਫਾਯ ਸਓਾਯਾਤਭਓ ਧਵਚਾਯ ਯਿੱ ਔਦ ਹਨ,
ਓੁਝ ਯਾਜਨੀਧਤਓ ਭਜੂਦਕੀ ਹ ਓੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤ ਿੱ ਔਾਤ ਓਯਨਾ, ਯ ਸਭੁਿੱ ਚ ਧਯਵਾਯ ਆਣ ਧੂੰ ਡ ਦ ੂੰ ਚਾਂ ਅਤ
ਸਯੂੰ ਚਾਂ ਦ ਓੂੰ ਭ ਓਯਨ ਤੋਂ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹਨ[ ਉਦਾਸੀ ਵਯਕ ਦ ਰ ਓ- ਭੁਿੱ ਔ ਤਯ 'ਤ mJbI ਆਣ ਆਣ ਧੂੰ ਡ ਨੂੂੰ
ੂੰ ਚਾਂ ਅਤ ਸਯੂੰ ਚਾਂ ਵਜੋਂ ਸਵਾ ਓਯਦ ਹਏ ਧਵਸ਼ਸ਼ ਅਧਧਓਾਯ ਭਧਹਸੂਸ ਓਯਦ ਹਨ, ਉਹ ਧਵਚਾਯ ਯਿੱ ਔਦ ਹਨ ਧਓ
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ੂੰ ਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਐਓਟ ਧਵਚ ਭੁਹਿੱਈਆ ਓਯਵਾਏ ਕਏ ਯਾਔਵੇਂਓਯਨ ਨੇ ਸਭਾਜ ਦ ਸਭਾਜ ਧਵਚ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਯੁਤਫਾ ਅਤ
ਯੁਤਫਾ ਭਜਫੂਤ ਓੀਤਾ ਹ, ਇਨਹਾਂ ਵਯਕਾਂ ਦੀਆਂ AOਯਤਾਂ ਵੀ ਓੁਝ ਧੂੰ ਡਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਸਯੂੰ ਚਾਂ ਅਤ ੂੰ ਚਾਂ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਤ
ਸਵਾ ਧਨਬਾ ਯਹ ਹਨ। ਰਜਓਟ ਰਬਾਵਤ ਧਯਵਾਯਾਂ ਨਾਰ ਭੁਰਾਓਾਤ ਓਯਨ ਤ ਇਹ ਕਿੱ ਰ ਸਾਹਭਣ ਆਈ ਧਓ ਸੂਧਚਤ
ਓੀਤ ਕਏ ਧੂੰ ਡ ਦ ਸਯੂੰ ਚ ਅਤ ੂੰ ਚ ੂੰ ਚਾਇਤ ਰਸਤਾਧਵਤ ਸਟ ਕਰਜੂਏਟ ਇੂੰ ਸਟੀਧਚaUਟ ਆਪ hwrtIklcr
ਂ ਐਜੂਓਸ਼ਨ (ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ) ਤੋਂ ਚੂੰ ਕੀ ਤਯਹਾਂ jwxU ਹਨ ਅਤ ਕਰਾਭ ਸਬਾ ਦੀਆਂ ਭੀਧਟੂੰ ਕਾਂ ਧਵਿੱ ਚ
ਧਯਸਯਚ ਐਡ
ਰਜਓਟ ਰਬਾਧਵਤ ਧਯਵਾਯਾਂ (ੀ. ਏ. ਐਪ) ਦੀਆਂ ਧਸ਼ਓਾਇਤਾਂ ਫਾਯ ਹਭਸ਼ਾਂ ਕਿੱ ਰਫਾਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਯਧਹੂੰ ਦੀ ਹ।
ਸਯਵਔਣ ਅਤ ਜਨਤਓ ਭੀਧਟੂੰ ਕ ਦ ਸਭੇਂ ਧੂੰ ਡ ਦ ਰ ਓਾਂ ਨੇ ਕਰਾਭ ਸਬਾਵਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਸਯਕਯਭੀ ਨਾਰ ਧਹਿੱ ਸਾ ਧਰਆ ਅਤ ਇਸਨੂੂੰ
ਆਣੀ ਧਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਉੱਚਅਧਧਓਾਯੀਆਂ ਤਿੱ ਓ ਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਰਈ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਭੂੰ ਚ ਭੂੰ ਧਨਆ[ ਨਟੀਪਾਈਡ ਧੂੰ ਡ ਦੀ ਕਰਾਭ ਸਬਾ ਦ
ਸਯਵਔਣ ਅਤ ਜਨਤਓ ਸੁਣਵਾਈ ਦਯਾਨ ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਤਸਵੀਯਾਂ ਅਤ ਵੀਧਡਜ ਧਯਓਾਯਡ ਓੀਤੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਨ ਜ Right to

Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act,
2013 ਧਵਚ ਅਧਧਓਾਯਤ ਤਯ ਤ ਧਨਯਿੱ ਔ ਭੁਆਵਜਾ ਅਤ ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ ਦ ਸਓਸ਼ਨ 5 ਦ ਤਧਹਤ ਓਯਵਾਏ ਕਏ ਸਨ, ਹਠ
ਧਦਿੱ ਤੀ ਤਸਵੀਯ ਧੂੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਜੂਦਕੀ ਨੂੂੰ ਦਯਸਾਉਂਦੀ ਹ , ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਵਸ਼ਵਾਸ਼, ਕਰਾਭ ਸਬਾ ਭੀਧਟੂੰ ਕਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਰਜਓਟ
ਰਬਾਧਵਤ ਧਯਵਾਯਾਂ ਅਤ ਹਯ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਸਯਕਯਭ ਬਾਕੀਦਾਯੀ, ਖ਼ਾਸ ਓਯ ਨਟੀਪਾਈਡ ਧੂੰ ਡ iC`fx, ਧਜਰਹਾ ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਧਵਔ
ਜਨਤਓ ਸੁਣਵਾਈ ਦਯਾਨ 25-3-2021 ਨੂੂੰ ਹਈ।

31 | Page

SIA Study of Land Acquisition for (PGIHRE) at Chhiddan village

Conclusion: kul imlw ky ies AiDAwie ny swnUM dyS ivc sQwnk SwSn dI jrUrq bwry sMKyp
jwxkwrI id`qI[ ies ivc dyS ivc sQwnk Swsn leI BwrqI sMivDwn qihq aupl`bD v`K v`K pRbMDw
bwry ivcwr ivtWdry kIqy gey[ iesny swfI v`K v`K pRbMDKI FWicAW dI Jlk vyKx ivc shwieqw
kIqI [ jo Awm qOr qy pMjwb Aqy Awp qOr qy ijlHw AMimRqsr ivc mOjUd hn, ijQy
Awr.AYP.tI.sI.AYl.Awr. 2013 ADIn zmIn pRwpqI leI smwijk pRBwv mulWkx AiDAYn
(AYs.AweI.ey.-pI.jI.AYc.Awr.eI.) dI auswrI leI kMm kIqw igAw hY[ nvW post gRYjUeyt
ieMstIicaUt hwrtIklcr irsrc AYNf AYjUkySn (pI.jI.AYc.Awr.eI.) iC`fx ipMf (AMimRqsrAtwrI rof) izlHw AImRqsr ivKy sQwipq kIqw jwvygw[
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CHAPTER IV: DEMOGRAPHIC AND SOCIO-ECONOMIC PROFILE
General
ਇਹ ਅਧਧਆਇ ਰਜਓਟ ਰਬਾਵਤ ਧਯਵਾਯਾਂ (ੀ.ਏ.ਐਿੱਪ.) ਦ ਸਭਾਧਜਓ-ਆਯਧਥਓ ਅਤ ਜਨ ਸੂੰ ਧਔਅਓ ਯੂ qy
cwnxw pwauNdw hY[ ਇਹ ਅਧਧਆਇ ਧਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ 'ਤ ਜਭੀਨ ਅਤ ਹਯ ਅਚਿੱ ਰ ਸੂੰ ਤੀਆਂ' ਤ ਰਜਓਟ ਦ ਰਬਾਵਾਂ ਦ
ਧਵਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਓਯਦਾ ਹ[ ਜਭੀਨW ਅਤ FWcIAW 'ਤ ਰਬਾਵਾਂ ਦ ਅਧਾਯ' ਤ, ਨਭੂਨਾ dw ਸਯਵਔਣ ਓੀਤਾ ਧਕਆ; ਅਤ
ਸਯਵਔਣ ਦ ਨਤੀਧਜਆਂ ਨੇ ਆ ਭਤਯ 'ਤ ਰਤੀ ਓਯਭ ਅਤ ਧਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ' ਤ ੀ ਏ ਐਪ ਦ ਸਭਾਧਜਓ-ਆਯਧਥਓ
ਸਧਥਤੀ ਨੂੂੰ drswieAw hY[ ਸਯਵਔਣ iv`c ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਅਤ ਔਾਸ ਤਯ' ਤ ੀ.ਏ.ਐਪ. ਦ ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਧਰਆਂ
ਦ ਸੁਬਾਅ ਅਤ ਧਵਸ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੂੰ ਓਤ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹ[ ਇਹ ਰਸਤਾਧਵਤ ਰਜਓਟ ਦ ਰਬਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਖਟਾਉਣ ਧਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਓਯਦਾ ਹ[ ਭਜੂਦਾ ਅਧਧਆਇ ਧਵਚ, ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਧਰਆਂ ਦ ਸਭਾਧਜਓ, ਆਯਧਥਓ ਅਤ ਜਨਸੂੰ ਧਔਆ ਸੂੰ ਫੂੰ ਧੀ
ਯਪਾਈਰ ਨੂੂੰ ਸ਼ ਓਯਨ ਦੀ ਓਧਸ਼ਸ਼ ਓੀਤੀ ਕਈ ਹ[ ਉਭਯ, ਧਰੂੰਕ, ਜਾਤ-ਸ਼ਰਣੀ, ਧਯਭ, ਧਓਿੱ ਤਾ, ਆਭਦਨੀ,
ਜਭੀਨ ਦੀ ਭਾਰਓੀ ਅਤ ਖਯ ਦ ਭੁਔੀ ਨਾਰ ਜਵਾਫ ਦਹ ਦਾ ਸੂੰ ਫੂੰ ਧ, ਧਵਆਹੁਤਾ ਯੁਤਫਾ, ਧਯਵਾਯ ਦੀ ਧਓਸਭ,
ਯਧਹਣ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਧਜਵੇਂ ਧਯਹਾਇਸ਼ੀ FWcw, ਨਾਕਧਯਓ ਸਹੂਰਤਾਂ, ਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਰਤ, ਖਯਰੂ ਜਾਇਦਾਦ, ਪਸਰਾ ਰ ਣ
ਅਤ ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਧਰਆਂ ਦ ਧਯਵਾਯਓ ਧਛਓੜ ਦੀ ਧਵਸਥਾਯ ਨਾਰ ਜਾਂਚ ਓੀਤੀ ਕਈ[ ਅਧਧਐਨ ਅਧੀਨ
ਜਵਾਫਦਹ ਦੀ ਧਵਸ਼ਸ਼ਤਾ ਵਾਰ smwijk-ਆਯਧਥਓ ਅਤ ਜਨਸੂੰ ਧਔਆ ਸੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ਅਤ ਹਯ swDnW ਫਾਯ cMgI qrHW
ਧਕਆਨ ਰਏ ਧਫਨਾਂ iksy vI is`ty qy ਹੁੂੰ ਚਣਾ ਸੂੰ ਬਵ ਨਹੀਂ ਹ[ਇਸ ਅਧਧਐਨ ਧਵਚ ਓੁਿੱ ਰ 120 ਉੱਤਯਦਾਤਾ
(ਖਯਰ)ੂ ਓਵਯ ਓੀਤ ਕਏ ਸਨ[ ੂੰ ਜਾਫ ਵਯਕ ਯਾਜ ਰਈ, Aoਸਤਨ 5.4 ਧਵਅਓਤੀ ਇਿੱ ਓ ਖਯਾਣਾ ਫਣਾਉਂਦ ਹਨ
ਅਯਥਾਤ, ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਧਵਅਓਤੀ ਇਿੱ ਓ ਛਿੱ ਤ ਦ ਹਠਾਂ ਯਧਹੂੰ ਦ ਹਨ ਅਤ ਇਿੱ ਓ ਸਾਂਝੀ ਯਸਈ ਧਵਿੱ ਚ ਬਜਨ ਓਯਦ
ਹਨ[ਅਧਧਐਨ ਅਧੀਨ ਜਵਾਫ dyx vwly ਵਿੱ ਔ ਵਿੱ ਔਯੀਆਂ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਨਾਰ ਸਫੂੰ ਧਤ ਹਨ[ ਧਹਰੀ ਸ਼ਰਣੀ ADIn
ਰਜਓਟ ਰਬਾਵਤ auh ਧਯਵਾਯ ਸਨ ijnW iv`c isrP ie`k hI jvwbdyh hY[ ੀਏਐਪ (ਰਜਓਟ ਰਬਾਵਤ
ਧਯਵਾਯ) ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ies iv`c auh pirvwr vI Swml hn, ijnW dI jmIn is`Dy qOr qy pRBwivq nhIN
hMudI[ ਅਧਧਐਨ ਨੂੂੰ ਵਧਯ ਧਵਆਓ ਫਣਾਉਣ ਰਈ, swry pirvwrW Aqy auhnW ਦ ਿੱ ਔ ਨੂੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦ
ਜਵਾਫ ਵੀ ਇਓਿੱ ਤਯ ਓਯਨਾ ਭਹਿੱ ਤਵੂਯਨ ਸੀ[
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Table 4.1
Gender-Wise information about the respondents
Gender

Frequency

Percent

Male

77

64.16

Female

43

35.83

Total

120

100.00

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021
ਆਦਭੀ ਅਤ AOrq ਦਵੇਂ ਹੀ ਧਓਸ ਵੀ ਸਭਾਜ ਦ ਭਹਿੱ ਤਵੂਯਨ nINh ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ[ ਇਸ ਰਈ, ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਧਰਆਂ
ਦੀ ਧਰੂੰਕ Anuswr ਵੂੰ ਡ ਨੂੂੰ ਜਾਣਨਾ ਭਹਿੱ ਤਵੂਯਨ ਹ[ ਟਫਰ 4.1 iv`c ਸਿੱ ਸ਼ਟ ਤਯ 'ਤ ਦਿੱ ਧਸਆ igAw hY ਧਓ
ਭਜੂਦਾ ਅਧਧਐਨ ਧਵਚ 64.16 % (77) ਭਯਦ ਅਤ ਧਸਯਪ. 35.83% (43) AOrqW dIAW ਰਤੀਧਓਧਯਆਵਾਂ ਸਨ।
Table 4.2
Age of the respondents (in yrs.)
Age (in yrs.)

Frequency

Percent

18-36

16

13.33

36-54

32

54-72

71

59.17

No Response

01

0.83

Total

120

100.00

26.67

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021

NUMBER OF RESPONDENTS
71

32
16

18-36

36-54

54-72

Figure 4.1 Age of the respondents (in yrs.)
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ਉਭਯ ਧਓਸ ਧਵਅਓਤੀ ਦੀ sUJ bUj ਦ ਿੱ ਧਯ ਨੂੂੰ ਧਨਯਧਾਯਤ ਓਯਨ ਧਵਿੱ ਚ ਫਹੁਤ ਭਹਿੱ ਤਵੂਯਨ ਬੂਧਭਓਾ ਅਦਾ ਓਯਦੀ
ਹ[ ਇਹ ਆਭ ਤਯ ਤ ਭੂੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ਧਓ ਉਭਯ ਦ ਨਾਰ ਪਸਰਾ ਰ ਣ ਅਤ ਭੁਓਾਫਰਾ ਓਯਨ ਦੀ ਸਭਯਿੱ ਥਾ ਧਵਿੱ ਚ
ਸੁਧਾਯ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ, jo ik Aihm inrnwiXk ਭੂੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ[ ਟਫਰ 4.2 ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ ਧਓ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉੱਤਯ
ਦਣ vwlIAW dI aumr 54-72, ਮਾਨੀ 59.17%, ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 36-54 ਉਭਯ ਸਭੂਹ ਧਵਚ 26.67%, 1836 ਧਵਚ 13.33% ਸਨ। ਇਿੱ ਥ ਧਸਯਪ 0.83% (1) ਸਨ ਧਜਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਓਈ ਜਵਾਫ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ l
Table 4.3
Relationship of the respondent with Head of the Household
Relationship

Frequency

Percent

Self

61

50.83

Son

19

15.83

Brother

7

5.83

Wife

31

25.83

Grandson

2

1.66

No response

0

0

Total

120

100.00

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021
ਸਾਯਣੀ 4.3 ਖਯ ਦ ਭੁਔੀ ਨਾਰ ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਧਰਆਂ ਦ ਧਯਸ਼ਤ ਨੂੂੰ ਸਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਦਯਸਾਉਂਦੀ ਹ[ ਉੱਤਯ ਦਣ
ਵਾਧਰਆਂ ਧਵਚੋਂ 50.83% (61) ਔੁਦ ਧਯਵਾਯ ਦ ਭੁਔੀ ਸਨ[ 27.66 (28) ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਧਰਆਂ ਦ m`uKI ਨਾਰ
ਸੂੰ ਫੂੰ ਧ ੁਿੱ ਤਯ, ਬਯਾ ਅਤ ਤ ਸਨ[ 25.83 (31) ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਧਰਆਂ ਦਾ m`uKI ਨਾਰ ਧਯਸ਼ਤਾ ਤਨੀ ਅਤ ਤਯੀ
ਸੀ[ 0% (0) ਨੇ ਇਸ ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਓਈ ਜਵਾਫ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ[
Table 4.4
Religious Affiliation of the Respondents
Religious Affiliation

Frequency

Percent

Sikh

119

99.17

Hindu

01

0.83

Muslim

0

0

Christian

0

0
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No response

0

0

Total

120

100.00

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021
ਟਫਰ 4.4 iv`c ਫਹੁਤ ਸਿੱ ਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਦਯਸਾieAw igAw ਹ ਧਓ ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਰ ਭੁਿੱ ਔ ਤਯ ਤ ਧਸਿੱ ਔ Drm nwl
sMbMDq sn, bwAd iv`c ਧਹੂੰ ਦੂ Drm dy ਸਨ[ 99.17% (119) ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਰ ਧਸਿੱ ਔ ਧਯਭ ਨਾਰ ਸਫੂੰ ਧਤ
ਸਨ ਅਤ ਇਸ ਦ ਫਾਅਦ ਧਹੂੰ ਦੂ ਧਯਭ ਦ 0.83% (1) ਸਨ. ਇਸ ਰਓਾਯ, ਉੱਤਯ ਦਣ ਵਾਧਰਆਂ ਦੀ ਫਹੁਧਕਣਤੀ
ਧਸਿੱ ਔ ਧਯਭ ਨਾਰ ਸਫੂੰ ਧਤ ਸੀ।
Table 4.5
Caste Category of the Respondents
Caste Category

Frequency

Percent

Gen.

38

31.67

S.C.

79

65.83

O.B.C

03

2.50

No response

0

0

Total

120

100.00

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021
ਭਜੂਦਾ ਅਧਧਐਨ ਧਵਿੱ ਚ, ਉੱਤਯ ਦਣ ਵਾਧਰਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸ਼ਰਣੀ ਨੂੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਓਧਸ਼ਸ਼ ਓੀਤੀ ਕਈ ਹ[ ਟਫਰ 4.5
ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤਾ ਰਿੱਕਦਾ ਹ ਧਓ 31,67% (38) pirvwr jnrl vrg nwl sMbMD r`Kdy hn, 65,83% (79)
pirvwr ਅਨੁਸੂਧਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤ 2.50% (03) ਹਯ ਛੜ ਜਾਤੀ dy ਸਨ[
Table 4.6
Marital Status of the Respondents
Marital Status

Frequency

Percent

Unmarried

109

90.83

Married

11

9.17

No response

0

0

Total

120

100.00

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021
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ਬਾਯਤ ਧਵਿੱ ਚ ਧਓਸ ਧਵਅਓਤੀ ਦੀ ਧਵਆਹੁਤਾ ਸਧਥਤੀ ਇਿੱ ਓ ਫਹੁਤ ਭਹਿੱ ਤਵੂਯਣ ਧਵਸ਼ਸ਼ਤਾ ਭੂੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹ[ ਇਿੱ ਓ
ਧਵਆਹ ਧਵਅਓਤੀ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਧਵਿੱ ਚ ਅਣਧਵਆਹ ਧਵਅਓਤੀ ਦ ਖਯ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਅਤ ਫਾਹਯ ਫਹੁਤ ਖਿੱ ਟ ਔੜਹ ਅਤ
ਸਭਯਥਨ krn vwly ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ[tybl 4.6 ਫਹੁਤ ਸਿੱ ਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਦਯਸਾਉਂਦੀ ਹ ਧਓ 9.17% (11) ਜਵਾਫ ਦਣ
ਵਾਰ ਧਵਆਹ ਹਏ ਸਨ ਅਤ ਧਸਯਪ 90.83% (109) ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਰ ਅਣਧਵਆਹ ਸਨ[
Table 4.7
Type of Household
Type of Household

Frequency

Percent

Extended

9

7.5

Joint

53

44.17

Nuclear

57

47.5

Single

0

0

No Response

1

0.83

Total

120

100.00

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021
ਧਯਵਾਯ ਇਓ ਭਹਿੱ ਤਵੂਯਨ ਸੂੰ ਸਥਾ ਹ, jo ਸਭਾਧਜਓ ਓਯਨ ਅਤ ਸਭਾਜ ਨੂੂੰ ਓਾਇਭ ਯਿੱ ਔਣ ਧਵਚ ਮਕਦਾਨ ਾਉNdI
hY[ ਇਹ ਇਓ ਅਧਜਹੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਹ ਧਜਿੱ ਥ ਇਓ ਧਵਅਓਤੀ ਦਾ ਸਭੂਹ ਇਓ ਦੂਜ ਨਾਰ ਸੂੰ ਫੂੰ ਧਧਤ, ਇਓਭੁਿੱ ਠ ਜਾਂ
ਅਨਾਉਣ ਦੁਆਯਾ ਸੂੰ ਫੂੰ ਧਧਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ ਅਤ ਇਓ ਆਯਧਥਓ ਇਓਾਈ ਵੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ[ ਇਸ ਰਈ, ieh Awm dyKx
iv`c AwieAw hY ik ਸੂੰ ਮੁਓਤ ਧਯਵਾਯ ਰਣਾਰੀ ਅਜ ਵੀ ਧਭਰਦੀ ਹ[ ਟਫਰ4.7 swP drswauNdw hY ik ਧਓ
ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਰ ਦੀ ਫਹੁਧਕਣਤੀ iv`c sWJy pirvwrW ਨਾਰ ਸਫੂੰ ਧਤ sn, ਅਯਥਾਤ 47.5% (57), ਇਸ ਤੋਂ
ਫਾਅਦ ie`kly ਧਵਿੱ ਚ 44.17% (53), ਧਸਯਪ 7.5% (9) ਵਧ ਹਏ ਅਤ 0.83% (1) ਇਓਿੱ ਰ pirvwrW ਨਾਰ
ਸੂੰ ਫੂੰ ਧਤ ਹਨ।
ieQy


ie`kly ਧਯਵਾਯ ਧਵਚ ਤੀ-ਤਨੀ ਅਤ ਫਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ[

•

ਸੂੰ ਮੁਓਤ ਖਯਰੂ ਧਯਵਾਯ ਧਵਚ 7-8 ਭੈਂਫਯ, ਫਿੱ ਚ, ਭਾ ਅਤ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ

37 | Page

SIA Study of Land Acquisition for (PGIHRE) at Chhiddan village



ਵਧ ਹਏ ਖਯਾਂ ਧਵਿੱ ਚ 8 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਭੈਂਫਯ, ਅਯਥਾਤ ਫਿੱ ਚ, ਭਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤ ਚਾਚ ਅਤ ਭਾਸੀਅ ਤ
ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ[

•

ਇਓਿੱ ਰ ਧਯਵਾਯ ਤੋਂ ਬਾਵ ਧਯਵਾਯ ਧਵਚ ਇਓ ਭੈਂਫਯ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ[
Table 4.8
Monthly Income of the Respondents

Monthly income (in Rupees)

Frequency

Percent

Up to 10,000

26

21.67

10-20,000

62

51.67

20-30,000

26

21.67

30,000 and above

04

3.33

Not Disclosed

05

4.17

Total

120

100.00

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021
ਆਭਦਨੀ ਇਓ ਧਵਅਓਤੀ ਦੀ ਆਯਧਥਓ ਸਧਥਤੀ ਧਨਯਧਾਯਤ ਓਯਦੀ ਹ[ ਆਭਦਨੀ ਦ ਸਯਤ ਇਿੱ ਓ ਖਯ ਤੋਂ dUsry
ਖਯ ਤਿੱ ਓ ਵਿੱ ਔ-v`K ਹ ਸਓਦ ਹਨ[ tybl 4.8 ਅਧਧਐਨ ਦ ਔਤਯ ਧਵਿੱ ਚ ਉੱਤਯਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਹੀny Anuswr
ਆਭਦਨੀ ਨੂੂੰ ਦਯਸਾਉਂਦੀ ਹ[ ie`kTy kIqy gey fwtw Anuswr ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਰ 21.67% (26) jvwbdyhW ਦੀ
ਭਾਧਸਓ ਆਭਦਨ 10,000 ਤਿੱ ਓ ਸੀ[ 51.67% (62) ਉੱਤਯਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਧਸਓ ਆਭਦਨ 20000 ਤੋਂ ਖਿੱ ਟ ਸੀਅ
ਤ 21.67% (26) ਉੱਤਯਦਾਤਾਵਾਂ dI Awmdn 20000-30000 ਸੀ[ ਇਿੱ ਥ ਧਸਯਪ 4% (3.33) ਜਵਾਫ ਦਹ
ਸਨ, ਧਜਨਹਾਂ ਦੀ ਆਭਦਨ 30,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸੀ[
Table 4.9
Information about Land Ownership
Landownership

Frequency

Percent

No

82

68.33

Yes

38

31.7

No response

0

0

Total

120

100.00

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021
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ਜਭੀਨ ਦੀ ਭਾਰਓੀ ਇਓ ਆਯਧਥਓ ਸੂੰ ਤੀ ਵੀ ਹ, ਇਸ ik`qy ਧਵਿੱ ਚ ਫਹੁਧਕਣਤੀ pirvwr ਆਣੀ ਯਜੀ ਯਟੀ
ਓਭਾਉਣ ਰਈ ਔਤੀਫਾੜੀ ਉੱਤ ਧਨਯਬਯ krdy sn। ਸਾਯਣੀ 4.9 ਧਵਿੱ ਚ ਜਭੀਨ ਭਾਰਓੀ sMbMDI ਸਸ਼ਟ ਤਯ ਤ
ਉੱਤਯਦਾਤਾਵਾਂ kol ਭਰਓੀਅਤ ਵਾਰੀ AwpxI ਜਭੀਨ (31.7%) ਤੋਂ (38) ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ[ਇਿੱ ਥ 68.33%
ਉੱਤਯਦਾਤਾ ਸਨ ਧਜਨਹਾਂ ਓਰ ਜਭੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯ ਉਹ ਧਸਿੱ ਧ ਜਾਂ ਅਧਸਿੱ ਧ ਤਯ 'ਤ ਜਭੀਨ' ਤ ਧਨਯਬਯ ਸਨ।

Land Ownership Pattern
90

82

80
70

60
50
40

38

30
20
10
0
Owned

Not Owned

Figure 4.2 Information about land Ownership in a Household
Table 4.10
Land (in acres)
0-5
5-10
11-15
15-20
More than 20
No response
Total
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If Yes, How much Land?
Frequency
Percent
10
50.48
10
21.15
10
8.17
3
5.76
5
4.32
82
10.09
120
100.00
SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021
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ਟਫਰ 4.10 ਸਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਉਜਾਕ ਯਓਯਦਾ ਹ ਧਓ ਰਜਓਟ ਰਬਾਵਤ ਔਤਯ ਧਵਿੱ ਚ ਫਹੁਤ ਜਭੀਨ ਭਾਰਓ ਛਟ ਜਾਂ
ਦਯਧਭਆਨੇ ਆਓਾਯ ਦ ਜਭੀਨ dy ਭਾਰਓਹ ਨ[ 38 jvwbdyhW iv`co 10 ਜਵਾਫਦ ਣਵਾਧਰਆਂ ਓਰ ੂੰ ਜ ਏਓੜ ਤੋਂ
ਖਿੱ ਟ ਜਭੀਨ ਸੀ ਅਤ ਧਸਯਪ 10 ਉੱਤਯਦਾਤਾ ਸਨ ਧਜਨਹਾਂ ਓਰ ਨ ਏਓੜ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜਭੀਨ ਸੀ[ 13 ਉੱਤਯਦਾਤਾਵਾਂ ਓਰ
11-20 ਏਓੜ ਦ ਧਵਚਓਾਯ ਜਭੀਨ ਸੀ[ ਇਿੱ ਥ ੂੰ ਜ ਧਯਵਾਯ ਸਨ ਧਜਨਹਾਂ ਓਰ 20 ਏਓੜ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜਭੀਨ hY ।
Vulnerable Groups
ਜਭੀਨੀ ਰਾਤੀ ਦ ਰਬਾਧਵਤ ਆਫਾਦੀ 'ਤ ਸਦਭ, ਭਾਨਧਸਓ ਅਤ ਸਭਾਜਓ-ਸਧਬਆਚਾਯਓ ਨਤੀਜ ਹਨ ਜ ਉਨਹਾਂ ਦ
ਅਧਧਓਾਯਾਂ ਦੀ ਯਿੱ ਧਔਆ ਓਯਨ ਦੀ ਭੂੰ ਕ ਓਯਦ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਓਯ ਸਭਾਜ ਦ ਓਭਜਯ ਵਯਕਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਧਵਿੱ ਚ ਜਦੋਂ
ਅਨੁਸੂਧਚਤਜਾਤੀਆਂ (ਅਨੁਸੂਧਚਤਜਾਤੀਆਂ), ਅਨੁਸੂਧਚਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ ਟੀ) ਦ ਭੈਂਫਯ, ਸੀਭਾਂਤ ਧਓਸਾਨ ਅਤ
ਉਨਹਾਂ ਦ ਧਯਵਾਯ. ਓਭਜਯੀ ਨੂੂੰ ਧਯਬਾਸ਼ਤ ਓੀਤਾ ਜਾ ਸਓਦਾ ਹ ਧਓਸ ਧਵਓਾਸ ਰਾਜਓਟ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਅੂੰ ਦਾਜਾ
ਰਕਾਉਣ, ਰਫੂੰਧਨ ਓਯਨ, ਧਵਯਧ ਓਯਨ ਅਤ ਭੁੜ ਰਾਤ ਓਯਨ ਦੀ ਇਓ ਧਵਅਓਤੀ ਦੀ ਖਟਦੀ ਸਭਯਿੱ ਥਾ ਵਜੋਂ
ਸਭੂਹ ਧਓਸ ਵੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵਿੱ ਚ ਓਭਜਯ ਭੂੰ ਨੇ ਜਾਂਦ ਹਨ[ ਫਜਭੀਨੇ, ਫਯੁਜਕਾਯੀ, ਫਖਯ, ਅਤ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤ, ਆਭ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੁੂੰ ਚ ਦਾ ਖਾਟਾ, ਅਾਹਜਤਾ, ਧਫਭਾਯੀ ਅਤ ਉਭਯ. ਸਾਯ ਧੂੰ ਡ ਧਵਚ, ਧਜਆਦਾਤਯ ਜਵਾਫ ਦਹ
ਇਸ ਜਕਹਾ ਦ ਆਧਦ ਵਾਸੀ ਸਨ[
Table 4.11
Vulnerable Families
Vulnerable

Frequency

Percent

Yes

32

26.67

No

85

70.83

No Response

03

2.50

Total

120

100.00

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021
ਟਫਰ 4.11 ਇਹ ਉਜਾਕਯ ਓਯਦਾ ਹ ਧਓ ਅਧਧਐਨ ਔਤਯ ਧਵਿੱ ਚ 26.67% (32) ਜਵਾਫਦਹ ਸਨ, ਜ ਓਭਜਯ
ਧਯਵਾਯਾਂ ਨਾਰ ਸਫੂੰ ਧਤ ਸਨ[ ਧਸਯਪ 2.50% (03) ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਧਰਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਫ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ
ਅਤ 70.83% (85) ਜਵਾਫਦਹ ਓਭਜਯ ਧਯਵਾਯਾਂ ਨਾਰ ਸਫੂੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਸਨ[
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Table 4.12
If Yes, Category of Vulnerabilities
Categories of Vulnerability

Frequency

Percent

Household below Poverty line

14

43.75

Female headed Household

02

1.7

Old Age

10

8.33

Disabled

02

1.7

BPL as a result of loss of livelihood/Asset

04

3.33

Total

32

100.00

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021

Vulnerable Groups
16

14
14
12
10
10
8
6
4
4
2
2

2

0
Household below Female headed
Poverty line
Household

Old Age

Disabled

BPL as a result of
loss of
livelihood/Asset

Figure 4.3: Categories of Vulnerabilities
ਭਜੂਦਾ ਅਧਧਐਨ ਧਵਚ ਜ ਓਭਜਯੀਆਂ ਾਈਆਂ ਕਈਆਂ ਉਹ ਹਨ ਕਯੀਫੀਯ ਔਾ ਤੋਂ ਹਠਾਂ, buFwpw, ਅਾਹਜ ਅਤ
AOrqW dI ਅਕਵਾਈ ਵਾਰ ਖਯਾਂ iv`c[
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grIbI ryKw qoN hyTW vwly pirvwr: ਆਣ ਧਯਵਾਯ ਨੂੂੰ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਕੁਜਾਯਾ ਓਯਨ ਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ
ਖਾਟ ਹੁੂੰ dI hY[ ਟਫਰ4.12 ਧਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕਆ ਹ ਧਓ. 43.75% (14) ਜਵਾਫ ਦਹ ਕਯੀਫੀ ਯਔਾ ਤੋਂ ਹਠਾਂ
ਵਾਰ ਧਯਵਾਯ ਨਾਰ ਸਫੂੰ ਧਤ ਹਨ[



AOrqW dI ਅਗਵਾਈਵਾਰ ਘr: ਯਤ ਭੁਔੀ ਧਯਵਾਯ auh ਖਯ hn, ਧਜਸ ਧਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਓ ਫਾਰਕ ਯਤ swry
pRm`uK ਪਸਰYN lYdI hY ਅਤ ਧਯਵਾਯ dy ਖਯਰੂ ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ ਰਫੂੰਧਨ ਦੀ ਧਜੂੰ ਭਵਾਯੀ lYNdI hY[ ਭਜੂਦਾ
ਅਧਧਐਨ ਧਵਚ 1.7% (02) ਜਵਾਫ ਦਹ ਸਨ ਜ ਅਧਜਹ ਖਯਾਂ ਨਾਰ ਸਫੂੰ ਧਤ ਹਨ[



buFwpy vwlI AwbwdI ibnHw iksy AwmdnI qoN ਓਭਜਯ ਧਸਹਤ ਅਤ ਖਿੱ ਟ ਖਿੱ ਟ ਸਭਾਧਜਓ ਸਹਾਇਤਾ ਦ
ਓਾਯਨ ਫਜੁਯਕ ਆਫਾਦੀ ਨੂੂੰ ਆਭ ਤਯ ਤ joKm BirAw mMinAW jWdw hY[ ਇਿੱ ਥ 8.33% (10) jvwb dyh
bjurg sn ijnHW kol koeI vI shwieqw nhI sI[



Apwihj nsMiKAW: ਅੂੰ ਕਤਾ ਧਓਸ ਦ ਓਾਯਜਸ਼ੀਰ ਜੀਵਨ ਅਤ ਆਯਧਥਓਅ ਤ ਸਭਾਧਜਓ ਧਵਓਾਸ ਨੂੂੰ ਵੀ
ਸੀਭਤ ਓਯਦੀ ਹ[ Apwihj/ਧਵਓਰਾਂਕਤਾ ਵਾਰ ਧਵਅਓਤੀ, ਉਨਹਾਂ ਦ ਧਯਵਾਯ ਅਤ ਵਿੱ ਡ ਿੱ ਧਯ 'ਤ ਬਾਈਚਾਯ
ਦ ਜੀਵਨ' ਤ ਧਵਓਾਸ ਰਾਜਓਟ ਦ ਰਬਾਵ ਨੂੂੰ ਸਭਝਣ ਰਈ ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔਯ ਮਕ ਧਯਵਾਯਾਂ ਵਾਰ ਧਯਵਾਯਾਂ ਦੀ
ਛਾਣ ਓੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ[ ਭਜੂਦਾ ਅਧਧਐਨ ਧਵਚ ਅਾਹਜ ਧਵਅਓਤੀ ਦਾ 1.7% (02) ਓਸ ਾਇਆ ਧਕਆ[


ਯਜੀ ਯਟੀ ਦੀ ਸਿੰ ਤੀ ਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦ ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ ਫੀੀਐਰ: ਰਜਕਟ ਰਬਾਵਤ ਿਤਯ ਲਵੱ ਚ,
ਿਜਕਯਤਾਵ਼ਾਂ ਨੇ ਾਇਆ ਲਕ 3.33% (04) ਜਵਾਫਦਹ ਫੀੀਐਰ ਨਾਰ ਸਫਿੰ ਧਤ ਸਨ.

Household Assets
ਖਯਰੂ ਜਾਇਦਾਦ ਧਵਿੱ ਚ ਉਹ ਸਾਯੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਭਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ ijsdI koeI vI ਆਯਧਥਓ ਓੀਭਤ ਹੁੂੰ ਦੀ hY[ ies
iv`c ਇਨਹਾਂ ਧਵਚ ਬਧਤਓ ਜਾਇਦਾਦ ਧਜਵੇਂ ਜਭੀਨ, ਇਭਾਯਤਾਂ, ਸ਼ੂਧਨ, ਔਤੀ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਅਤਉਓਯਣ, ਕਯ-ਔਤੀ
ਉਓਯਣ ਅਤ ਧਵਿੱ ਤੀ ਸੂੰ ਤੀ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ[ ਧੂੰ ਡਾਂ ਦ ਓੁਝ ਰਬਾਵਸ਼ਾਰੀ ਧਯਵਾਯ ਏਅਯ ਓੂੰ ਡੀਸ਼ਨਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਓਯਦ
ਹਨ[ tybl 4.13 iv`c ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਧਰਆਂ ਦੀਆਂ ਖਯਰੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੂੰ ਡ kIqI geI hY[ ਇਹ ਟਰੀਧਵਜਨ,
ਪਧਯਿੱ ਜ, ਵਾਧਸ਼ੂੰ ਕਭਸ਼ੀਨ, ਭਫਾਈਰ, ਓੂਰਯ, ਧਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਆਧਦ ਦੀਆਂ ਫੁਧਨਆਦੀ ਸਹੂਰਤਾਂ ਰਕਬਕ ਸਾਯ ਖਯਾਂ
ਧਵਿੱ ਚ ਭਜੂਦ ਸਨ[ 96.67% ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰ ਓਾਂ ਓਰ Awpxy ਟਰੀਧਵਜਨ, ਪਧਯਿੱ ਜ, ਭਫਾਈਰਪਨਾਂ (100%) ਦੀ vrqoN
krdy hn[ 59.17% ਰ ਓਾਂ ਓਰ ਦ ਅਤ ਚਾਯ ਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਯਕ ਧਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਸਨ ਅਤ ਧਸਯਪ 10.83%
ਰ ਓਾਂ kol hI ਔਤੀਫਾੜੀ ਵਾਹਨ sn[ie`Qy k`uJ jvwb dyh sn, ਧਜਨਹਾਂ ਓਰ ਆਣ ਖਯਾਂ ਧਵਚ ਵਾਧਸ਼ੂੰ ਕਭਸ਼ੀਨ ਵੀ
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ਸਨ, qkrIbn 62.5%. ਹਾਰਾਂਧਓ ਇਹ ਦਧਔਆ ਧਕਆ ਸੀ ਧਓ ਇਿੱ ਥ kMipaUtr, ਰ ਟਾ ਜਾਂ ਭਾਈਓਰਵਵ Aqy
ਵਨ ਨਹੀਂ ਸਨ[
Table 4.13: Respondents on the basis of Household Assets
Variable

Number of Respondents

Percentage

Access to Television
Yes

116

96.67

No

04

3.33

Total

120

100.00

Access to Refrigerator
Yes

99

82.5

No

20

16.67

No Response

01

0.83

Total

120

100.00

Access to Washing Machine
Yes

75

62.5

No

39

32.5

Total

120

100.00

Access to Mobile Phones
Yes

120

100.00

No

0

0

Total

120

100.00

Access to Personal Vehicle
Yes

71

59.17

No

39

32.50

No response

10

8.33

Total

120

100.00

Access to Agricultural Vehicle
Yes

13

10.83

No

89

74.17

No Response

18

15.00

Total

120

100.00

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021
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Details of House Structure
ਇਹ dyKx iv`c AwieAw hY ik ਰਜਓਟ ਰਬਾਵਤ ਔਤਯ ਧਵਿੱ ਚ ਸਾਯ ਉੱਤਯਦਾਤਾਵਾਂ ਦ ਆਣ ਭਓਾਨ ਸਨ[ sB dy ਖਯ
ਧਚਿੱ ਓੜ, ਇਿੱ ਟ, ਸੀਧਭੂੰ ਟ ਆਧਦ ਤੋਂ ਫਣ ਹਏ ਸਨ[ ਇਸਦਾ ਅਯਥ ਇਹ ਹ ਧਓ ਅਧਧਐਨ ਓਯਨ ਵਾਰ ਔਤਯ ਧਵਿੱ ਚ k`cw, ਿੱ ਓਾ
ਅਤ ਅਯਧ-k`cw swry ਖਯ ਸਨ[

Table 4.14
Construction details of House Structure
Type of Construction Material Used

Frequency

Percent

Mud

08

6.67

Brick

26

21.67

Cemented

67

55.83

Thatched

0

0

Combination of brick and cement

14

11.67

Mud and Brick

05

4.17

Total

120

100

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021

ਟਫਰ 14.14 swP drswauNdw hY ik 55.83% (67) ਭਓਾਨ ਸੀਧਭੂੰ ਟ ਦ ਫਣ ਹਏ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਿੱ ਟਾਂ ਦੁਆਯਾ

bxy 21.67% (26) ਅਤ 11.67% (14) ਇਿੱ ਟ ਅਤ ਸੀਭੈਂਟ ਦਵਾਂ ਦ ਨਾਰ ਫਣ hoey ਸਨ[ ਧਸਯਪ 6.67% (08) ਖਯ
ਧਭਿੱ ਟੀ ਦ ਫਣ ਹਏ ਸਨ ਅਤ 4.17% (05) ਧਭਿੱ ਟੀ ਅਤ ਇਿੱ ਟ ਨਾਰ ਫਣ ਹਏ ਸਨ[
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Glimpses of Households in Chhiddan Village
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Source: SIA-PGIHRE Team clicked pictures the field survey Feb-April 2021
Table 4.15
Number of Floors in house of the respondents
Number of Floors

Frequency

Percent

One

95

79.17

Two

22

18.33

Three

03

2.50

Total

120

100.00

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021
ਟਫਰ 4.15 ਸਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ ਧਓ 79.17% ਖਯ ਦੀ isrP ਇਓ ਭੂੰ ਧਜਰ ਸੀ ਅਤ ਧਸਯਪ 2.50% (03)

GrW iv`c ਧਤੂੰ ਨ ਭੂੰ ਜਰਾਂ ਸਨ[ ਇਿੱ ਥ 18.33% (22) ਖਯ ਸੀ ਧਜਸ ਦੀਆਂ ਦ ਭੂੰ ਜਰਾਂ ਸਨ[
Table 4.16
Number of Rooms in Household
Numbers of Rooms

Frequency

Percent

1 to 2

85

70.83

3 to 4

28

23.33

5to 6

06

5.00

No Response

01

0.83

Total

120

100.00

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021
tybl 4.16 ਸਿੱ ਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਦਯਸਾਉਂਦੀ ਹ ਧਓ ਧਜਆਦਾਤਯ ਜਵਾਫਦਹ, 70.83% (85) ਖਯਾਂ ਧਵਚ 1-2 ਦ ਧਵਚਓਾਯ
ਓਭਯ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 23.33% (28) ਜਵਾਫਦਹ ਸਨ ਧਜਨਹਾਂ ਓਰ 3-4 ਓਭਯ ਸਨ[ ਇਿੱ ਥ ਧਸਯਪ 5.00% ਸਨ
ਧਜਨਹਾਂ ਓਰ 5-6 ਦ ਓਭਯ ਸਨ[ ਇਿੱ ਥ ਧਸਯਪ ਇਿੱ ਓ ਹੀ ਖਯ ਸੀ ਧਜਸ ਨੇ ਇਸ ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਫ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ[
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Source of Cooking
ਸਾਯ ਧੂੰ ਡ ਧਵਚ ਫਹੁਧਕਣਤੀ ਧਯਵਾਯ ਐਰੀਜੀ 'ਤ ਧਨਯਬਯ ਸਨ[ ਇਿੱ ਥ k`uJ ਧਯਵਾਯ ਸਨ ਜ ਔਾਣਾ ਓਾਉਣ ਰਈ
ਐਰ.ੀ.ਜੀ. ਅਤ ਸਟਵ (ਚੁਿੱ ਰਹਾ) ਦਵਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਓਯ ਯਹ ਸਨ[ ਔਾਣਾ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਰਿੱਓੜ Awpxy ਯੁਿੱ ਔਾਂ ਤੋਂ leI jWdI

sI[
Table 4.17
Source of Cooking
Cooking Fuel
Frequency
08
Wood and Cow Dung
Nil
Kerosene
110
LPG
02
Others
Nil
No Response
120
Total
SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021

Percent
6.67
Nil
91.67
1.67
Nil
100.00

ਸਾਯਣੀ 4.17 ਧਵਿੱ ਚ ਸਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕਆ ਹ ਧਓ ijAwdwqr pirvwrW v`loN GrW iv`c ਐਰ.ੀ.ਜੀ

dI

vrqoN kIqI jWdI hY Bwv 91.67% (110), ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਰਿੱਓੜ ਅਤ ਕਫਯ dIAW pwQIAW qoN 6.67% ਅਤ
1.67% ਸਨ[ ie`Qy 0% ਜਵਾਫ ਦਹ ਸਨ ਧਜਨਹਾਂ ਨੇ ਓਈ ਜਵਾਫ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ [
Drainage and Sanitation facility in the village
ਡਯਨੇਜ ਅਤ ਸਨੀਟਸ਼ਨ ਸਹੂਰਤਾਂ ਧਵਅਓਤੀ ਦ ਸਭਾਜਓ-ਆਯਧਥਓ ਧਛਓੜ ਨੂੂੰ ਦਯਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਰਈ AiDAYn

iv`c ieh p`K vI ਜwਣn ਦੀ ਓਧਸ਼ਸ਼ ਓੀਤੀ ਕਈ ਹ[
Table 4.18
Water Connections
Water Connection
Frequency
0
Well
0
Water Tank
120
Piped Supply
0
Pond
0
Hand Pump
0
No Response
120
Total
SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021
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Percent
0
0
100.00
0
0
0
100
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ਪੀਰਡ ਧਵਧਜਟ ਦਯਾਨ ਧੂੰ ਡ iC`fx ਧਵਿੱ ਚ ਾਣੀ ਦੀ ਸਰਾਈ sMbMDI ਜਾਣਓਾਯੀ ਇਓਿੱ ਤਯ ਓੀਤੀ ਕਈ। swry pirvwrW qoN
ਰਧਤਧਓਰਆ ਇਓਿੱ ਤਯ ਓੀਤੀ ਕਈ ਹ ਅਤ tybl 4.18 ਧਵਿੱ ਚ ਸ਼ ਓੀਤw geIAw fwtw ਸੂੰ ਓਤ ਧਦੂੰ ਦਾ ਹ ਧਓ ਰਕਬਕ ਸਾਯ
ਖਯਾਂ 120 GrW iv`c pwxI leI ਾਈ vwlI ਸਰਾਈ ਤ ਧਨਯਬਯ kIqw igAw hY[

Table 4.19
Availability of Toilets
Toilet Facility
Frequency
Yes
116
No
02
No Response
02
Total
120
SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021

Percent
96.67
1.67
1.67
100.00

Fig.4.4 Availability of Toilets

TOILET FACILITY
116

120
100
80
60
40
20

2

2

No

No Response

0
Yes

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021
ਸਾਯਣੀ 4.19 ਧਵਿੱ ਚ ਸਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕਆ ਹ ਧਓ ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਈ (SIA PGIHRE)ਨਭੂਨੇ ਦ
ਸਯਵਔਣ ਦਯਾਨ ਵਔ ਕਏ 96.67% ਧਯਵਾਯਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਔਾਨੇ ਸਨ I ਧਸਯਪ 1.67% ਧਯਵਾਯਾਂ ਓਰ ਔਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਨਹੀਂ
ਹ ਅਤ 1.67% ਉੱਤਯਦਾਤਾ ਪੀਰਡ ਵਯਧਓੂੰ ਕ ਦਯਾਨ ਇਸ ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਫ ਨਹੀਂ ਧਦੂੰ ਦ ਹਨ I
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Power Supply
ਇਹ ਨਟ ਓੀਤਾ ਧਕਆ hY ਧਓ ਧੂੰ ਡ ਧਵਚ ਧਫਜਰੀ dI ਸਰਾਈ ਉਰ`ਫਧ ਸੀ Aqy. ਧਜਆਦਾਤਯ ਖਯਾਂ iv`c ਧਫਜਰੀ ਦ
ਜਯੂਯੀ ਉਓਯਣ ਭਜੂਦ ਸਨ[

Water for Irrigation
ਪੀਰਡ ਵਯਓ ਦਯਾਨ ਇਹ ਦਧਔਆ ਧਕਆ ਧਓ isMcweI ਦੀਆਂ ਸਹੂਰਤਾਂ ਰਈ ਾਣੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਰ ਉਰਫਧ ਸੀ[ ਧਸੂੰ ਚਾਈ
ਧਯਤੀ ਹਠਰ ਾਣੀ ਤ ਧਨਯਬਯ ਓਯਦੀ ਹ jo ik ਧਫਜਰੀ ਨਾਰ ਚਿੱ ਰਣ ਵਾਰ itaUbਵਿੱਰਾਂ qy inrBr hY ਅਤ ਫਾਯਸ਼ ਦ
ਾਣੀ ਤ ਧਨਯਬਯ ਨਹੀਂ ਓਯਦੀ[

Cropping Pattern
ਰਾਜਓਟ ਦੀ ਜਭੀਨ iv`c KyqI Aqy ਭਨ ਧਓਸਭ ਦਾ ਹ[ KyqI iv`c ਝਨੇ, ਓਣਓ ਅਤ ਸਫਜੀਆਂ dIAW ਪਸਰਾਂ ਹਨ[

Cattle
ਸ਼ੂ ਾਰਣ ਦਾ ਾਰਣ ਓਯਨਾ ੇਂਡੂ ਸਭਾਜ ਧਵਚ ਯਜੀ-ਯਟੀ ਓਭਾਉਣ ਦਾ ਇਓ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹ[pSUAW ਨੂੂੰ ਇਿੱ ਓ ਆਯਧਥਓ
ਸੂੰ ਤੀ ਭੂੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ[ ਇਹ ਤਾ ਰਕਾਉਣ ਦੀ ਓਧਸ਼ਸ਼ ਓੀਤੀ ਕਈ ਧਓ ਓੀ ਧੂੰ ਡ ਵਾਸੀ ikMny rupey Anuswr ਦੁਿੱ ਧ ਵਚ
ਯਹ ਸਨ? ਦੁਿੱ ਧ 50 rupey ਰਤੀ ਰੀਟਯ id`qw jWdw hY[

Table 4.20
Number of Cattle
Families owning Cattle

Frequency

Percent

No Cattle

69

57.50

Up-to 5

24

20.00

5-10

23

19.17

Above 10

04

3.33

Total

120

100.00

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021
ੇਂਡੂ ਸਭਾਜ ਧਵਿੱ ਚ ਖਯ ਧਵਿੱ ਚ ਸ਼ੂ ਯਿੱ ਔਣਾ ਵੀ ਇਿੱ ਓ ਆਯਧਥਓ ਸੂੰ ਤੀ ਹ[ tybl 4.20 ਧਵਿੱ ਚ ਸਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕਆ ਹ
ਧਓ 69 ਖਯਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਓਈ ਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਨ[20.00% (24) ਖਯਾਂ ਧਵਿੱ ਚ 5 ਤਿੱ ਓ ਸ਼ੂ ਸਨ, 19.17% (23) ਖਯਾਂ ਧਵਿੱ ਚ 5-

10 ਅਤ 3.33% (04) ਧਯਵਾਯਾਂ ਧਵਿੱ ਚ 10 ਤੋਂ ਵਧਯ ਸ਼ੂ ਸਨ।
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Table 4.21
Quantity of Milk Produced
Total Milk Produce (per day in liter)

Frequency

Percent

No applicable

79

65.83

0-10

17

14.17

10-20

17

14.17

20-30

02

1.67

Above 30

05

4.17

Total

120

100.00

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021
tybl 4.21iv`c ਓੁਰ ਦੁਿੱ ਧ dy auqpwdn qy cwnxw pwieAw igAw hY[ ਇਿੱ ਥ ਓੁਰ 41 ਖਯ ਸਨ ਧਜਥ ਦੁਿੱ ਧ ਦਾ
ਉਤਾਦਨ ਹ ਧਯਹਾ ਸੀ। ਇਿੱ ਥ 17 ਧਯਵਾਯ ਸਨ ਧਜਿੱ ਥ ਹਯ ਯਜ 0-10 ਰੀਟਯ ਦੁਿੱ ਧ ਦਾ ਉਤਾਦਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ

17 ਧਯਵਾਯਾਂ ਨੇ ਹਯਓ ਨੂੂੰ 10-20 ਰੀਟਯ dw auqpwdn ਓੀਤਾ ਅਤ ਇਸ ਤਯਹਾਂ 02 ਖਯਾਂ ਧਵਿੱ ਚ 20-30 ਰੀਟਯ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ
ਦੁਿੱ ਧ ਦਾ ਉਤਾਦਨ kIqw jWdw ਹ Aqy 05 ਧਯਵਾਯ ਉਹ ਹਨ ਜ 30 ਧਰਟਯ ਦੁਿੱ ਧ ਤੋਂ ਉੱਯ auqpwdn krky vycdy

hn[
Table 4.22
Quantity of milk sold
Mil Sold (per day in litre @50 Rs.)

Frequency

Percent

No Milk Sold

0

0

0-5

22

18.33

5-10

12

10.00

More than 10

3

2.50

No Response

83

69.16

Total

120

100

SIA-PGIHRE Field Survey, Feb-April 2021
ਸਾਯਣੀ 4.22 ਧਵਿੱ ਚ ਧੂੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਵਚ ਕਏ ਦੁਿੱ ਧ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਨੂੂੰ ਸਿੱ ਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕਆ ਹ. 18.33% (22)
ਧਯਵਾਯਾਂ ਨੇ 5 ਰੀਟਯ, 10% (12) 5-10 ਰੀਟਯ ਅਤ 2.50% (3) 10 ਰੀਟਯ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਚਣ ਰਈ ਵਯਧਤਆ[ ਇਿੱ ਥ
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69.16% (83) ਜਵਾਫ ਦਹ ਸਨ ਧਜਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਔਾਸ ਸਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਫ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ[ ਹਾਰਾਂਧਓ ਇਹ ਦਧਔਆ ਧਕਆ ਸੀ ਧਓ
ਦੁਿੱ ਧ ਵਚਣਾ ਧੂੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਰਈ ਆਭਦਨੀ ਦਾ ਸਓੂੰਡਯੀ ਸਯਤ ਸੀ.

Glimpses of Fieldwork in Village Chhiddan

Interaction of the researcher with the Villagers

Discussion of the Field Investigator with Villagers
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Group Discussion with the Community Members
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CHAPTER V: ASSESSMENT OF THE SOCIAL AND ECONOMIC
IMPACT
Introduction
ਧਓਸ ਵੀ ਰ ਓਤੂੰ ਤr leI BlweI ਫਹੁਤ zrUrI ਹ[ ਬਾਯਤ ਧਵਸ਼ਵਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਰ ਓਤੂੰ ਤਯੀ ਦਸ਼ ਹਣ ਓਯਓ
ਸਭਾਧਜਓ, ਧਾਯਧਭਓ ਅਤ ਯਾਜਨੀਧਤਓ ਫਯਾਫਯੀ ਦ ਰਤੀਓ ਹ[ ਧਵਓਾਸ ਮਜਨਾਵਾਂ ਅਤ ਰਜਓਟਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਸਯਵਿੱ ਔੀ
ਧਵਓਾਸ ਦੀ ਧਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ[ ਸਯਓਾਯ ਅਤ ਨੀਤੀ ਧਨਯਭਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੂਧਭਓਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਰਾਈ ਨੂੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦ
ਨਾਰ-ਨਾਰ ਨਾਕਧਯਓਾਂ ਦੀਆਂ ਧਵਓਾਸ ਦੀਆਂ ਜਯੂਯਤਾਂ ਨੂੂੰ ੂਯਾ ਓਯਨਾ ਹ[ ਇਧਤਹਾਸ ies g`l dw gvwh hY ik
BwrI ਧਵਓਾਸ ਦੀ SurUAwq nwl ਦਸ਼ ਦ ਰ ਓਾਂ ਦ ਜੀਵਨ ਅਤ ਜੀਵਣI ਨੂੂੰ ਫਦਰIਆਂ jw skdw hY[ ਆਯਧਥਓ
ਧਵਓਾਸ ਅਤ ਧਵਓਾਸ ਦੀ ਰਧਓਧਯਆ ਦਯਾਨ ਫੁਧਨਆਦੀ FWcy ਧਵਿੱ ਚ ਧਨਵਸ਼ bhuq ਭਹਿੱ ਤਵੂਯਨ ਭਹਿੱ ਤਵ ਯਿੱ ਔਦਾ ਹ[
ਸਭਾਧਜਓ ਰਬਾਵ ਭੁਰਾਂਓਣ ਏਜੂੰ ਸੀ (SIA Agency) ਦਾ ਭੁਿੱ ਔ ਉਦਸ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣਤੀਆਂ ਅਤ ਭਧਓਆਂ ਨੂੂੰ ਸਭਝਣ
ਰਈ ਰਸਤਾਧਵਤ ਰਜਓਟ ਦਾ ਧਨਯਿੱ ਔ ਰਾਕਤ-ਰਾਬ ਧਵਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਸ਼ ਓਯਨਾ ਹ[ ਇਸ ਰਸੂੰਕ ਧਵਿੱ ਚ, AYs AweI ey
pI jI AweI AYc Awr eI (SIA -PGI-HRE)
ਨੇ ਰਬਾਧਵਤ ਔਤਯ ਦ ਰ ਓਾਂ ਦੀ ਯਾਏ ਇਓਿੱ ਤਯ ਓਯਨ ਰਈ ਵਿੱ ਔ ਵਿੱ ਔ ਧਵਧੀਆਂ ਧਜਵੇਂ ਖਯਰੂ ਸਯਵਔਣ, ਓੇਂਦਧਯਤ
ਸਭੂਹ ਧਵਚਾਯ ਵਟਾਂਦਯ ਅਤ ਜਨਤਓ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਹਾਯਾ ਧਰਆ hY[ ਭਜੂਦਾ ਅਧਧਆਇ dw ਉਦਸ਼ ਔਤਯ ਧਵਚ
ਓਯਵਾਏ ਕਏ ਸਯਵਔਣ ਦਸ ਭਾਧਜਓ-ਆਯਧਥਓ ਰਾਕਤ-ਰਾਬ ਧਵਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਨੂੂੰ ਸ਼ ਓਯਨਾ ਹ[ ਓੁਿੱ ਰ 120 ਖਯਾਂ ਨੂੂੰ ਫ
ਤਯਤੀਫ ਤਯੀਓ ਨਾਰ ਚੁਧਣਆ ਧਕਆ ਅਤ ਸਯਵਔਣ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਧਜਨਹਾਂ ਧਵਚੋਂ ਇਿੱ ਓ ਧਯਵਾਯ (0.83 ਰਤੀਸ਼ਤ)
ਧਸਿੱ ਧਾ ਰਬਾਧਵਤ ਹਇਆ ਧਓਉਂਧਓ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਖਯ ਜਾਂ ਜਭੀਨ ਰਸਤਾਧਵਤ ਰਾਜਓਟ ਰਈ ਵਯਤੀ ਜਾਏਕੀ[ ਰਸਤਾਧਵਤ
ਰਾਜਓਟ pI jI AweI AYc Awr eI (PGI-HRE)
30 ਏਓੜ ਜਭੀਨdw AiDgRihx ਓਯਕੀ ਜ ਧੂੰ ਡ ਦ ਇਓ ਧਯਵਾਯ ਨਾਰ ਸਫੂੰ ਧਤ ਹ। ਇਸ ਰਈ, ਇਸ ਰਜਓਟ
ਦ ਤਧਹਤ ਧਸਯਪ ਇਿੱ ਓ ੀ ਏ ਐਪ (ਰਜਓਟ ਰਬਾਵਤ ਧਯਵਾਯ) ਧਭਧਰਆ[ ਅਧਧਆਇ ਦ ਧਵਆਓ FWcy ਧਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ:
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1)ਵਿੱ ਔ ਵਿੱ ਔ ਫਾਕਫਾਨੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦਾ ਵਯਵਾ ਜ ੂੰ ਜਾਫ ਧਵਚ ਸੈਂਟਯ ਪਾਯ ਐਓਸੀਰੈਂ ਸ (Center for Excellence )
ਵਜੋਂ ਸਥਾਤ ਓੀਤ ਕਏ ਹਨ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਧਓਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਰਾਬ bwry[
2)ਰਸਤਾਧਵਤ ਰਜਓਟ ਦ ਔਤਯਾਂ ਧਵਚ ਧੂੰ ਡ iC`fx, ਧਜਰਹਾ ਅਜਨਾਰਾ, ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਧਵਔ ਐਸ.ਆਈ.ਏ.ੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਚ.ਆਯ. ਟੀਭ ਦੁਆਯਾ ਪੀਰਡ ਵਯਓ ਦਯਾਨ ਦਯਜ ਓੀਤ ਕਏ ਰਸਤਾਧਵਤ ੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਚ.ਆਯ.
ਦ ਸਭਾਧਜਓ-ਆਯਧਥਓ ਰਬਾਵ bwry[
ਇਹ ਸਥਾਨ ਧਵਿੱ ਤਯ ਸ਼ਧਹਯ ਤੋਂ ਰਕਬਕ 12 ਧਓਰ ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਬਾਯਤ-ਾਧਓਸਤਾਨ dI ਓ ਭਾਂਤਯੀ ਸੀਭਾ'
ਤ ਅਟਾਯੀ- vwhgw ਇੂੰ ਟੀਕਯਟਡ ਚਿੱਓ ਸਟ (ਆਈਸੀੀ) ਤੋਂ 10 ਧਓਰ ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਸਧਥਤ ਹ।
Section A
The State of Punjab and Horticulture
ੂੰ ਜਾਫ Bwrq ਦ ਉੱਤਯ ਧਵਿੱ ਚ ਸਧਥਤ ਹ ਅਤ ਉ-ਕਯਭ ਭਸਭ ਵਾਰਾ ਜੁਰਾਈ-ਅਓਤੂਫਯ ਦ ਭਹੀਧਨਆਂ ਧਵਿੱ ਚ
400-1000 ਧਭਰੀ ਭੀਟਯ ਸਾਰਾਨਾ ਭੀਂਹ ੈਂਦਾ ਹ ਅਤ ਧਭਿੱ ਟੀ ਦਾ ੀਐਚ 7.5 - 8.5 ਹ। pMjwb ਯਾਜ ਨੂੂੰ ਬਾਯਤ
ਦਾ Anwj dwqw vI ਧਓਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ[ ਹਯੀ ਓਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦਸ ਭੇਂ ਧਵਿੱ ਚ ਭੁਨਾਧਪਆਂ ਦ G`tx ਨਾਰ, ਯਾਜ ਨੇ
ਹਾਰ ਹੀ ਧਵਿੱ ਚ ਆਣ ਉੱਚ ਭੁਿੱ ਰ ਵਾਰ ਧਹਿੱ ਸ ਦ ਫਾਕਫਾਨੀ ਵਿੱ ਰ ਤਜੀ ਨਾਰ ਤਫਦੀਰੀ ਓਯਨੀ ਸ਼ੁਯੂ ਓਯ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹ
ਧਜਸ ਨਾਰ ਓੁਿੱ ਰ ਪਸਰੀ ਔਤਯ ਦਾ 4.83% ਔਤੀਫਾੜੀ ਉਤਾਦਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਫਾਕਵਾਨੀ ਜੀਡੀੀਦ 12.43% ਮਕਦਾਨ ਦ
ਨਾਰ ਹ। ਫਾਕਫਾਨੀ ਧਵਬਾਕ ਦਾ ਭੁਿੱ ਔ ਉਦਸ਼ ਫਾਕਫਾਨੀ ਦ ਉਤਾਦਨ ਰਈ ਉਰਫਧ ਸੀਧਭਤ ਯਓਫ ਧਵਚ ਝਾੜ
ਵਧਾਉਣ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਤਓਨੀਓੀ ਜਾਣਓਾਯੀ ਦਣਾ, ਪਸਰੀ ਧਵਧਬੂੰ ਨਤਾ 'ਤ ਭੁਿੱ ਔ ਧਧਆਨ ਓੇਂਦਯਤ ਓਯਧਦਆਂ,
ਧਓਸਾਨਾਂ ਧਵਚ ਉੱਚ ਓੀਭਤ ਵਾਰ ਫਾਕਫਾਨੀ ਪਸਰਾਂ ਰਤੀ ਜਾਕਯੂਓਤਾ ਦਾ ਓਯਨਾ ਹ। ਇਹ ਧਵਬਾਕ ਧਓਸਾਨਾਂ ਅਤ
ਧਵਧਕਆਨਓ ਬਾਈਚਾਯ ਦ ਧਵਚਓਾਯ ਇਿੱ ਓ ੁਰ ਵਜੋਂ ਓੂੰ ਭ ਓਯਦਾ ਹ ਤਾਂ ਜ ਧਫਹਤਯ ਰਫੂੰਧਨ ਦ ਤਯੀਧਓਆਂ ਨਾਰ
ਆਭਦਨੀ ਧਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਓੀਤਾ ਜਾ ਸਓ [
.Source: https://punjabhorticulture.com/
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Table 5.1
Area under horticulture in Punjab
Horticultural Crops in Punjab

Land (in hectares)

Fruits

86670

Vegetables

273250

Flowers

2100

Spices and Aromatic crops

18730

Total land

380750

Source: https://punjabhorticulture.com/
ਟਫਰ 5.1 iv`c cwnxw pwieAw igAw ਹ ਧਓ ਭਜੂਦਾ ਸਭੇਂ, ੂੰ ਜਾਫ ਯਾਜ ਧਵਿੱ ਚ ਫਾਕਵਾਨੀ ਪਸਰਾਂ ਹਠ ਯਓਫਾ
380750 ਹਓਟਅਯ ਹ[ ਧਜਸ ਧਵਚੋਂ 86670 ਹਓਟਅਯ ਪਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹ, 273250 ਹਓਟਅਯ ਸਫਜੀਆਂ ਦ
ਅਧੀਨ ਹ, 2100 ਪੁਿੱ ਰਾਂ ਦ ਹਠ ਹ ਅਤ 18730 ਹਓਟਅਯ ਭਸਾਰ ਅਤ ਔੁਸ਼ਫੂ ਵਾਰੀਆਂ ਪਸਰਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਹ[
ਫਾਕਫਾਨੀ ਧਭਸ਼ਨ ਤਧਹਤ ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਓੇਂਦਯਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਓੀਤੀ ਕਈ ਹ qW ਜ ਫਾਕਫਾਨੀ ਨੂੂੰ hor A`gy vDwieAw
jw sky[ sYNtr AwP AYksIlYNs (Center for Excellence ) ਸਾਯਣੀ 5.2 ਧਵਚ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕਆ ਹ ਅਤ ਅਿੱ ਕ
ਧਵਸਥਾਯ ਨਾਰ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕਆ ਹ[
Table 5.2

Centre of Excellence

Centre of Excellence
Financial Year
Land (in acres)

District

Vegetable

2012-13

15

Kartarpur, Jalandhar

Fruits

2012-13

17

Hoshiarpur

Floriculture

2018-19

7.5

Doraha, Ludhiana

Potato

2016-17

59

Jalandhar

Source: https://punjabhorticulture.com/Projects.html
Centre of Excellence (COE) for Vegetables,Kartarpur, Punjab
ਓਯਤਾਯੁਯ, ਜਰੂੰਧਯ ਧਵਔ ਸਫਜੀਆਂ ਰਈ ਸੈਂਟਯ AwP ਐਓਸੀਰੈਂ ਸ nMU ਧਵਿੱ ਤੀ ਸਾਰ 2012-13 ਧਵਚ ਯਾਸ਼ਟਯੀ
ਫਾਕਫਾਨੀ ਧਭਸ਼ਨ ਤਧਹਤ ਭਨਜੂਯ ਅਤ ਰਵਾਨਕੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਕਈ ਹ। ਇਹ ਓਯਤਾਯੁਯ, ਜਰੂੰਧਯ-ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਹਾਈਵ

55 | Page

SIA Study of Land Acquisition for (PGIHRE) at Chhiddan village

'ਤ ਸਧਥਤ ਹ। ਇਹ ਓੇਂਦਯ 15 ਏਓੜ ਦਔ ਤਯ ਧਵਿੱ ਚ ਸਥਾਤ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਹ ਅਤ ਇਸ ਰਈ ਓੁਰ ਰਾਜਓਟ ਦੀ
ਰਾਕਤ 973.56 ਰਿੱਔ ਯੁਏ ਹ। ਇਹ ਓੇਂਦਯ ਪਯੂੰ ਟ ਰਾਈਨ ਰਦਯਸ਼ਨਾਂ ਅਤ ਧਸਔਰਾਈ ਓੇਂਦਯ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ
ਸਫਜੀਆਂ ਦ vDIAw ਫੂਟ lgwaux leI kMm kr irhw hY[ ਇਸ ਓੇਂਦਯ ਧਵਚ v`K-v`K qrHW dy sur`iKAq FWcy
ijvyN ik (ਹਾਈ-ਟਓਰੀ ਹਾਉਸ, ਓੁਦਯਤੀ ਤਯ 'ਤ ਹਵਾਦਾਯ ਰੀ ਹਾaUs, ਨੈਿੱਟ hwaUs Aqy ਵਾਓ-ਇਨਟਨਰਜ) ਸਥਾਧਤ ਓੀਤ ਕਏ ਹਨ ਧਜਸ ਧਵਚ G`t Krcy qy ਕੁਣਵਿੱ ਤਾ ਵਾਰੀਆਂ ਸਫਜੀਆਂ ਦਾ ਓੀਤੀਆਂ ਜਾ
ਸਓਦੀਆਂ ਹਨ[
Key features of COE:
1. hweI–tYk nrsrI: 2000 ਭੀਟਯ ਦ ਔਤਯ ਧਵਿੱ ਚ ਹਾਈ-ਟਓ ਰੀ hwaUs ਸਥਾਤ ਓੀਤਾ gey hn
ਧਜਸ ਧਵਿੱ ਚ ਧਓਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂੰ ਕ ਅਨੁਸਾਯ ਓੂੰ ਟਨਯ ਵਾਰੀ ਸਫਜੀ, ਨਯਸਯੀ ਦ ਫੂਟ, ਧਭਿੱ ਟੀ ਖਿੱ ਟ ਭੀਡੀਆ ਧਵਿੱ ਚ
ਧਤਆਯ ਓੀਤ ਜਾ ਯਹ ਹਨ। ਧਓਸਾਨ ਓੇਂਦਯ ਧਵਚ ਫੀਜ ਧਦੂੰ ਦ ਹਨ ਅਤ ਨਾ ਭਾਤਯ ਔਯਚ ਦ ਓ ਔਤ ਧਵਚ
ਫੀਜਣ ਰਈ ਦ ਧਤਆਯ ਓਯਦ ਹਨ। ਤਓਯੀਫਨ 107 ਰਿੱਔ ਫੂਟ ਧਓਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸਰਾਈ ਓੀਤ ਜਾ ਚੁਿੱ ਓ
ਹਨ, ਧਜਸ ਨਾਰ ਤਓਯੀਫਨ 6000 ਧਓਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਪਾਇਦਾ ਹਇਆ ਹ।
2. sbjI dy bUitAW dI Gr q`k phuMc: ਇਸ ਵਰ, ਸੀ  ਈ ਧਵਔ ਉਤਾਧਦਤ ਓੀਤ ਕਏ ਫੂਟ ਓੇਂਦਯ ਦ
ਵਾਹਨ ਧਵਚ ਧਓਸਾਨ ਦ ਦਯਵਾਜ ਤ ਹੁੂੰ ਚwey ਜਾ ਯਹ ਹਨ[ies dy bdly ਧਓਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ AwvwjweI dI ਨਾ
ਭਾਤਯ ਰਾਕਤ ਅਦਾ ਓਯਨੀ ੈਂਦੀ ਹ[
3. ਵੱ ਿ ਵੱ ਿ ਸੁਯੱਲਿਅਤ FWicAW ਦ ਅਧੀਨ ਸਫਜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਨਕੀਕਯਨ ਅਤ ਰਦਯਸਨ: ਵਿੱ ਧ ਯਹੀ
ਆਫਾਦੀ ਅਤ ਸ਼ਧਹਯੀ ਓਯਨ ਰਈ, ਰਤੀ ਮੂਧਨਟ ਔਤਯ ਧਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਧ ਉਤਾਦਨ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਹ[ ਸਫਜੀਆਂ
ਦਾ ਸਾਰ ਬਯ ਉਤਾਦਨ vDwayx leI ਉਤਾਦਨ ਦੀ ਧਭਆਦ ਧਵਚ ਵਾਧਾ ਓਯਓ ਅਤ ਸੁਯਿੱਧਔਅਤ
vwhIXog jmIn ਦੁਆਯਾ ਅਨੁਓੂਰ ਹਾਰਤਾਂ iv`c ਰਾਤ ਓੀਤਾ ਜਾ ਸਓਦਾ ਹ[ ਇਸ ਓੇਂਦਯ ਧਵਚ, ਵਿੱ ਔਵਿੱ ਔ ਸਫਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਸਰਾਂ (ਯੂੰ ਕੀਨ kYpsIkm, ਔਯਫੂਜ, ਟਭਾਟਯ, ibnW bIj ਔੀਯ, bYNgx,
ਜੂਧਚਨੀ, ਫਰਓਰੀ, ਆਧਦ) ਇਨਹਾਂ ਰਈ ਉਧਚਤ ਤਓਨਾਰ ਜੀਆਂ ਰਿੱਬਣ ਰਈ ਓੁਦਯਤੀ ਤਯ 'ਤ ਹਵਾਦਾਯ ਰੀ
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ਹਾaUs, ਨੈਿੱਟ hwaUs ਅਤ ਵਾਓ-ਇਨ-surMgW ਧਵਚ ਉਕਾਈਆਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਹਨ[ ਇਹ ਸਾਯ FWcy ਸਵ
ਚਾਧਰਤ ਡਧਯ Kwd ਰਣਾਰੀ ਨਾਰ ਚੂੰ ਕੀ ਤਯਹਾਂ ਜੁੜ ਹਏ ਹਨ[ ਇਨਹਾਂ FWicAW ਧਵਚ ਪਸਰਾਂ ਦੀ
ਧਜਭਟਯੀ ਦ ਨਾਰ ਔਾਦ ਅਤ ਾਣੀ nMU inXimq rUp iv`c id`qw jWdw hY[ ies sB ਦਾ ਭੁਿੱ ਔ ਉਦਸ਼
ਸਬ ਤੋਂ vDIAw FWcy, pr ssqy FWcy ਦਾ ਧਵਓਾਸ ਓਯਨਾ ਹ ਧਜਸ ਧਵਿੱ ਚ ਕੁਣਵਿੱ ਤਾ ਵਾਰੀਆਂ ਸਫਜੀਆਂ
ਧਤਆਯ ਓੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਓਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ ਧਓਸਾਨ ਇਸਨੂੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਰ ਅਣਾ ਸਓਣ[
4. ਸਫਜੀ ਵਚਣ ਵਾਰ ਆਉਟ ਰ ੈੱਟ ਦਾ ਭਾਡਰ: ਯਸਈ ਦੀ ਫਾਗਫਾਨੀ ਰਈ ਤਾਜੀ ਸਫਜੀਆਂ ਅਤ ਫੂਟ
ਰਈ ਇੱਕ ਲਵਕਯੀ ਆਉਟਰ ੈੱਟ ਸੀ.ਈ.ਈ. ਗਟ ਦ ਨੇੜ ਸਥਾਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹ[ ਕੇਂਦਯ ਲਵਚ
ਲਤਆਯ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜੀਆਂ ਸਫਜੀਆਂ ਨੂਿੰ ਇਸਏ ਅਯਕਿੰ ਡੀਸਨਡ ਲਵਕਯੀ ਲਵਚ ਵਚਣ ਰਈ ਯੱ ਲਿਆ
ਜ਼ਾਂਦਾ ਹ[
5. ਸਟ-ਵਾਢੀਰਫਿੰਧਨਸੁਲਵਧਾ: ਇਿੱ ਓ ਓ ਖਯ ਸਟ-ਵਾਢੀ ਰਫੂੰਧਨ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਦਾ ਰਦਯਸ਼ਨ ਓਯਨ ਰਈ
ਸਥਾਧਤ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਹ[ ਇਸ ਓ Gr ਧਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਔ ਵਿੱ ਔ ਸਫਜੀਆਂ ਦ ਸ਼ਰਪ ਰਾਈਪ ਨੂੂੰ ਵਧਾਉਣ ਰਈ
ਤਾਭਾਨ ਅਤ ਨਭੀ ਦ ਿੱ ਧਯ ਨੂੂੰ ਭਾਨਓੀਓਯਨ ਓਯਨ ਰਈ ਸਭਯਿੱ ਥਾ ਦ 2 ਓਰਡ ਯੂਭ ਹਯਓ 5
ਐਭ.tI.ਅਤ ਇਿੱ ਓ ਰੀ ਓੂਧਰੂੰਕ ਯੂਭ 2.5 AYm.tI.ਸਥਾਤ ਓੀਤ ਕਏ ਹਨ[ ਇਨਹਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਸਫਜੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਔ ਵਿੱ ਔ ਰਟਣ ਵਾਰੀਆਂ ਤਓਨਾਰ ਜੀਆਂ ਧਜਵੇਂ ਧਓ ਸੁੂੰ ਕੜਨਾ ਅਤ ਧਚਓਣਾ ਰਟਣਾ ਭਾਨਓੀਓਯਣ
ਅਤ ਰਦਯਸ਼ਤ ਓੀਤਾ ਜਾ ਧਯਹਾ ਹ[ ਹੁਣ ਛਾਂਟੀ ਦ ਕਯਧਡੂੰ ਕ ਅਤ ਵਿੱ ਔ ਵਿੱ ਔ ਸਫਜੀਆਂ ਰਈ ਧਓੂੰ ਕ ਰਾਈਨਾਂ
ਔਯੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ[
6. ਭਨੁੱਿੀ ਸਯਤ ਲਵਕਾਸ: ਲਕਸਾਨ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਸੁਯੱਲਿਅਤ ਕਾਸਤ ਫਾਯ ਲਨਮਭਤ ਲਸਿਰਾਈ ਲਦੱ ਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ[
ਹੁਣ ਤੱ ਕ, ਸੁਯੱਲਿਅਤ ਕਾਸਤ ਸਿੰ ਫਿੰ ਧੀ 21 ਲਸਿਰਾਈ ਰਗਯਾਭ (3 ਲਦਨ) ਆਮਲਜਤ ਕੀਤ ਜਾ ਚੁੱ ਕ
ਹਨ ਅਤ 779 ਲਕਸਾਨ਼ਾਂ ਅਤ 175 ਤਕਨੀਕੀ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਲਸਿਰਾਈ ਲਦੱ ਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹ। ਯਾਜ
ਲਵਚ ਸੁਯੱਲਿਅਤ ਕਾਸਤ ਨੂਿੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਯਨ ਰਈ ਇਸ ਕੇਂਦਯ ਲਵਿ 4 ਯਾਸਟਯੀ ਅਤ ਅਿੰ ਤਯ
ਯਾਸਟਯੀ ਸਭੀਨਾਯ ਆਮਲਜਤ ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ[
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7. ਸਾਲਹਤ ਦਾ ਰਕਾਸਨ: ਸੀ  ਈ ਨੇ ਿੰ ਜਾਫ ਲਵਚ ਸੁਯੱਲਿਅਤ ਕਾਸਤ ਫਾਯ ਸਾਲਹਤ ਰਕਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹ।
Business model of the COE: ਸਫਜੀਆਂ ਦ ਫੂਟ ਅਤ ਤਾzw ਸਫਜੀਆਂ ਦੀ ਧਵਓਯੀ ਤੋਂ kwPI Awmmdn pYdw
kIqI jw rhI hY[ ieh Awmdn ਫੈਂਓ ਧਵਚ ਔਾਤਾ ਔਰਹ ਓ jmHW krvwey jWdy hn[ sYNtr ivKy hoeI ivkrI nMU
ਇਸ ਔਾਤ ਧਵਿੱ ਚ ਜਭਹਾ krvwaux aupMrq rojwnw dy ਓੂੰ ਭ ਓਾਜੀ ਔਯਧਚਆਂ ਨੂੂੰ ੂਯਾ ਓਯਨ ਰਈv riqAw jWdw hY[
ਸੀ.E.ਈ. ਦੀ ਦਔਬਾਰ ਰਈ ੂੰ ਜਾਫ ਸਯਓਾਯ ਨੇ250.00 l`K ਯੁਏ ਦਾ ਓਾਯਸ ਪੂੰ ਡ id`qw hY, ਤਾਂ ਧਓ ਇਹ
ਓੇਂਦਯ ਬਧਵਿੱ ਔ ਧਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਓ ਰੂੰਫ ਸਭੇਂ ਰਈ ਧਓਸਾਨੀ ਬਾਈਚਾਯ ਦੀ ਸਵਾ ਓਯ ਸਓ[
Future plans:
1. ਹਾਈਡਯਧਨਓ ਮੂਧਨਟ ਦਾ ਰਦਯਸ਼ਨ[
2. ਰੜੀ ਫਿੱ ਧ, ਕਯਧਡੂੰ ਕ ਅਤ ਧਓੂੰ ਕ ਰਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਾ[
3. G`t Kwd qoN vDIAw Psl dI kwSq[
4. ਨਵੀਂ ਪਸਰਾਂ ਅਤ ਪਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਓਸਭਾਂ / ਹਾਈਧਫਰਡਾਂ ਔੁਿੱ ਰੀ ਅਤ ਸੁਯਿੱਧਔਅਤ ਓਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ[
5. ਸਫਜੀਆਂ ਦਾ ਜਧਵਓ ਉਤਾਦਨ[
6. ਸ਼ਧਹਯੀ ਔਤਯਾਂ ਧਵਚ B`q aup`r ਯਸਈ bਕੀਚy nMU ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਓਯਨ ਰਈ[
7. ਧਭਿੱ ਟੀ/Kwd ਦੀ ਯਔ ਅਤ ਦ ਓਰੀਧਨਓ ਰ ਫ ਦੀ ਸਥਾਨਾ[
8. 50 ਧਓਰ ਵਾਟਸਰਯਾਵਯਸਟਸ਼ਨਾਂਦੀਸਥਾਨਾ[
Centre of Excellence for Fruits, Hoshiarpur
ਧਵਿੱ ਤੀ ਸਾਰ 2012-13 iv`c nvW ਸੀ.E.ਈ. ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਫਾਕਫਾਨੀ ਧਭਸ਼ਨ ਤਧਹਤ ਭਨਜੂਯ kIqw igA । ਇਹ
ਪਕਵਾੜਾ ਹੁਧਸ਼ਆਯੁਯ ਹਾਈਵ 'ਤ ਔਨੜਾ, ਹੁਧਸ਼ਆਯੁਯ ਧਵਔ ਸਧਥਤ ਹ[ ਇਹ ਓੇਂਦਯ 17 ਏਓੜ ਦ ਔਤਯ ਧਵਚ
ਸਥਾਧਤ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਹ ਅਤ ਇਸdy ਓੁਰ ਰਾਜਓਟ ਦੀ ਰਾਕਤ 1039.56 ਰਿੱਔ ਯੁਏ ਹ। ਇਹ ਓੇਂਦਯ ਪਯੂੰ ਟ
ਰਾਈਨ ਰਦਯਸ਼ਨਾਂ ਅਤ ਧਸਔਰਾਈ ਓੇਂਦਯ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ vDIAw kvwltI dy ਪਰW vwly ਧਦਆਂ auqpwdn leI
kMm kr irhw hY[ਇਸ ਓੇਂਦਯ ਧਵਚ ਓਈ ਸੁਯਿੱਧਔਅਤ FWcy (ਹਾਈ-ਟਓ ਰੀਹਾਉਸ, ਸਓਰੀਨ hwaUs ਅਤ
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ਨੈਿੱਟhwaUs) ਸਥਾਤ ਓੀਤ ਕਏ ਹਨ[ ਧਸਟਯਸ ਨਯਸਯੀ ਹਾਈ-ਟਓ ਰੀhwaUs ਧਵਚ SurUAwq kIqI geI hY
ਅਤ bwAd iv`c iesnMU nY~t hwaUs iv`c iljwieAw jwvygw[
Key features of COE:
1. ਹਾਈ-ਟਕਨਯਸਯੀ:vDIAw kvwltI dy Pk audXog nUM auqSwihq krn leI Pl-ieMfstrI nMU
auqSwihq krn dI zrUrq hY[ ies kyNdr ivc 1000 mItr dy Kyqr ivc hweI tYk pOlIhwaus sQwipq
kIqw igAw hY ijs ivc ibnW Kwd qoN inMbU dy vDIAw kvwltI dy bUty iqAwr kIqy jw irhy hn[ ieh
bUty bwAd iv`c n~Yt hwaUs iv`c qbdIl kIqy jWdy hn qW jo iehnW dw vDIAw qrIky nwl auqpwdn
kIqw jw sky[ ਰਕਬਕ 90000 ਓੁਆਰਟੀ dy ਧਫਭਾਯੀ ਯਧਹਤ ਧਨੂੰਫੂ ਦ ਦ bwAd iv`c lokW ਨੂੂੰ ਸਰਾਈ
ਓੀਤ ਕਏ ਹਨ।
2. ਭਦਯ ਫਰਾਕਸ: ਦ ਸਓਰੀਨhwaUs ਸਥਾਤ ਓੀਤ ਕਏ ਹਨ ਧਜਸ ਧਵਚ ਵਿੱ ਔ ਵਿੱ ਔ ਧਓਸਭਾਂ ਦ ਭਦਯ ਦ ਯਿੱ ਔ
ਜਾ ਯਹ ਹਨ[
3. inMbU ਦੀਆਂ ਲਕਸਭ਼ਾਂ ਅਤ ਯੂਟ ਸਟਾਕ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਨਕੀਕਯਨ ਅਤ ਰਦਯਸਨ: ਸੈਂਟਯ ਆਪ ਐਓਸੀਰੈਂ ਸ (Center
for Excellence ) ਧਵਔ ਵਿੱ ਔ ਵਿੱ ਔ ਧਵਦਸ਼ੀ ਅਤ ਦਸੀ ਧਨੂੰਫੂ ਧਓਸਭਾਂ ਅਤ ਯੂਟ ਸਟਓਸ ਦਾ ਭੁਰਾਂਓਣ ਓੀਤਾ ਜਾ ਧਯਹਾ
ਹ[ ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਯੂਟ ਸਟਓਸ Aqy ਧਨੂੰਫੂ ਦੀਆਂ 31 ਵਿੱ ਔਯੀਆਂ ਧਓਸਭਾਂ ਓੇਂਦਯ ਧਵਚ ਰਕਾਈਆਂ ਕਈਆਂ ਹਨ[ ਾਣੀ
ਦੀ ਯੁਓਾਵਟ ਤੋਂ ਫਚਣ ਅਤ ਧਦਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜਹਾਂ ਨੂੂੰ ਧਫਹਤਯ ਹਵਾ ਰਦਾਨ ਓਯਨ ਰਈ ਸਾr yਫੂਟ nMU ਸੁਿੱ ਜੀਆਂ
(ਉੱਚੀਆਂ ਚਿੱ ਟਾਨਾਂ) 'ਤ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਹ[ ਉਯਓਤ ਫੂਟ ਰਕਾਉਣ ਧਵਿੱ ਚ ਹਠ ਧਰਔੀਆਂ ਤਓਨਾਰ ਜੀਆਂ ਨੂੂੰ
ਭਾਨਓੀਧਓਰਤ ਓੀਤਾ ਜਾ ਧਯਹਾ ਹ: ਹਯਓ ਦ ਨੂੂੰ ਸਵਚਾਧਰਤ ਡਧਯ ਪਧਯਿੱ ਕਸ਼ਨ ਸਹੂਰਤਾਂ ਰਦਾਨ ਓਯਓ ਔਾਦ ਅਤ
ਾਣੀ ਦੀ splweI nMU ਭਾਨਓ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਧਯਹਾ ਹ[ ਧਨੂੰਫੂ ਦ ਧਦਆਂ ਦੀ ਧਸਔਰਾਈ ਅਤ ਛਾਂਟੀ leI ਇਸਦ
ਨਾਰ, ਨਦੀਨਾਂ ਦ ਵਾਧ ਦਾ ਅਧਧਐਨ ਰਾਸਧਟਓ ਦ ਭਰ ਧਚੂੰ ਕਦੀ ਵਯਤੋਂ ਓਯਓ ਓੀਤਾ ਜਾ ਧਯਹਾ ਹ[
4. vwFI ਫਾਅਦ dIAW ਰਫਿੰਧਨ ਸਹੂਰਤ਼ਾਂ: vwFI ਦ ਫਾਅਦ ਰਫੂੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਰਤਾਂ ਦਾ ਰਦਯਸ਼ਨ ਓਯਨ ਰਈ
ਇਿੱ ਓ ਓ hwaUs ਸਥਾਤ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਹ[ ਇਸ ਓhwaUs ਧਵਿੱ ਚ ਸਭਯਿੱ ਥਾਦ 2 ਓਰਡ ਯੂਭ ਹਯਓ 5 ਐਭ ਟੀ
ਅਤ 2.5 ਐਭਟ ਸਭਯਿੱ ਥਾ ਵਾਰਾ ਇਿੱ ਓ ਰੀ ਓੂਧਰੂੰਕ ਯੂਭ ਸਥਾਤ ਓੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਤਾਂ ਜ ਧਨੂੰਫੂ ਦ ਪਰ ਦ ਸ਼ਰਪ
ਰਾਈਪ ਨੂੂੰ ਵਧਾਉਣ ਰਈ ਤਾਭਾਨ ਅਤ ਨਭੀ ਿੱ ਧਯ ਨੂੂੰ ਧਭਆਯੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਸਓ[ ਹੁਣ ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਧਸਟਯਸ ਪਰਾਂ
ਰਈ ਛਾਂਟੀ, ਕਯਧਡੂੰ ਕ ਅਤ ਵਓਧਸੂੰ ਕ ਰਾਈਨਾਂ ਔਯੀਦੀਆਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਹਨ[
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5. ਭਨੁੱਿੀ ਸਯਤ ਲਵਕਾਸ: ਧਨੂੰਫੂ ਉਤਾdn leI ਫਕੀਧਚਆਂ ਧਵਚ ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਕਤੀਧਵਧੀਆਂ ਫਾਯ ਧਸਔਰਾਈ id`qI
ਜਾ ਯਹੀ ਹ[ ਹੁਣ ਤਿੱ ਓ 17 ਧਸਔਰਾਈ ਆਮਧਜਤ ਓੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਓੀ ਹ ਅਤ 540 ਧਓਸਾਨਾਂ ਅਤ 225 ਤਓਨੀਓੀ
ਓਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ ਧਸਔਰਾਈ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਓੀ ਹ। ਇਸ ਓੇਂਦਯ ਧਵਔ ਧਨੂੰਫੂ ਦੀ ਓਾਸ਼ਤ ਫਾਯ 4 ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਅਤ ਅੂੰ ਤਯ
ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਸਭੀਨਾਯ ਆਮਧਜਤ ਓੀਤ ਕਏ ਹਨ[
Business model of the COE
ਓੇਂਦਯ ਨੂੂੰ ਸਵ-ਧਟਓਾaU ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਓਧਸ਼ਸ਼ ਓੀਤੀ ਕਈ ਹ[ ਨਯਸਯੀ ਪਰ ਦ ਦ ਅਤ ਤਾ ਜ ਪਰਾਂ ਦੀ ਧਵਓਯੀ ਤੋਂ
Awmdn ਦਾ kIqI jw rhI hY[ieh Awmdn ਫੈਂਓ ਧਵਚ ਔਾਤਾ ਔਰਹ ਓ jmHW krvwey jWdy hn sYNtr ivKy
hoeI ivkrI nMU ਇਸ ਔਾਤ ਧਵਿੱ ਚ ਜਭਹਾ krvwaux aupr
M q rojwnw dy ਓੂੰ ਭਓਾਜੀ ਔਯਧਚਆਂ ਨੂੂੰ ੂਯਾ ਓਯਨ ਰਈ
vriqAw jWdw hY[ ਸੀ.E.ਈ. ਦੀ ਦਔਬਾਰ ਰਈ ੂੰ ਜਾਫ ਸਯਓਾਯ ਨੇ 100.00 l`K ਯੁਏ ਦਾ ਓਾਯਸ ਪੂੰ ਡ id`qw
hY, ਤਾਂ ਧਓ ਇਹ ਓੇਂਦਯ ਬਧਵਿੱ ਔ ਧਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਓ ਰੂੰਫ ਸਭੇਂ ਰਈ ਧਓਸਾਨੀ ਬਾਈਚਾਯ ਦੀ ਸਵਾ ਓਯ ਸਓ[
Future plans
1. ਸੀ  ਈ ਨੂੂੰ ਸਵ-sQwipq krn leI ਨਯਸਯੀ dy poidAW ਦਾ ਉਤਾਦਨ ਦੁਕਣਾ krnw[
2. ਛਾਂਟੀ, ਕਯਧਡੂੰ ਕ ਅਤ ਵਓਧਸੂੰ ਕ ਰਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਨਾ krnI[
3. ਧਨੂੰਫੂ ਦੀਆਂ ਧਓਸਭਾਂ ਅਤ ਯੂਟ ਸਟਓਸ ਦੀ ਛਾਣ[
4. ਸਟ ਹਯਸਟ ਰਫੂੰਧਨ ਕਤੀਧਵਧੀਆਂ ਦਾ ਰਦਯਸ਼ਨ[
5. 50 ਧਓਰ ਵਾਟ ਸਰਯ ਾਵਯ ਸਟਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਨਾ[
Centre of Excellence Floriculture,Doraha, Ludhiana
ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਧਵਸ਼ਵ ਿੱ ਧਯੀ ਪਰ ਧਯਓਰਚਯ tYkਨਾਰ ਜੀ ਨੂੂੰ ਭਾਨਓੀਓਯਣ ਅਤ ਰਦਯਸ਼ਤ ਓਯਨ ਰਈ ਦ ਯਾਹਾ,
ਰੁਧਧਆਣਾ ਧਵਔ ਇਓ ਸੈਂਟਯ ਆਫ਼ ਐਓਸੀਰੈਂ ਸ ਪਰ ਪਰ ਯੀ ਓਰਚਯ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਓੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ। ਇਸ ਸੀ  ਈ
ਨੂੂੰ ਧਵਿੱ ਤੀ ਸਾਰ 2018-19 ਧਵਿੱ ਚ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਫਾਕਫਾਨੀ ਧਭਸ਼ਨ ਤਧਹਤ ਰਵਾਨਕੀ ਅਤ ਭਨਜੂਯੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਕਈ ਹ[
ਇਹਦ ਯਾਹਾ, ਰੁਧਧਆਣਾ ਧਵਔ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਯਾਜ ਭਾਯਕ 'ਤ ਸਧਥਤ ਹ[ ਇਹ ਓੇਂਦਯ 7.5 ਏਓੜ ਦ ਔਤਯ ਧਵਚ
ਸਥਾਤ ਓੀਤਾ ਜਾ ਧਯਹਾ ਹ ਅਤ ਇਸ ਰਾਜਓਟ ਦੀ ਓੁਰ ਰਾਕਤ 808.79 ਰਿੱਔ ਯੁਏ ਹ। ਇਹ ਓੇਂਦਯ ਪੁਿੱ ਰਾਂ ਦ ਫੂਟ
ਦ ਯੂ ਧਵਿੱ ਚ ਕੁਣਵਿੱ ਤਾ ਵਾਰੀ ਰਾਉਣਾ ਸਭਿੱ ਕਯੀ ਦ ਉਦਸ਼ ਦੀ ੂਯਤੀ ਓਯਕਾ[ਇਸ ਓੇਂਦਯ ਧਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਔ ਵਿੱ ਔ ਸੁਯਿੱਧਔਅਤ
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FWcy (ਹਾਈ-tYk-ਰੀਹਾਉਸ, ਓੁਦਯਤੀ ਤਯ 'ਤ ਹਵਾਦਾਯ polI hwaUs, ਸ਼ਡਨੈਿੱਟhwaUs, ਨੈਿੱਟhwaUs ਅਤਵਾਓਇਨ-surMg) ਸਥਾਧਤ ਓੀਤ ਜਾਣਕ[
Key Features Of COE:1. ਹਾਈ-ਟਕ ਨਯਸਯੀ: ਓੂੰ ਟਨਟਨਾਈਜਡ ਨਯਸਯੀ ਉਤਾਦਨ ਰਈ 1008 ਭੀ ਦ ਔਤਯ ਧਵਚ ਸਵਚਾਧਰਤ
ਧਸੂੰ ਚਾਈ ਅਤ ਪਯਟਕਸ਼ਨ ਰਣਾਰੀ ਵਾਰਾ hweI tYk pwlI hwaUs ਸਥਾਤ ਓੀਤਾ ਜਾਵਕਾ[ ਧਓਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂੰ ਕਾਂ
ੂਯੀਆਂ ਓਯਨ ਰਈ ਓੁਆਰਟੀ vwly bUitAW dI ਧਤਆਯ ਓੀਤੀ ਜਾਵਕੀ।
2. ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਡੱ ਚ ਰੀ ਹਾaUs: 2304 ਐਭ 2 ਦਔ ਤਯ ਧਵਚ ਸਵਚਾਰਤ ਜਰਵਾਮੂ ਧਨਮੂੰ ਤਯਣ, ਧਸੂੰ ਚਾਈ
ਅਤ ਪਯਟਕਸ਼ਨ ਰਣਾਰੀ ਵਾਰੀ ਡਿੱ ਚ ਤਓਨਾਰ ਜੀਆਂ ਵਾਰਾ ਹਾਈ-ਟਓ ਰੀ ਹਾaUs ਸਥਾਤ ਓੀਤਾ ਜਾਵਕਾ[ ਇਸ
FWcy ਧਵਿੱ ਚ 4 ਪਸਰਾਂ ਕੁਰਾਫ, ਕਯਫਯਾ, ਧਓਰਸਨ ਥਭਭ ਅਤ ਓਾਯਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਤਾਦਨ ਟਓਨਾਰ ਜੀ ਨੂੂੰ ਭਾਨਓੀਧਓਰਤ
ਓੀਤਾ ਜਾਵਕਾ[ ਇਸ FWcy ਧਵਚ ਤਾਭਾਨ, ਨਭੀ, ਧਦਨ / ਯਾਤ ਦੀ ਰੂੰਫਾਈ ਨੂੂੰ ਧਨਮੂੰ ਤਧਯਤ ਓੀਤਾ ਜਾ ਸਓਦਾ ਹ[
3. ਵੱ ਿ ਵੱ ਿ ਸੁਯੱਲਿਅਤ FWਲਚਆਂ ਦ ਤਲਹਤ ਪੁੱ ਰ਼ਾਂ ਅਤ ਸਜਾਵਟੀ ਦਾ ਭਾਨਕੀਕਯਨ ਅਤ ਰਦਯਸਨ: ਡਿੱ ਚ
ਰੀਹਾaUs ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਬਯੂਯ ਪਸਰਾਂ, ਓਿੱ ਟ ਹਏ ਸਾਕ ਅਤ ਦ ਵਾਰ ਧਦਆਂ ਦ ਰਦਯਸ਼ਨ ਰਈ ਓੁਦਯਤੀ ਤਯ
'ਤ ਹਵਾਦਾਯ ਰੀਹਾਉਸ, ਸ਼ਡਨੈਿੱਟ ਰੀਹਾਉਸ, ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਖਯ ਅਤਵਾਓ-ਇਨ-ਟਨਰ ਸਥਾਤ ਓੀਤ ਜਾਣਕ[
4. vwFI ਰਫਿੰਧਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਹੂਰਤ਼ਾਂ: ਵਿੱ ਔ ਵਿੱ ਔਯ ਪੁਿੱ ਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਪ ਰਾਈਪ ਵਧਾਉਣ ਰਈ ਤਾਭਾਨ ਅਤ
ਨਭੀ ਦ ਿੱ ਧਯ ਨੂੂੰ ਭਾਨਓੀਓਯਨ ਓਯਨ ਰਈ ਰੀ-ਓੂਧਰੂੰਕ ਯੂਭ ਅਤ TMfw rUm 2.5 ਐਭ ਟੀ Aqy 5.0 AYm tI ਦੀ
ਸਭਯਿੱ ਥਾ ਵਾਰਾ ਓ ਹਾaUs ਸਥਾਤ ਓੀਤਾ ਜਾਵਕਾ[
Centre of Excellence for Potato, Jalandhar
ਆਰੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਰ ਰਈ ਧਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ 'ਤ ਓੇਂਦਧਯਤ ਓੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਰਾ ਓੇਂਦਯ ਧਜਰਹਾ ਜਰੂੰਧਯ ਦ ਧੂੰ ਡ ਧਕੜੀ ਧਵਔ
ਹ[ ਇਹ ਸੀ  ਈ 1023.10 ਰਿੱਔ ਦੀ ਓੁਿੱ ਰ ਕਰਾਂਟ ਨਾਰ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਫਾਕਫਾਨੀ ਧਭਸ਼ਨ ਸਓੀਭ ਅਧੀਨ ਭਨਜੂਯ kIqw
igAw hY। ਇਹ ਓੇਂਦਯ ਰਕਬਕ 59 ਏਓੜ ਦ ਔਤਯ ਧਵਿੱ ਚ ਸਥਾਧਤ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਹ[ ਇਹ ਓੇਂਦਯ ਭੁਿੱ ਔ ਤਯ 'ਤ
ਧਭਆਯੀ ਫੀਜ ਆਰੂ ਉਤਾਦਨ ਅਤ ਧਓਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਇਸਦੀ ਸਰਾਈ ਰਈ ਨਵੀਂ ਤਓਨੀਓਾਂ ਦਾ ਰਦਯਸ਼ਨ krdw ਹ[
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ਓੇਂਦਯ ਧਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਓ ਧਟਸ਼ੂ ਓਰਚਯ ਰ ਫਾਯਟਯੀ, ਰਾਂਟ ਹਾਯਧਡੂੰ ਕ ਸਹੂਰਤਾਂ, ਸ਼ਡ-ਨੈਿੱਟ ਹਾaUs, ਆਰੂ ਕਯਧਡੂੰ ਕ
ਮੂਧਨਟ, ਛਟਾ ਓਰਡ ਸਟਯਜ ਅਤ ਆਟ ਭਧਟਓ ਪਯਟੀਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ[
Key features of Centre of Excellence:
1. ਲਟਸੂ ਸਲਬਆਚਾਯ:ਲਟਸੂ ਸਲਬਆਚਾਯ ਰਮਗਸਾਰਾ 4950 ਵਯਗ ਪੁੱ ਟ ਦ ਿਤਯ ਨੂਿੰ ਕਵਯ ਕਯਦੀ ਹ,
ਇਸ ਰਮਗਸਾਰਾ ਲਵੱ ਚ ਵੱ ਿ ਵੱ ਿ ਆਰੂ dIAW ਲਕਸਭ਼ਾਂ ਦ ਲਟਸੂ ਦ ਲਤਆਯ ਕੀਤ ਜਾ ਯਹ ਹਨ[ ਇਸ ਤੋਂ
ਇਰਾਵਾ ਲਨਿੰਫੂ ਅਤ ਕਰ ਦ ਉਤਾਦਨ 'ਤ ਵੀ ਕਿੰ ਭ ਚਰਾਇਆ ਜਾ ਲਯਹਾ ਹ[ m`uK Aqy ਸਕਿੰਡਯੀ rUp iv`c
ਸਹੂਰਤ਼ਾਂ pRdwn krn leI ਕਰਭ ਵਾਯ 220 ਐਭ 2 ਅਤ 480 ਐਭ 2 ਿਤਯ ਲਵੱ ਚ ਉਰਫਧ ਹਨ[
ਲਕਸਾਨ ਐਯਲਨਕਸ ਜ਼ਾਂ ਨੈੱਟ-hwaUs ਮੂਲਨਟ਼ਾਂ ਲਵੱ ਚ ਲਭਨੀ-ਕਿੰ ਦ ਦ ਉਤਾਦਨ ਰਈ ਲਟਸੂ ਸਿੰ ਸਲਕਰਤ ਆਰੂ
ਦ ਲਦਆਂ ਦੀ ਰੀ-ਫੁੱ ਕ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ[
2. ਏਅਯ ਲਨਕਸ: ਕੇਂਦਯ ਦ ਰਗਬਗ 124 ਭੀ 2 ਦ ਿਤਯ ਲਵਚ ਇਕ ਐਯਲਨਕ ਸਹੂਰਤ ਹ ਅਤ
ਲਵਕਾਸ ਦ ਚੈਂਫਯ਼ਾਂ ਲਵਚ ਰਗਬਗ 1800 ਲਦਆਂ r`Ky gey hn[ ਬਲਵੱ ਿ ਲਵੱ ਚ ਯਾਜ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਅਨੁਸਾਯ
ਸਹੂਰਤ ਦਾ ਲਵਸਥਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ[ ਇਸ ਏਅਯਲਨਕ ਰਣਾਰੀ ਲਵਚ ਹੁਣ ਤਕ ਰਗਬਗ 310000
ਆਰੂ ਲਭਿੰ ਨੀ-ਕਿੰ ਦ ਲਤਆਯ ਕੀਤ ਜਾ ਚੁੱ ਕ ਹਨ[
3. ਕੀਟ-ਸੁੱ ਧ ਘਯਰੂ ਇਕਾਈਆਂ: ਇਸ ਕੇਂਦਯ ਲਵਚ ਰਗਬਗ 1 ਏਕੜ ਦ ਿਤਯ ਲਵਚ ਸਕਰੀਨ ਨੈੱਟ-hwaUs
ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ[ ਇਹ ਫਣਤਯ ਏਯਲਨਕ ਲਭਨੀ-ਟੱ ਫਯ਼ਾਂ ਦੀ ਰਗਾਤਾਯ ੀੜਹੀ ਦ ਗੁਣਾ ਨੂਿੰ ਦਯਸਾਉਣ ਰਈ
ਸਥਾਲਤ ਕੀਤ ਜਾ ਯਹ ਹਨ[
4.ਿੁੱ ਰ ਿਤ ਫੀਜ ਆਰੂ ਦਾ ਉਤਾਦਨ: ਰਿੰ ਯਾਗਤ qknIk ਅਤ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਏਅਯਲਨਕ ਰਣਾਰੀ
ਦੁਆਯਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਫਰੀਡਯ ੜਾਅ ਦਾ ਕੁਆਰਟੀ ਫੀਜ ਆਰੂ ਰਗਾਤਾਯ ਗੁਣਾ ਦ ੜਾਵ਼ਾਂ ਲਵੱ ਚ ਗੁਣਾ
ਲਯਹਾ ਹ[ ਪਾਉਂਡਸਨ 1, ਪਾਉਂਡਸਨ 2 ਅਤ ਲਕਸਾਨ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਅਿੰ ਤਭ ਲਨਟਾਯ ਰਈ ਿੁੱ ਰਹ ਭਦਾਨ਼ਾਂ
ਲਵੱ ਚਰਭਾਣਤ ਤਕਯੀਫਨ 3500 ਕੁਇਿੰਟਰ ਕੁਆਰਟੀ ਦਾ ਫੀਜ ਆਰੂ ਹਯ ਸਾਰ ਲਕਸਾਨ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਵਲਚਆ ਜਾ
ਲਯਹਾ ਹ।
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5. ਸਵ ਚਾਲਰਤ ਪਲਯੱ ਗਸਨ ਰਣਾਰੀ: ਸੀ  ਈ ਕਰ ੂਯੀ ਤਯ਼ਾਂ ਸਵਚਾਲਰਤ ਪਯਟਗਸਨ ਰਣਾਰੀ ਦੀ
ਆਧੁਲਨਕ ਸਹੂਰਤ ਹ ਲਜਸ ਲਵਚ ਅੱ ਧੀ ਏਕੜ ਲਵਚ ਿਤ ਦੀ ਜਭੀਨ ਨੂਿੰ ਲਹਰਾਉਣ ਵਾਰ ਾਣੀ ਦ ਬਿੰ ਡਾਯਨ
ਵਾਰੀ ਟੈਂਕੀ ਨਾਰ ਹ[ ਟੁਕੜੀ ਲਸਿੰ ਚਾਈ ਨਾਰ ਹੜਹ਼ਾਂ ਦੀ ਲਸਿੰ ਜਾਈ ਦੀ ਥ਼ਾਂ ਭਕਨੀਲਕਰਤ ਆਰੂ ਦੀ ਿਤੀ ਰਈ
ਰਾਉਣਾ ਰਣਾਰੀ ਨੂਿੰ ਭਾਨਕੀਲਕਰਤ ਕਯਨ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਲਯਹਾ ਹ।
6. ਲਭਿੰ ਨੀ-ਕਿੰ ਦ ਦੀ ਹਲਯਆਰੀ ਅਤ ਸਟਯਜ: ਰਗਬਗ 1 ਟਨ ਸਭਯੱ ਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛਟਾ ਲਜਹਾ
ਕਰਡਸਟਯਜ ਸਥਾਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹ ਜ ਲਕ ਭਸਭ ਦ ਦਯਾਨ ਏਯੀਲਨਕ ਲਭਨੀ-ਟੱ ਫਯ ਨੂਿੰ ਹਯ ਕਯਨ
ਅਤ ਸਟਯ ਕਯਨ ਰਈ ਵਯਤੀ ਜ਼ਾਂਦੀ ਹ[
7. ਭਨੁੱਿੀ ਸਯਤ ਲਵਕਾਸ: ਲਕਸਾਨ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਲਸਿਰਾਈ / ਐਕਸਜਯ ਲਵਲਜਟ਼ਾਂ / ਸਭੀਨਾਯ਼ਾਂ ਦੁਆਯਾ ਲਭਆਯੀ
ਫੀਜ ਆਰੂ ਉਤਾਦਨ ਰਈ ਵੱ ਿ ਵੱ ਿ ਅਡਟ ਕੀਤੀਆਂ ਟਕਨਾਰ ਜੀਆਂ ਦ ਫਾਯ ਲਵੱ ਚ ਭਾਯਗ ਦਯਸਨ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਲਯਹਾ ਹ[
8. ਸੀ..ਈ. ਦਾ ਵਾਯਕ ਭਾਡਰ: ਫੀਜ ਆਰੂ ਅਤ ਲਟਸੂ ਸਿੰ ਸਲਕਰਤੀ ਵਾਰ ਲਦਆਂ ਦੀ ਲਵਕਯੀ ਤੋਂ
ਭਾਰੀਆ ਦਾ ਕਯਕ ਕੇਂਦਲਯਤ ਆਣ ਆ ਨੂਿੰ ਲਟਕਾ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਸਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ[ ਭਾਰੀਏ ਨੂਿੰ
ਬਲਵੱ ਿ ਦ ਿਯਲਚਆਂ ਰਈ ਘੁਿੰ ਭਣ ਪਿੰ ਡ ਵਜੋਂ ਜਭਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਲਯਹਾ ਹ[
Future plans:
1. ਆਰੂ ਦੀ ਸਪਰਤਾੂਯਵਓ ਓਾਸ਼ਤ ਰਈ ਰਾਹਵੂੰਦ ਆਧੁਧਨਓ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਰਦਯਸ਼ਨ[ ਰਸਤਾਧਵਤ ਰਦਯਸ਼ਨ
ਪਾਯਭ ਯਵਾਇਤੀ ਧਵਧੀਆਂ ਦ ਭੁਓਾਫਰ ਉੱਚ ਆਉਟੁਿੱ ਟ ਭਓਨੀਓਰ ਰਧਓਧਯਆਵਾਂ ਰਦਯਸ਼ਤ ਓਯਨ ਦ ਮਕ ਹਵਕਾ[
ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਪਾਯਭਟਸਟ ਦ ਭਾਧਧਅਭ ਵਜੋਂ ਓੂੰ ਭ ਓਯਕਾ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਯਥ ਹ ਧਓ ਧਓਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਧਫਹਤਯ, ਟਸਟ
ਓੀਤ ਅਤ ਸਾਫਤ ਉਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਓਸ਼ ਓੀਤੀ ਜਾ ਸਓਦੀ ਹ[
2. vwFI ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦ ਰਫੂੰਧਨ ਦ ਸੂੰ ਫੂੰ ਧ ਧਵਿੱ ਚ ਸਬ ਤੋਂ Xog ਤਓਨਾਰ ਜੀਆਂ ਨੂੂੰ ਰਦਯਧਸ਼ਤ ਓਯਨ ਰਈ ਆਧੁਧਨਓ
ਓਰਡਸਟਯਜ ਰਣਾਰੀ ਦਾ ਰਦਯਸ਼ਨ[
3. ਨਵੀਂ ਉੱਚ ਝਾੜ ਦਣ ਵਾਰੀਆਂ ਅਤ ਰਸਧਸੂੰ ਕ ਓਯਨ ਵਾਰੀਆਂ ਆਰੂ ਧਓਸਭਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਛਾਣ[
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4. ਇਿੱ ਓ ਧਫਭਾਯੀ / ਵਾਇਯਸ / ਓੀੜ ਧਨਦਾਨ ਰਮਕਸ਼ਾਰਾ ਦੀ ਸਥਾਨਾ[
Advantages of PGIHRE Project in Amritsar, Punjab
1. ਯਾਸਟਯੀ ਭਹੱ ਤਤਾ ਵਾਰਾ auc-qknIkI ਇਿੰਸਟੀਲਚaUਟ: ਇਸ ਔਤਯ, ਅਯਥਾਤ iC`fx ਧੂੰ ਡ ਦੀ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਭਹਿੱ ਤਤਾ
ਵਾਰੀ ਇਓ auc-qknIkI ਸੂੰ ਸਥਾ ਹਵਕੀ, ਜ ਇਸ ਔਤਯ ਦ ਧਵਓਾਸ ਅਤ ਸਭਾਧਜਓ ਧਵਓਾਸ ਧਵਚ ਭਦਦਕਾਯ ਹਵਕੀ[
2. ਵਾਯ ਦ ਭਕ: ਬਾਯਤ-ਾਧਓਸਤਾਨ ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਸੀਭਾ ਦ ਫਹੁਤ ਨੇੜ ਹਣਓ ਯਓ, ਇਹ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਅਤ
ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਿੱ ਧਯ 'ਤ ਧੂੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਰਈ ਓਾਯਫਾਯੀ ਅਵਸਯ ਦਾ ਓਯਕੀ[
3. ਲਕਸਾਨ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਉੱਨਤ ਲਗਆਨ: ਸੂੰ ਸਥਾ ਦ ਔਜ ਓਯਤਾ ਅਤ ਧਵਧਕਆਨੀ ਧਓਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਆਧੁਧਨਓ ਤਓਨੀਓਾਂ, ਫੁਧਨਆਦੀ FWcy
ਅਤ ਫਾਕਫਾਨੀ ਨਾਰ ਜੁੜ ਧਕਆਨ ਰਦਾਨ ਓਯਨ ਧਵਚ ਭਹਿੱ ਤਵੂਯਣ ਮਕਦਾਨ ਾਉਣਕ[
4. ਪਸਰੀ ਲਵਲਬਿੰ ਨਤਾ, firp isMcweI ਅਤ ਸਯ ਅਲਸਿੰ ਚਾਈ leI ਧਓਸਾਨਾਂ nMU ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਓੀਤਾ ਜਾਵਕਾ ਧਜਸ ਨਾਰ
ਾਣੀ ਦੀ ਧਨਓਾਸੀ ਧਵਚ ਵੀ ਸੁਧਾਯ ਹਏਕਾ ਜ ਧਓ ੂੰ ਜਾਫ ਧਵਚ ਕੂੰ ਬੀਯ ਭੁਿੱ ਦਾ ਹ।
5.ਸੀਭ਼ਾਂਤ ਅਤ ਫਜਭੀਨੇ ਲਕਸਾਨ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਸਫਲਸਡੀ ਅਤ ਹਯ ਸਹੂਰਤ਼ਾਂ: ਫਾਕਫਾਨੀ ਧਵਬਾਕ ਧਹਰ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਸੀਭਾਂਤ ਅਤ
ਫਜਭੀਨੇ ਧਓਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸਫਧਸਡੀ / ਹਯ ਉਰਫਧ ਸਹੂਰਤਾਂ ਭੁਹਿੱਈਆ ਓਯਵਾਉਂਦਾ ਹ ਤਾਂ ਜ ਉਹ ਫਾਗ਼ਫਾਨੀ ਅਣਾ ਓ ਆਣੀ
ਆਭਦਨ ਧਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਓਯ ਸਓਣ।
6. ਲਿੰ ਡ ਦਾ ਸਯਵੱ ਿੀ ਲਵਕਾਸ: ਪੀਰਡ ਵਯਓ ਦਯਾਨ ਰਕਬਕ ਸਾਯ ਉੱਤਯ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਓ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ
ਵਯਕ ਰਾਜਓਟ ਆਔਯਓਾਯ ਧੂੰ ਡ ਅਤ ਆਸ ਾਸ ਦ ਔਤਯਾਂ ਦ ਸਯਵਿੱ ਔੀ ਧਵਓਾਸ ਵਿੱ ਰ ਰ ਜਾਣਕ[
7. ਸਿੰ ਯਕ:ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ (AGI-HRE) ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਨਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਰਤਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹਵਕਾ ਜ ਧੂੰ ਡ
dI ਭਜੂਦਾ AwvwjweI ਸੂੰ ਯਓ ਨੂੂੰ ਵਧਾਏਕਾ[
8. ਲਵਲਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ ਲਵਲਦਅਕ ਅਵਸਯ: ਇਹ ਸ਼ੂੰ ਧਓਆਂ ਤੋਂ ਯ ਹ ਧਓ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰਾਬ ਰ ਣ
ਵਾਰ ਇਸ ਔਤਯ ਦ ਨਜਵਾਨ ਹਣਕ ਜ AwpxI KyqI dI pVweI ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਨਾਭਵਯ ਸੂੰ ਸਥਾ qoN kr skxgy[
9. ਨਸy ਲਵਚ ਕਭੀ: ਯੁਜਕਾਯ ਦ ਭਧਓਆਂ ਧਵਚ ਵਾਧਾ ਹਣ ਦੀ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ ਵਧਯ ਹ ਧਓ ਇਹ ਆਣ ਆ ਹੀ ਆਭ ਰ ਓਾਂ ਦ
ਧਹਿੱ ਸ ਧਵਚ ਨਧਸ਼ਆਂ ਦਾ ਸਵਨ ਖਟਾ ਦਵਕਾ ਜ ਇਓ ਸਭੇਂ ਧਓਸ ਵੀ ਯੂ ਧਵਚ ਖਯਰੂ ਧਹੂੰ ਸਾ ਨੂੂੰ ਖਟਾਉਣ ਧਵਚ ਭਦਦਕਾਯ
ਹਵਕਾ[
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Section B
PGIHRE Project: Assessing the Impact
ਐਸ ਆਈ ਏ-ੀ ਜੀ ਆਈ ਆਯ ਟੀਭ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਧੂੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤ ਰਸਤਾਧਵਤ ਰਾਜਓਟ ਦਸਭਾਧਜਓ-ਆਯਧਥਓ
ਰਬਾਵਦਾ ਭੁਰਾਂਓਣ ਓਯਨਾ ਸੀ[ ਇਸ ਭੂੰ ਤਵ ਰਈ ਟੀਭ ਨੇ ਓਈ ਵਾਯ iC`fx ipMf ਦਾ ਦਯਾ ਓੀਤਾ[ ਉਭਯ, ਜਾਤੀ,
ਧਰੂੰਕ, ਧਯਭ ਆਧਦ ਦੀ ਯਵਾਹ ਓੀਤ ਧਫਨਾਂ ਵਿੱ ਔ ਵਿੱ ਔ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਦ ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਧਰਆਂ ਦਾ ਇੂੰ ਟਯਧਵaU ਧਰਆ ਅਤ
ਰਾਇਭਯੀ ਅੂੰ ਓੜ ਇਓਿੱ ਤਯ ਓੀਤ। ਓੁਿੱ ਰ 120 ਖਯਾਂ ਨੂੂੰ ਫਤਯਤੀਫ FMg rwhI ਚੁਣ ਕਏ ਅਤ ਸਯਵਔਣ ਓੀਤਾ ਧਕਆ,
ਧਜਨਹਾਂ ਧਵਚੋਂ ਧਸਯਪ ਇਓ ਧਯਵਾਯ (0.83 ਰਤੀਸ਼ਤ) ਧਸਿੱ ਧ ਤਯ ਤ ਰਬਾਧਵਤ ਹਏ ਧਓਉਂਧਓ auprokq pirvwr dw
ਖਯ, ਹਯ ਧਨਯਭਾਣ FWcw ਜਾਂ ਜਭੀਨ ਰਸਤਾਧਵਤ ਰਾਜਓਟ ਰਈ ਵਯਤੀ ਜਾਏਕੀ[ ਸਾਯਣੀ 5.3 ਦਯਸਾਉਂਦੀ ਹ ਧਓ
ਓੁਿੱ ਰ 120 ਖਯਾਂ ਧਵਚੋਂ 1 ਧਯਵਾਯ (0.83 ਰਤੀਸ਼ਤ) ਰਸਤਾਧਵਤ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਓਟ ਓਾਯਨ ਓੁਝ
ਧਨਯਭਾਣ FWcw ਕੁਆ ਦਵਕਾ[
Table 5.3
Project Affected Households
Project affected households

Number of Households

Percent

Not affected by project

119

99.17

Project affected households

1

0.83

Total households

120

100.00

Source: SIA-PGIHRE Field Survey April 2021
ਪੀਰਡ ਵਯਓ ਦਯਾਨ ਧਯਓਾਯਡ ਓੀਤ ਉੱਤਯ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦ ਜਵਾਫ ਇਹ ਸਨ ਧਓ ਧੂੰ ਡਾਂ ਦ ਸਯਵਿੱ ਔੀ ਧਵਓਾਸ ਰਈ
ਇਸ ਰਓਾਯ ਦ ਰਾਜਓਟ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਹ ਅਤ ਇਹ ਆਯਧਥਓਤਾ ਨੂੂੰ ਹੁਰਾਯਾ ਵੀ ਦਵਕਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਧੂੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ
ਨੂੂੰ ਓੁਝ ਯੁਜਕਾਯ ਦ ਭਓ ਰਿੱਬਣ ਧਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਓਯਕਾ[ ਤੀsrw, ਉੱਚ ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਰਾਤ ਓਯਨ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਯਿੱ ਔਣ
ਵਾਰ ਨਜਵਾਨ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ (PGI-HRE) ਧਵਿੱ ਚ ਦਾਔਰਾ ਰ ਣਕ ਅਤ auc s`qrI pVweI dw lwB lY
skxgy[ ਧੂੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਓ ਅਿੱ ਕ ਦੀ ਧਸਧਔਆ ਰਈ ਧੀਆਂ ਨੂੂੰ ਦੂਯ-ਦੁਯਾਡ ਥਾਵਾਂ ‘ਤ ਬਜਣ ਦੀ ਜਯੂਯਤ
ਨਹੀਂ ਵਕੀ। hux ਉਨਹਾਂ nMU pVweI iv`c hI ਛਿੱ ਡਣ ਦੀ loV nhIN pvygI[ ਧਓਉਂਧਓ ਧਵਧਦਅਓ ਸੂੰ ਸਥਾ ipMf qoN
ਦੂਯੀ 'ਤ hn, ਇਸ ਰਈ ਰੜਓੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਣੀ ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਛਿੱ ਡਣ ਰਈ ਭਜਫੂਯ ਓੀਤਾ jWdw ਸੀ[ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਧਰਆਂ
ਦਾ ਧਵਚਾਯ ਸੀ ਧਓ ਜ ਉਨਹਾਂ ਦ ਆਸ ਾਸ ਇਓ ਅਧਜਹੀ ਰਧਸਿੱ ਧ ਸੂੰ ਸਥਾ ਔੁਿੱ ਰਹਦੀ ਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਔਤਯ ਦ ਸਯਵਿੱ ਔੀ
ਧਵਓਾਸ ਧਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਓਯਕੀ[ ਉਹ ਇਸ ਰਜਓਟ ਯਾਹੀਂ ਯੁਜਕਾਯ ਰਾਤ ਓਯਨ ਦੀ ਉਭੀਦ ਵੀ ਓਯ ਯਹ ਸਨ।
ੀਜੀਆਈਐਚਈਆਯਈ ਇਭਾਯਤ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਸ਼ੁਯੂ ਹਣ ਦ ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ ਫੀੀਐਰ (BPL) ਜਾਂ ਧਸਯਪ ਏੀਐਰ
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ਧਵਚ ਯਧਹੂੰ ਦ ਰ ਓਾਂ ਨੂੂੰ ਤੁਯੂੰਤ ਯੁਜਕਾਯ ਧਭਰਣ ਦੀ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ ਹ[ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਸੂੰ ਸਥਾ ਦ ਵਸਨੀਓ ਸਥਾਨਓ
ਰ ਓਾਂ ਦੁਆਯਾ ਧਨਮੂੰ ਤਧਯਤ ਵਾਯਓ ਕਤੀਧਵਧੀਆਂ ਨੂੂੰ shwrw ਦਣਕ[
Affected agricultural land by the proposed project
tybl 5.4 ਰਬਾਧਵਤ ਔਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨ ਫਾਯ ਧਵਸਥਾਯ ਧਵਿੱ ਚ ਦਯਸਾਉਂਦੀ ਹ[ ਇਹ ਾਇਆ ਧਕਆ ਧਓ ਸਯਵਔਣ

ਓੀਤ ਕਏ 120 ਖਯਾਂ ਧਵਚੋਂ ਧਸਯਪ 38 ਖਯਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ ਹ। 38 ਖਯਾਂ ਧਵਚੋਂ ਧਸਯਪ ਇਓ ਭਓਾਨ-ਭਾਰਓ ਸੀ ਜ

ਰਸਤਾਧਵਤ ੀਜੀਆਈਐਚਈਆਯ ਰਾਜਓਟ ਦ ਆਸਾਸ ਪਰੀ ਉਸ ਦੀ ਓੁਰ ਜਭੀਨੀ ਜਭੀਨ ਧਵਚੋਂ 30 ਏਓੜ
ਜਭੀਨ ਦਾ ਵਿੱ ਡਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਕੁਆ ਦਵਕਾ। ਬੂਭੀ ਭਾਰੀਆ ਧਵਬਾਕ ਦੁਆਯਾ ਭੁਹਿੱਈਆ ਓਯਵਾਏ ਕਏ ਦਸਤਾਵਜੀ ਸਫੂਤਾਂ
ਯਾਹੀਂ ਇਹ ਾਇਆ ਧਕਆ ਧਓ ipMf iC`fx ਦਾ ਇਓਰ ਤਾ ਧਯਵਾਯ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਓਟ ਰਈ
ਰਸਤਾਧਵਤ ਜਭੀਨੀ ਰਾਤੀ ਦ ਧਹਿੱ ਸ ਵਜੋਂ 30 ਏਓੜ ਜਭੀਨ ਕੁਆ ਦਵਕਾ।
Table 5.4: Nature of Landowners and Land Loss for the Project
Actual Affected Area
Total land owned by Project Affected Families/owners (PAFs) Frequency
who would be losing land in different measures as per the
notification (in acre)

Percent

0-5

0

0

5-10

0

0

10-15

0

0

15-20

0

0

20+

1

100.00

No response

0

0

Total
134
Source: SIA-PGIHRE Field Survey, April 2021

100.00

Loss of Irrigated land for the PGIHRE Project
ੂੰ ਜਾਫ ਇਓ ਔਤੀਫਾੜੀ ਸੂਫਾ ਹ ਅਤ ਸਾਰਾਂ ਦਯਾਨ ਇਸਨੇ ਧਸੂੰ ਚਾਈ ਸਹੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਵਓਾਸ ਓੀਤਾ ਹ।
Table 5.5: Irrigated Land Loss to the Proposed Project
Frequency
(in acres)
Irrigated Land
30
Un-irrigated Land
0
Total
30
Source: SIA-PGIHRE Field Survey, April 2021
Type of Land
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ਸਾਡ ਸਯਵਔਣ ਦ ਨਭੂਨੇ ਅਨੁਸਾਯ, ਧਸਯਪ 1 ਧਜਭੀਂਦਾਯ (ੀਏਐਪ) ਧਜਸ ਦੀ ਜਭੀਨ ਰਸਤਾਧਵਤ
ੀਜੀਆਈਐਚਈਆਯ ਰਾਜਓਟ ਦ ਧਨਯਭਾਣ ਰਈ ਕੁੂੰ ਭ ਜਾਵਕੀ, ਰਕਬਕ 100 ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਭੀਨ isMcweI ਹ ਧਜਵੇਂ
ਧਓ ਸਾਯਣੀ 5.5 ਧਵਿੱ ਚ ਦਯਸਾਇਆ ਧਕਆ ਹ[
Horticulture Project: Loss of Cultivable Land
ਓੁਿੱ ਰ 120 ਖਯਾਂ ਧਵਚੋਂ ਧਸਯਪ 38 ਧਜਭੀਂਦਾਯਾਂ ਨੇ ਔਤਯ ਦੀ ਓਾਸ਼ਤ ਓੀਤੀ ਹ (ਟਫਰ. 5.6)[ 38 ਧਯਵਾਯਾਂ ਧਵਚੋਂ,
10 ਧਯਵਾਯਾਂ ਓਰ ਧਸਯਪ 5 ਏਓੜ ਤਿੱ ਓ ਦੀ ਜਭੀਨ ਹ ਅਤ ਉਹ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਓਟ ਰਈ ਅੂੰ ਸ਼ਓ ਤਯ
ਤ ਆਣ ਓਾਸ਼ਤ ਓੀਤ ਔਤਯ ਨੂੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਆਉਣਕ[ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਸਾਡ ਨਭੂਨੇ ਧਵਚ 10 ਖਯਾਂ ਧਵਚ ਓਾਸ਼ਤ
ਵਾਰਾ ਔਤਯ 5-10 ਏਓੜ ਹ ਅਤ 11-15 ਏਓੜ ਧਵਚ 10 ਧਯਵਾਯ ਹਨ ਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 15-20 ਏਓੜ
ਧਵਚ 3 ਧਯਵਾਯ ਹਨ ਜ ਰਬਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹਣਕ[ 5 ਖਯਾਂ ਧਵਚ 20 ਏਓੜ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜਭੀਨ ਹ, ਧਜਸ ਧਵਚੋਂ ਇਓ
ਭਓਾਨ ਭਾਰਓ ਦੀ ਓਾਸ਼ਤ ਓੀਤੀ ਜਭੀਨ ਰਸਤਾਧਵਤ ਰਾਜਓਟ ਨਾਰ ਰਬਾਵਤ ਹਵਕੀ।
Table 5.6 Non -Losing land Owners
Cultivated Area (in acres)

Frequency

Percent

No Response

82

68.33

0-5

10

8.33

5-10

10

8.33

11-15

10

8.33

15-20

3

2.5

20+

5

4.17

Total

120

100.00

Source: SIA-PGIHRE Field Survey, April 2021
Table 5.7 Nature of land affected by the proposed PGIHRE Project
Frequency

Percent

(in acres)
Agriculture

30

100.00

Commercial

0

0

Others

-

0

Total

30

100.00

Source: SIA-PGIHRE Field Survey, April 2021
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Nature of Ownership of affected land holdings
ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਸਯਵਔਣ ਦਯਾਨ ਇਹ ਵੀ ਾਇਆ ਧਕਆ ਧਓ 1 ਧਯਵਾਯ ਧਜਨਹਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ ਰਸਤਾਧਵਤ ਫਾਕਫਾਨੀ
ਨਾਰ ਰਬਾਵਤ ਹਵਕੀ, ਉਹ ਧਵਅਓਤੀਕਤ ਧਜਭੀਂਦਾਯ ਹਨ।
Cultivation on Affected Land
ਔਤ ਦ ਸਯਵਔਣ ਧਵਚ, ਅਸੀਂ ਰਬਾਧਵਤ ਜਭੀਨ ਧਵਚ ਫੀਜੀ ਕਈ ਪਸਰ ਦੀ ਧਓਸਭ ਦ ਅੂੰ ਓੜ ਵੀ ਇਓਿੱ ਤਯ ਓੀਤ।
ਇਹ ਾਇਆ ਧਕਆ ਧਓ ਰਕਬਕ ਸਾਯ 100% ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਰ ਨੇ ਰਤੀਧਓਧਯਆ ਧਦਿੱ ਤੀ ਧਓ ਓਣਓ ਅਤ ਝਨੇ ਦਾ
ਅਸਯ ਔਤੀਫਾੜੀ ਜਭੀਨਾਂ 'ਤ ਹਇਆ ਹ।
Impact of Horticulture Project: Peoples’ Opinion
ipMf dy vDyry lokW ny d`isAw ik ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ (PGIHRE) ਰਾਜਓਟ ਔਤੀਫਾੜੀ ਸਓਟਯ ਨੂੂੰ bulMdI
ਦਵਕਾ ਅਤ ਇਹ ਧੂੰ ਡ ਦ ਸਯਵ ਿੱ ਔੀ ਧਵਓਾਸ ਧਵਚ ਭਦਦਕਾਯ ਹਵਕਾ[ ਇਸ ਰਈ, ਸਯਵਔਣ ਓੀਤ ਕਏ 120
ਖਯਾਂ ਦ ਓੁਿੱ ਰ ਨਭੂਧਨਆਂ ਧਵਚੋਂ, ਰਕਬਕ 83.33 ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਰਾਜਓਟ ਨੂੂੰ ਧਵਧਦਅਓ, ਓਾਯਫਾਯ ਅਤ ਯੁਜਕਾਯ ਦ
ਔਤਯ 'ਤ ਸਓਾਯਾਤਭਓ ਰਬਾਵ ਭੂੰ ਧਨਆ, ਜਦੋਂ ਧਓ ਧਸਯਪ 0.83 ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਇਸ ਦ ਉਰਟ ਭਧਹਸੂਸ ਓੀਤਾ[
ਹਾਰਾਂਧਓ, ਇਿੱ ਥ ਧਸਯਪ 9 ਧਯਵਾਯ ਸਨ (ਨਭੂਨੇ ਦਾ ਰਕਬਕ 7.5 ਰਤੀਸ਼ਤ) ਧਜਨਹਾਂ ਨੇ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਦ
ਔਤਯ 'ਤ ਣ ਵਾਰ ਰਬਾਵ ਫਾਯ ਓਈ ਜਵਾਫ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ[
Table 5.8 Proposed PGIHRE Project: People’s Response

People’s Response to Horticulture project

Frequency

Percent

Good

100

83.33

Bad

1

0.83

Can't say

10

8.33

No response

9

7.5

Total

120

100.00

Source: SIA-PGIHRE Field Survey April 2021
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Fig. 5.1: Peoples’ Response to Horticulture Project

People's Response to Horticulture Project
Good

Bad

Can't say

No response

8%
1%

8%

83%

Source: SIA-PGIHRE Field Survey, April 2021
Awareness about the Horticulture Project
ਪੀਰਡ ਸਯਵਔਣ ਦਯਾਨ, ਇਓ ਰਸ਼ਨ ੁਿੱ ਧਛਆ ਧਕਆ, ਅਯਥਾਤ ਇਸ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ (PGIHRE) ਔਜ
ਰਜਓਟ ਫਾਯ ਜਾਕਯੂਓਤਾ, ਓੀ ਜਵਾਫਦਹ ਇਸ ਫਾਯ ਜਾਣੂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਟਫਰ 5.9 ਸਿੱ ਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਉਜਾਕਯ ਓਯਦਾ
ਹ ਧਓ ਧਸਯਪ 41.7 ਰਤੀਸ਼ਤ ਰ ਓ ਰਜਓਟ ਫਾਯ ਜਾਣੂ ਸਨ. ਇਸਦ ਉਰਟ, ਅਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜਵਾਫਦਹ ਇਸ ੀਜੀਆਈ
ਫਾਕਫਾਨੀ ਰਾਜਓਟ ਫਾਯ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਧਸਯਪ 4.2 ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਓਈ ਜਵਾਫ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ.
Table 5.9: Awareness about Horticulture Project
Awareness
Yes
No
No response
Total

Frequency
Percent
50
41.7
65
54.2
5
4.2
120
100
Source: SIA-PGIHRE Field Survey, April 2021

ਅਿੱ ਕੋਂ, ਉੱਤਯਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਜ ਰਜਓਟ ਫਾਯ ਜਾਣਦ ਸਨ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ੁਿੱ ਧਛਆ ਧਕਆ ਧਓ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰੀਜੀਆਈ (PGI)
ਫਾਕਫਾਨੀ ਰਾਜਓਟ ਫਾਯ ਧਓਵੇਂ ਤਾ ਚਿੱ ਧਰਆ[ 16.7 ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਵਾਫ ਦਣ ਵਾਧਰਆਂ ਨੂੂੰ ਸਯਓਾਯੀ ਅਧਧਓਾਯੀਆਂ ਤੋਂ
ਤਾ ਰਿੱਧਕਆ ਅਤ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 25 ਰਤੀਸ਼ਤ lokW nMU ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ (SIA- PGIHRE)
ਟੀਭ (ਟਫਰ 5.10) ਦੁਆਯਾ ies bwry pqw l`gw[
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Table 5.10
Source of Information

Frequency

Percent

Administrator

20

16.7

SIA-PGIHRE Team

30

25

No Response

70

58.3

Total

120

100

Source: SIA-PGIHRE Field Survey, April 2021
Social and Economic Impact
ਇs ਅਧਧਐਨ ਅਤ ਸਯਵਔਣ ੜਾਅ ਦਯਾਨ ਉੱਤਯ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਯਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਕਈ ਫਹੁਧਕਣਤੀ ਰਧਤਧਓਧਯਆਵਾਂ ਦੀ
ਕਣਨਾ ਦੁਆਯਾ ieh dyKx iv`c AwieAw hY ik ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਈ ਜਭੀਨ ਐਓੁਆਇਯ ਓਯਨਾ ਧਨਸ਼ਚਤ
ਤਯ ਤ ਧੂੰ ਡ ਰਈ ਵਯਦਾਨ ਹਵਕਾ। ਇਹਨਜਵਾਨਾਂ ਅਤ ਫਯੁਜਕਾਯਾਂ ਨੂੂੰਧਵਧਦਅਓ, ਯੁਜਕਾਯ ਅਤ ਓਾਯਫਾਯ ਦ ਭਓ
ਵੀ ਰਦਾਨ ਓਯਕਾ[ ਜਭੀਨੀ ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਗ਼ਯੀਫੀ, ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਧਸਿੱ ਧਔਆ, ਸਥਾਨਓ ਯਾਜਨੀਧਤਓ
FWicAW ਅਤ AOrqW ਧਵਯੁਿੱ ਧ ਧਹੂੰ ਸਾ G`t jweygI ।
Table 5.11: Anticipated Impacts
Impact
Positive
Negative
Level of Income

Level of Livelihood


Disruption in Local Economic Activities

Obstruction in Family collaboration

Impoverishment Risks
Women’s Standard of living

Natural Resources (Soil, air, water, forests)

Common Property

Health

Education

Transformation of local political structures

Demographic changes

Decrease in Violence against Women

Source: SIA-PGIHRE Fieldwork, April 2021
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ਧਹਿੱ ਸਦਾਯਾਂ ਨਾਰ ਧਵਚਾਯ ਵਟਾਂਦਯ, ਪੀਰਡ ਭੁਰਾਓਾਤਾਂ ਅਤ ਡਸਓ ਸਭੀਧਔਆ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਭਾਦੂੰ ਡਾਂ 'ਤ
ਰਬਾਵਾਂ ਦੀ ਰਧਓਯਤੀ bwry jwxIAw igAw[
Table 5.12: Impacts of the Project
Impact
Land
Livelihood and Income

Nature of
Impact
Negative
Positive

Health

Positive

Education

Positive

Transportation
Crime Against women

Positive
Positive

Safety of girls

Positive

Culture and Social
Cohesion

Positive

Reason
Loss of Land
Increased opportunities for
commercial and business activities
As the no of residents increases it will lead to demand
for better health infrastructure
Children can themselves take admission in Post
graduate courses.
Easy transportation.
It will help in reducing crime against women
especially domestic violence at home.
Safety of girls will be there. Villagers told that girls
can take admission in various courses. The fear of
sending girls to far off places will not be there.
It will help in maintaining Social and Cultural
Cohesion within villages.

Conclusion
ਧੂੰ ਡ ਦੀਆਂ ਸਭਾਧਜਓ-ਆਯਧਥਓ ਅਤ ਸਧਬਆਚਾਯਓ ਸਧਥਤੀਆਂ ਦੀ ਡੂੂੰ ਖਾਈ ਨਾਰ ਧਨਯੀਔਣ ਓਯਨ ਅਤ ਸਪਰ
ਸਭਾਧਜਓ ਰਬਾ ਵਭੁਰਾਂਓਣ ਅਧਧਐਨ ਓਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਇਹ ਾਇਆ ਧਕਆ ਧਓ ਉਯਓਤ ਰਾਜਓਟਔਤਯ ਦ
ਸਯਵਿੱ ਔੀ ਧਵਓਾਸ ਧਵਿੱ ਚ ਓਾਫ਼ੀ ਰਭਔ
ੁਿੱ ਸਥਾਨ ਯਿੱ ਔਦਾ ਹ। 83% ਧੂੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ieh ਯਾਏ ਸੀ ਧਓ ਇਹ ਰਾਜਓਟ
ਰ ਓਾਂ ਰਈ ਰਾਬਓਾਯੀ ਹਵਕਾ। ਇਹ ਨਜਵਾਨਾਂ ਰਈ ਯੁਜਕਾਯ ਦਾ ਓਯਨ ਧਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਓਯਕਾ[ ਧੂੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ
ਦਾ ਧਵਚਾਯ ਸੀ ਧਓ ਜ ਉਨਹਾਂ ਦ ਆਸਾਸ ਓਈ ਇੂੰ ਸਟੀਧਚaUt ਔੁਿੱ ਰਹ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦ ਫਿੱ ਧਚਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਓਯ
ਧੀਆਂ) ਨੂੂੰ ੜਹਾਈ ਰਈ ਖਯ ਤੋਂ ਫਹੁਤ ਦੂਯ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ vyਕਾ ਅਤ ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਰਈ ਨਓਯੀਆਂ ਦ
Avsr ਦਾ ਓਯਨਕੀਆਂ। ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਓ ਧਓ ਭਓਾਨ ਭਾਰਓਾਂ ਓਰ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਵਧਬੂੰ ਨ ਫਾਕਫਾਨੀ ਉਤਾਦਾਂ ਦ ਓ ਭੀ /
ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਵਾਯ ਧਵਿੱ ਚ lMbI Cwl mwrn bwry ਉਤਸ਼ਾਹਤ krdw hY[
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CHAPTER–VI: ANTICIPATED PROJECT IMPACTS & PUBLIC
HEARINGS
ਧੂੰ ਡ iC`fx, ਸਫ-ਡਵੀਜਨ ਅਜਨਾਰਾ, ਧਜਰਹਾ ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਧਵਿੱ ਚ ਸਟ ਕਰਜੂਏਟ ਇੂੰ ਸਟੀਧਚaUਟ ਆਪ hwrtIklcr
ਂ ਐਜੂਓਸ਼ਨ (ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ) ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਰਈ ਰਸਤਾਧਵਤ jmIn AiDgRhIx krn leI
ਧਯਸਯਚ ਐਡ
Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and
Resettlement Act, 2013 ਦ shI ਭੁਆਵਜਾ ਅਤ ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ ਦ ਅਧਧਓਾਯ ਤਧਹਤ ਔਤਯ ਧਵਚ ਵਧੀਆ
ਧਸਿੱ ਧਔਆ, ਓਾਯਫਾਯ ਧਵਚ ਵਾਧਾ ਅਤ ਯੁਜਕਾਯ ਦ ਅਵਸਯ imlxgy । ਰਜਓਟ ਦ ਵਯਧਵਆਂ ਅਤ ਭਜੂਦਾ
ਸਧਥਤੀਆਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ, ਰਬਾਧਵਤ ਰ ਓਾਂ / ਧਹਿੱ ਸਦਾਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਅਨੁਭਾਧਨਤ ਸੂੰ ਬਾਧਵਤ ਸਓਾਯਾਤਭਓ ਅਤ
ਨਓਾਯਾਤਭਓ ਰਬਾਵਾਂ dw ਅਧਧਐਨ SIA-PGIHRE ਟੀਭ ਦੁਆਯਾ 01 ਪਯਵਯੀ 2021 ਤੋਂ ਅਰਰ 2021 ਦ
ਭਹੀਧਨਆਂ ਧਵਿੱ ਚ ੜਤਾਰ ਓੀਤੀ ਕਈ Aਤ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਓੀਤੀ ਕਈ[ ਬੂmI-ਭਾਰਓਾਂ ਅਤ ਰਬਾਧਵਤ ਧੂੰ ਡ ਦ
ਵਸਨੀਓਾਂ ਨਾਰ ਕਯੁਿੱ  ivcwr krn auprMq ਇਸ ਰਜਓਟ ਰਈ ਜਭੀਨ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦੀ ਾਰਣਾ ਓਯਨ ਰਈ ਉਨਹਾਂ
ਦੀ ਯਾਏ ਜਾਹਯ ਓੀਤੀ[ ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਅਧਧਐਨ ਟੀਭ ਦਾ ਇਿੱ ਓ ਉਦਸ਼ ਰਜਓਟ ਦ ਸਭਾਧਜਓ
ਰਬਾਵਾਂ, kImqW, ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂੰ ਫਧਧਤ ਓਯਨ ਦੀਆਂ ਰਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਧਧਐਨ kIqw ਅਤ ਰਜਓਟ ਦੀ ਸਭੁਿੱ ਚੀ ਰਾਕਤ 'ਤ
ਇਨਹਾਂ ਔਯਧਚਆਂ ਦ ਰਬਾਵਾਂ ਫਾਯ ਵੀ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕਆ ਹ[ iesdy ielwvw ਰਜਓਟ dy ਭਜੂਦਾ ਅਧਧਆਇ ਧਵਚ ਇਸ
ਰਾਜਓਟ ਦ ਜਨਤਓ ਉਦਸ਼ਾਂ, ਸਭਾਜਓ-ਸਧਬਆਚਾਯਓ ਰਬਾਵਾਂ ਅਤ ਸਭਾਧਜਓ ਔਯਧਚਆਂ ਦ ਭੁਰਾਂਓਣ ਦੀ ਚਯਚਾ
ਓੀਤੀ ਕਈ ਹ[
ਓਵੀਡ -19 ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦੀ ਚਿੱ ਰ ਯਹੀ ਸਧਥਤੀ ਦ ਦੂਸਯ pVwA ਦ ਓਾਯਨ, ਐਸਆਈਏੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਟੀਭ ਨੇ ਪੀਰਡ ਸਯਵਔਣ ਅਤ ਜਨਤਓ ਸੁਣਵਾਈ ਦ ਦਯਾਨ ਓਧਵਡ -19 Standard
Operating Procedures (SOP’s) ਦੀ ਾਰਣਾ kIqI[ ਓਵੀਡ -19 ਤੋਂ ੂਯੀ ਸੁਯਿੱਧਔਆ ਦੀ gwrMtI ਰਈ,
ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਅਧਧਐਨ ਟੀਭ ਦ swhmxy ਫਹੁਤ ਹੀ ਸੀਭਤ ਧਵਓਰp sn
Aqy ies mhWmwrI ny ਧਵਸ਼ਵ ਧਵਆੀ ਿੱ ਧਯ 'ਤ cxoqI pYdw kIqI[ ਜਨਤਓ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤ ਸਭੂਹਇਓ ਧਵਚਾਯ
ਵਟਾਂਦਯ (FGDs) dOrwn ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਅਧਧਐਨ ਟੀਭ ਦ ਓ ਆਯਡੀਨੇਟਯ ਹਣ ਦ ਨਾਤ,
ਟੀਭ ਦkoAwrfInytr v`loN ਟੀਭ ਦ ਹਯ ਇਓ ਭੈਂਫਯ ਦੀ ਸੁਯਿੱਧਔਆ ਨੂੂੰ pUrn qOr qy ਮਓੀਨੀ bxwieAw igAw sI
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ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਅਧਧਐਨ ਟੀਭ ਨੇ ਹਠ ਧਰਔੀਆਂ ਕਿੱ ਰਾਂ ਨੂੂੰ ਧਧਆਨ ਧਵਿੱ ਚ ਯਿੱ ਔਧਦਆਂ ਸਭਾਧਜਓ
ਰਬਾਵ ਭੁਰਾਂਓਣ ਸਯਵਔਣ ਨੂੂੰ ੂਯਾ ਓੀਤਾ: (1) ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਟੀਭ ਨੇ ਔਤਯੀ ਭੁਰਾਓਾਤਾਂ
ਅਤ ਜਨਤਓ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਯਾਨ ਪਓਸਡ ਕਯੁਿੱ  ਧਵਚਾਯ ਵਟਾਂਦਯw kIqw igAw[ (2) ਐਸਆਈਏੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਟੀਭ ਨੇ ਰਕਬਕ ਰਾਜਓਟ ਰਬਾਧਵਤ ਧਵਅਓਤੀਆਂ / ਧਯਵਾਯਾਂ ਦਾ ਤਾ ਰਕਾਉਣ ਰਈ
ਧਜਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ਉ ਭੂੰ ਡਰ ਅਧਧਓਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਜਭੀਨੀ ਭਾਰਓੀ ਦ ਜਯੂਯੀ ਦਸਤਾਵਜ ਇਓਿੱ ਤਯ ਓੀਤ gey।
ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਅਧਧਐਨ ਟੀਭ ਨੇ ਬੂਕਧਰਓ ਓਭ Aqy ਵਾਤਾਵਯਣਓ ਭਧੂੰ ਕ jIpIAYs ivDI
Aqy srIrk qsdIk ivDI duAwrw ieh vI ਤਾ ਰਕਾਉਣ dI koiSS kIqI hY ik ਜਭੀਨ ਦ ਐਓਵਾਇਯ
ਓਯਨ 'ਤ ipMf iv`c iksy vwsI v`loN ਓਈ ਇਤਯਾਜ qW nhI hY[
ANTICIPATED IMPACTS OF THE PGIHRE PROJECT AND ITS ADVANTAGES
ਸਭਾਧਜਓ ਰਬਾਵ ਭੁਰਾਂਓਣ (ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ) ਅਧਧਐਨ ਦ ਭੁਿੱ ਔ ਧਹਰੂਆਂ ਧਵਚੋਂ ਇਓ ਇਹ
ਭੁਰਾਂਓਣ ਓਯਨਾ ਹ ਧਓ ਰਸਤਾਧਵਤ ਰਾਜਓਟ lokW dy Bly leI hY jW nhI[ ਸਟ ਕਰਜੂਏਟ ਇੂੰ ਸਟੀਧਚaUਟ AwP
hwrtIklcr irsrc AYNf AYjUkySn ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਰਈ ਰਸਤਾਧਵਤ ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ (RFCTLARR) ਧੂੰ ਡ iC`fx
ਧਵਔ, ਸਫ-ਡਵੀਜਨ ਅਜਨਾਰਾ, ਧਜਰਹਾ ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ Right to Fair Compensation and Transparency in
Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ਧਵਚ ਸਹੀ ਅਧਧਓਾਯਾਂ nwl ਔਤਯ ਧਵਚ
ਧਫਹਤਯ

ਧਸਿੱ ਧਔਆ

Aqy

ਓਾਯਫਾਯ

ਅਤ

ਯੁਜਕਾਯ

ਦ

ਭOਧਓਆਂ

iv`c

vwDw

hovygw[

ਰਸਤਾਧਵਤ

ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਓਟ ਔਤਯ ਅਤ ਇਸ ਦ ਆਸ ਾਸ ਦ ਧਹਿੱ ਸਦਾਯਾਂ ਰਈ ਧਫਹਤਯ ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਅਤ ਔਜ ਦ
ਭਧਓਆਂ ਨੂੂੰ ਵਧਾਏਕਾ[ ਇਹ ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਸਥਾਨਓ ਰ ਓਾਂ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਨੇੜਰ ਇਰਾਧਓਆਂ ਦ ਰ ਓਾਂ ਨੂੂੰ ਓਾਯਫਾਯ ਅਤ
ਯੁਜਕਾਯ ਦ ਭਓ iv`c vwDw krygw[ ਧਜਵੇਂਧਓ ਧਛਰ ਅਧਧਆey ਧਵਚ ਧਵਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਹ, ਐਸਆਈਏੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਅਧਧਐਨ ਸਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹ ਧਓ ਇਸ ਰਾਜਓਟ ਦਾ audyS lokW dI srvp`KI BlweI ਹ[ ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਟੀਭ ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਇਸ ਰਸਤਾਧਵਤ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦਾ ਧਨਯਭਾਣ
ਓਈ ਤਯੀਧਓਆਂ ਨਾਰ ਧਵਓਾਸ ਨੂੂੰ pUrw ਓਯਕਾ ਅਤ ਰਜਓਟ dy sMKyp ਰਾਬ bwry ਹਠਾਂ ਧਵਚਾਯ ਵਟਾਂਦਯw ਓੀਤw
igAw hY:
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An Overview of Advantages of the PGIHRE project
ੀਜੀਆਈਐਚਆਯeI ਰਾਜਓਟ ਦ ਸੂੰ ੂਯਨ ਹਣ ਤ ਔਤਯ ਅਤ ਆਸ ਾਸ ਵਸਦ ਰ ਓਾਂ ਰਈ ਧਵਧਦਅਓ, ਫਾਕਫਾਨੀ
ਉਤਾਦਾਂ ਦ ਓਾਯਫਾਯ ਅਤ ਯੁਜਕਾਯ ਦ ਭਧਓਆਂ ਧਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹਣ ਦੀ ਉਭੀਦ ਹ[ ਅਧਧਐਨ ਧਵਿੱ ਚ
ਰਤੀਧਓਰਆਓਯਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਓ ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਧਜਰਹ ਧਵਿੱ ਚ ਰਭਔ
ੁਿੱ ਸਟ ਕਰਜੂਏਟ ਫਾਕਫਾਨੀ / ਔਤੀਫਾੜੀ
ਇੂੰ ਸਟੀਧਚaUਟ ਦੀ ਖਾਟ ਓਾਯਨ, ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਧਵਧਦਆਯਥੀਆਂ / soD ਓਯਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਅਤ
ਔਜ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ ਯਜਾਨਾ ਜਰੂੰਧr ਜਾਂ ਰੁਧਧਆਣਾ ਜਾਣਾ ੈਂਦਾ ਹ, m`D ਓਰਾਸ ਧਯਵਾਯW nwl sMbMDq
ਧਵਧਦਆਯਥੀ ienHW Krc nhIN c`uk skdy[ ਕਯੀਫ ਧਯਵਾਯਓ ividAwrQIAW leI rojwnw pVHn leI nyVly
AMimRqsr, jlMDr Aqy luiDAwxw jwxw bhuq hI Krc BirAw hY, jo ik ieh Krc nhIN c`uk skdy[


ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ Center for Execellence ਲਸੱ ਲਿਆ ਅਤ ਿਜ ਸਹੂਰਤ਼ਾਂ ਲਵੱ ਚ ਸੁਧਾਯ ਕਯਗਾ:
ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਔਤਯ ਦ ਨਜਵਾਨਾਂ ਰਈ ਧਭਆਯੀ ਉੱਚ ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਰਾਤ ਓਯਨ ਅਤ ਧਵਸ਼ਵ ਿੱ ਧਯੀ SoD
ਸਹੂਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਬ ਰਾਤ ਓਯਨ ਦ ਯਾਹ ਔਰਹ ਦਵਕਾ[ im`fl pirvwrW Aqy ਖਿੱ ਟ ਅਭੀਯ ਧਯਵਾਯਾਂ ਨਾਰ
ਸਫੂੰ ਧਤ ਨਜਵਾਨਾਂ ਰਈ ਇਹ ਇਓ ਵਿੱ ਡਾ ਵਯਦਾਨ ਹਵਕਾ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਰਈ ਔਾਸ ਤਯ 'ਤ ਧਵਧਦਆਯਥਣਾਂ ਰਈ
vwDU ਔਯਧਚਆਂ ਨੂੂੰ ਖਟਾਏਕਾ[ ਰਸਤਾਧਵਤ ਰਜਓਟ, ਸਾਧਯਆਂ ਰਈ ਧਫਹਤਯ ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਅਤ ਔਜ ਦ ਭਧਓਆਂ ਨੂੂੰ
ਵਧਾਏਕਾ[



ਫਾਗਫਾਨੀ ਦਾਵਾਯ ਨਾਰ ਜੁੜ ਕਾਯਫਾਯ ਲਵਚ ਵਾਧਾ (Increase in Horticulture Produce Related
Business ) : ਇਹ ਉਭੀਦ ਓੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਧਓ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਤੋਂ ਤੁਯੂੰਤ ਫਾਅਦ, ਸਾਯ
ਔਤਯ ਦਾ ਜਭੀਨੀ ਬਾਈਚਾਯਾ ਵਿੱ ਡ ਿੱ ਧਯ 'ਤ ਫਾਕਫਾਨੀ ਨੂੂੰ ਅਣਾਉਣ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਓਯਕਾ ਅਤ
ਫਾਕਫਾਨੀ ਉਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਓਸਭਾਂ ਉਕਾਉਣ ਅਤ ਔਜ ਓਯਨ iv`c bhuq shwiek hovygw[ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ
ਬਾਯਤ-ਾਧਓਸਤਾਨ ਸਯਹਿੱ ਦ 'ਤ Integrated Check Post (ਆਈ ਸੀ ੀ) ਦ ਜਯੀਏ ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਫਾਜਾਯ
ਧਵਚ ਵਚਣ ਦਾ ਭਓਾ ਧਭਰ skygw, ਧਜਸ ਨਾਰ ਬਾਯੀ ਰਾਬ hovygw[ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਰਾਜਓਟ ਉਨਹਾਂ ਸਾਯ ਜਭੀਨਾਂ ਦ
ਭਾਰਓਾਂ ਰਈ ਇਓ ਧਜਿੱ ਤ ਦਾ ਰਸਤਾਵ ਹ ਜ ਉੱਚ ਧਓਸਭ ਦ ਫਾਕਫਾਨੀ ਧਦਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਧਓਸਭਾਂ ਦ ਧਵਓਾਸ
ਤੋਂ ਰਾਬ ਰਾਤ krn dy cwhvwn hn[
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‘ਫੁਲਨਆਦੀ FWਚ ਦਾ ਲਵਕਾਸ (Development of Infrastructure) : ਉਹ ਧਦਨ ਚਰ ਕਏ ਜਦੋਂ ਸੁਯਿੱਧਔਆ
ਧਚੂੰ ਤਾਵਾਂ krky ਸਯਹਿੱ ਦੀ ਔਤਯਾਂ ਦ ਫੁਧਨਆਦੀ FWਚ ਦ ਧਵਓਾਸ ਰਬਾਵਤ hMudw sI[ ਸਯਹਿੱ ਦੀ ਔਤਯ ਧਵਚ
ਧਵਸ਼ਵੀ ਓਯਨ ਦ ਮੁਿੱ ਕ ਧਵਚ ਵਧ ਯਹੀ ਸੂੰ ਯਓqw ਅਤ ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਫਾਜਾਯਾਂ ਦ ਏਓੀਓਯਨ ਨਾਰ lokW dI
ਬਰਾਈ ਦ nwl ਵਾਯ iv`c qyjI nwl vwwDw hovygw। ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਅਧਧਐਨ ਧਵਿੱ ਚ,
ਇਹ ਉਜਾਕਯ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਹ ਧਓ ਰਸਤਾਧਵਤ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਓਟ ਦਾ ਧਨਯਭਾਣ ਵਿੱ ਡੀ ਧਕਣਤੀ
ਧਵਿੱ ਚ ਵਾਂਝ ਧਵਧਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਅਤ ਔਜ dy ਔਤਯ iv`c ਨਓਯੀ ਬਾਰਣ ਵਾਰ ਰ ਓਾਂ nMU ਆਓਯਸ਼ਤ
ਓਯਕਾ[



ਯੁਜਗਾਯ ਦ ਵਧ ਭਕ (Increase in Employement oppurtunity) : ਰਸਤਾਧਵਤ ਰਾਜਓਟ ਸੂੰ ਬਾਵਤ ਤਯ
'ਤ ਯਾਜ ਸਯਓਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਭੀਨੀ ਰਾਤੀ ਦ ਭੁਓੂੰਭਰ ਹਣ ਤੋਂ ਤੁਯੂੰਤ ਫਾਅਦ ਧਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਧਵਿੱ ਚ ੂਯਾ ਹ
ਜਾਵਕਾ[ ਇਸ ਰਈ, ਰਾਜਓਟ ਧਸਿੱ ਧ ਤਯ 'ਤ ਧਵਧਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਧਵਧਦਅਓ ਅਤ ਔਜ ਦ ਵਧ ਭਧਓਆਂ ਤੋਂ
ਇਰਾਵਾ ਯੁਜਕਾਯ ਰਦਾਨ ਓਯਕਾ ਅਤ ਫਾਕਫਾਨੀ ਉਤਾਦਾਂ ਦ ਓਾਯਫਾਯ ਧਵਚ auqSwh pYdw krygw[
ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਦ ਅਧਧਐਨ ਅਨੁਸਾਯ ਇਸ ਰਾਜਓਟ ਦਾ ਰਾਬ ਰ ਣ ਵਾਰ ਧਵਅਓਤੀਆਂ ਦੀ ਧਕਣਤੀ ਓਾਫ਼ੀ
ਧਜਆਦਾ ਹ ਧਜਸ ਧਵਚ iC`fx ਧੂੰ ਡ ਦ nwl –nwl pMjwb dy ਵਸਨੀਓ vI ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ[ਰਜਓਟ nwl sQwnk
lokW nMU rujgwr Aqy hor kwPI AwriQk lwB hox dI aUmId hY[



ਜੀਵਨ p`Dr iv`c suDwr (Improved quality of Life) : ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਦ ਧਭਆਯਾਂ ਅਤ ਰਾਬਓਾਯੀ ਯੁਜਕਾਯ ਦ
ਸੁਧਾਯ ਨਾਰ, lokW dy jIvn p`Dr iv`c vI kwPI suDwr Aweygw[



ਵੱ ਧ ਯਹੀ ਗਤੀਸੀਰਤਾ ਅਤ ਇਸਦ ਆਯਲਥਕ ਰਬਾਵ਼ਾਂ (Increased Mobility and Its Economic
Effect): ਇਸ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਔਤਯ ਧਵਚ ਵਧਯ ਕਤੀਸ਼ੀਰਤਾ ਰਈ ਇਓ ਏਜੂੰ ਟ ਵਜੋਂ ਓੂੰ ਭ
ਓਯਕੀ[ਵਧਧਆ ਹਇਆ ਵਾਯ, ਧਵਧਦਅਓ ਅਤ ਓੂੰ ਭ ਦ ਭਓ ੂਯ ਔਤਯ ਦ ਧਵਓਾਸ ਰਈ ਯਾਹ ਿੱ ਧਯਾ
ਓਯਨਕ।

ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਓਟ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾਧਵਤ ਧਨਯਭਾਣ ੇਂਡੂ-ਅਯਧ-ਸ਼ਧਹਯੀ ਧਵਓਾਸ ਧਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਯ ਓਯਕਾ[
ਸਭੁਿੱ ਚ ਤਯ 'ਤ ਇਸ ਰਾਜਓਟ ਧਵਚ lMby ਸਭੇਂ ਦ ਅਧਾਯ' ਤ ਰ ਓਾਂ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਔਤਯ ਦ ਸਭਾਧਜਓ-ਆਯਧਥਓ qOr
qy bdlwA Awvygw[
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Table 6.1: Positive and Negative Impacts of the Project at first Glance
Positive Impact of the PGIHRE Project

Negative Impact of the PGIHRE Project

Increased Education level in the region

Loss of fertile ancestral agricultural land and
income from it

Easy affordability of education in the region

Affording higher education still remains a
challenge for many poor families

Boost to the economy of the region as No negative impact
international trade in horticulture produce shall
increase immensely.
Even farmers are benefit a lot from the No negative impact
availability of new high yield verities of
horticulture plants.
Boost to Development of Infrastructure
Local youth
opportunities

to

have

better

No negative impact

employment No negative impact

Quality of life to change

No negative impact

Increased opportunities for female students

No negative impact

Source SIA PGIHRE field survey 2021
POSITIVE IMPACTS AS REPORTED BY STAKEHOLDERS REGARDING THE
PROPOSED PGIHRE PROJECT
1. ਲਸੱ ਲਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਯੀ ੱ ਧਯ (Improved Level of Education): ਇਹ ਸੂੰ ਸਥਾ ਧਵਧਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਉੱਚ
ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਰਾਤ ਓਯਨ ਧਵਚ ਫਹੁਤ ਵਿੱ ਡੀ ਸਹੂਰਤ ਰਦਾਨ ਓਯਕੀ ਅਤ ਧਵਧਦਆਯਥੀਆਂ, ਔਾਸ ਓਯਓ AwriQk
qOr qy kmjor pirvwrW dIAW ਰੜਓੀਆਂ ਅਤ ਧਵਧਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ vwDU ਔਯਧਚਆਂ ਨੂੂੰ ਖਟਾਏਕੀ[
ਰਸਤਾਧਵਤ ਰਜਓਟ ਔਤਯ ਅਤ ਇਸਦ ਆਸ ਾਸ ਦ ਧਵਧਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ ਧਫਹਤਯ ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਦ ਭਧਓਆਂ ਨੂੂੰ
ਵਧਾਏਕਾ[
2. ਿਤਯ ਦੀ ਆਯਲਥਕਤਾ ਨੂਿੰ ਹੁਰਾਯਾ (Give boost to Economy of the region ): ਇਹ ਰਾਜਓਟ ਔਤਯ
ਦੀ ਆਯਧਥਓਤਾ ਨੂੂੰ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਫਦਰਣ ਦੀ ਸਭਯਿੱ ਥਾ ਯਿੱ ਔਦਾ ਹ ਧਓਉਂਧਓ ਇਹ ਚਾਯ ਾਧਸਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ
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ਧਵਧਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਓਯਧਸ਼ਤ ਓਯਕਾ[ ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਧਜੂੰ ਦਕੀ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਜਯੂਯੀ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹ ਅਤ ਹਯ
ਔਤਯਾਂ ਤੋਂ ਧਵਧਦਆਯਥੀਆਂ ਦ ਔਤਯ ਆਉਣ ਨਾਰ, ਆਯਧਥਓਤਾ ਨੂੂੰ ਹੁਰਾਯਾ ਧਭਰ ਕਾ[
3. ivkws dy ਫੁਲਨਆਦੀ FWਚ ਨੂਿੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਯਨਾ (Boost to development of Infrastructure ) :
ਰਾਜਓਟ ਆਉਣ ਵਾਰ ਸਭੇਂ ਧਵਚ ਹਯ ਸੂੰ ਬਾਵਤ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਾਰ ਸਫੂੰ ਧਤ ਫੁਧਨਆਦੀ FWਚ ਦ ਹਯ ਧਵਓਾਸ ਰਈ
ਨੇੜਰ ਔਤਯ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਨੂੂੰ ਵਧਾਏਕਾ, ਇਸ nwl ਔਤਯ ਅਤ ਆਸ ਾਸ ਦ ਰ ਓਾਂ ਰਈ ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਭਓ
ਔੁਿੱ ਰਹਕਾ[
4. ਸਥਾਨਕ ਲਕਸਾਨ਼ਾਂ ਅਤ ਨਜਵਾਨ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਫਾਗਫਾਨੀ ਉਤਾਦ਼ਾਂ ਦ ਲਫਜਨਸ ਅਤ ਯੁਜਗਾਯ ਦ ਵਧੀਆ ਭਕ
ਲਭਰਣਗ (Local Farmers and youngster to have better horticulture produce business and
Employment Oppurtunities): ਰਾਜਓਟ ਔਤਯ ਦ ਨਜਵਾਨਾਂ ਰਈ ਧਫਹਤਯ ਯੁਜਕਾਯ ਦ ਭਓ ਵਧਾਏਕਾ ।
ਉਹ ਸੂੰ ਸਥਾ ਧਵਚ ਹੀ ਉੱਧਚਤ ਨਓਯੀਆਂ ਰਾਤ ਓਯ ਸਓਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਧਓ ਉਥੋਂ ਉੱਚ ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਰਾਤ ਓਯਨ ਤੋਂ
ਫਾਅਦ ਹਯ ਔਤਯਾਂ ਧਵਚ ਵੀ jw skxgy[
5. ਜੀਵਨ SYlI iv`c bdlwA (Quality of life to change): ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਅਤ ਯੁਜਕਾਯ ਦੀ ਸੁਧਯੀ ਕੁਣਵਿੱ ਤਾ ਦਾ
ਰ ਓਾਂ ਦ ਜੀਵਨ ਿੱ ਧਯ 'ਤ ਸਓਾਯਾਤਭਓ ਰਬਾਵ ਵਕਾ[ ਇਹ ਔਤਯ ਧਵਿੱ ਚ ਵਸਦ ਰ ਓਾਂ ਦੀ ਸਭਾਧਜਓਆਯਧਥਓ ਰਪਾਈਰ ਨੂੂੰ ਵਧਾਏਕਾ[
6. ਜਭੀਨ਼ਾਂ ਅਤ ਹਯ ਜਾਇਦਾਦ਼ਾਂ dy m`ul iv`c vwDw (Rise In Land and Property Rate) : ਧਜਵੇਂ ਔਤਯ iv`c
ਧਵਓਾਸ ਵਧygw, ਇsdy ਨਾਰ hI Aws-pws ਔਤਯਾਂ ਧਵਚ ਵਧਯ ਧਨਵਸ਼ਾਂ vI vDygw[ ਧਜਸ ਨਾਰ lokW dIAW
ਜਭੀਨw dw ਭੁਿੱ ਰ vI vDygw[
7. ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਹਯ ਲਜਭੀਂਦਾਯ ਬਲਵੱ ਿ ਦ ਰਾਜਕਟ਼ਾਂ ਰਈ ਵਾਧਦ ਭੁਆਵਜ ਰਈ ਸਯਕਾਯ ਨੂਿੰ ਜਭੀਨ ਵਚਣ
ਰਈ ਲਤਆਯ ਹਨ: ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਰ ਓ ਰਦਾਨ ਓੀਤ ਕਏ ਭੁਆਵਜ ਰਈ ਆਣੀ ਜਭੀਨ ਵਚਣ ਰਈ ਧਤਆਯ
ਹਨ ਯ ਭਜੂਦਾ ਸਧਥਤੀ ਧਵਿੱ ਚ ਐਓਵਾਇਯ ਓੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਜਭੀਨ ਧਸਯਪ ਇਿੱ ਓ ਧਹਿੱ ਸਦਾਯ pirvwr ਦੀ ਹ[
ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਰ ਓਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਈ ਟੀਭ ਨੂੂੰ ਫਨਤੀ ਓੀਤੀ ਧਓ ਸਯਓਾਯ ਨੂੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦ ਔਤਯ
ਧਵਿੱ ਚ ਓੁਝ ਹਯ ਰਾਜਓਟ ਵੀ ਸਥਾਤ ਓਯਨੇ ਚਾਹੀਦ ਹਨ, ਧਜਸਦ ਰਈ, ਉਹ ਬਧਵਿੱ ਔ ਧਵਿੱ ਚ ਧਓਸ ਵੀ ਸਭੇਂ
ਆਣੀ ਜਭੀਨ ਵਚਣ ਰਈ ਧਤਆਯ ਹਣਕ।
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ਹਾਰਾਂਧਓ, ਬੂਭੀ ਕਰਧਹਣ ਦੀ ਤੀਫਯਤਾ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਸਭਾਧਜਓ ਰਬਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਰ ਰਾਕਤ ਨੂੂੰ ਭਾਣਾ ਫਹੁਤ ਭੁਸ਼ਓਰ
ਹ, ਹਾਰਾਂਧਓ, RFCTLARR ਐਓਟ 2013 ਦ ਦਔਰ ਦੁਆਯਾ ਨਓਾਯਾਤਭਓ ਰਬਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਖਿੱ ਟ ਓਯਨ ਦੀ ਓਧਸ਼ਸ਼ ਓੀਤੀ
ਕਈ ਹ[ ਰਸਤਾਧਵਤ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਓਟ ਧਨਸ਼ਚਤ ਤਯ 'ਤ ਸੁਧਾਯ ਦੀ ਧਦਸ਼ਾ iv`c iek vDIAw
kdm ਹ[ ਔਤਯ ਧਵਚ ਧਵਧਦਅਓ ਅਤ ਔਜ ਦ ਧਭਆਯਾਂ ਧਵਚ ਅਤ ਔਾਸ ਓਯਓ iC`fx ਧੂੰ ਡ ਅਤ ਧਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ 'ਤ
ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਸ਼ਧਹਯ ਦ ਔਤਯ ਦ ਸਯਵ ਿੱ ਔੀ ਧਵਓਾਸ ਧਵਚ mh`qvpUrn ਮਕਦਾਨ ਾਏਕਾ[
NEGATIVE IMPACTS OF THE PROPOSED PROJECT AS REPORTED BY
STAKEHOLDERS
1. ਜੱ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (Loss of ancestral Property): AiDgRhx ਓੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਜਭੀਨ
ਧਸਯਪ ਇਓ ਧਹਿੱ ਸਦਾਯ pirvwr ਦੀ ਹ ਅਤ ਭੁਆਵਜ ਦੀ ਯਓਭ ijAwdw hox kwrn ਉਹ ਰਜਓਟ ਦ ਹਿੱ ਓ
ਧਵਚ hn[ਜਿੱ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਓਸਾਨ ਹਣ ਵਾਰਾ ਹ, ਯ ਇਿੱ ਥ ieh ਓਈ ਵਿੱ ਡਾ ਭੁਿੱ ਦਾ ਨਹੀਂ ਧਓਉਂਧਓ pRojYkt
pRBwivq pirvwr (PAFs) ਦਾ ਰਾਜਓਟ ਫਾਯ ਸਓਾਯਾਤਭਓ ਧਵਚਾਯ ਹ[
2. ਉਜਾaU ਜਭੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਹਣ ਵਾਰੀ ਆਭਦਨੀ (Loss of fertile ancestral Land
and income) : AiDgRhx ਓੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਜਭੀਨ ਉਜਾaU ਹ ਅਤ ies dw auqpwdn vI ਵਧਯ ਹ,
ਇਸ ਰਈ ਜਭੀਨ dyx ਨਾਰ KyqIbwVI qoN hox vwlI ਆਭਦਨੀ ਦਾ ਨੁਓਸਾਨ vI ਹਏਕਾ[
3. ਯੁੱ ਿ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (Loss of Trees) : pRojYkt vwlI jmIn qy ਸ਼ੀਸ਼ਭ Aqy ਸਪਦy vrgy ku`J r`uK lgy
hoey hn[ ie`Qy jmIn qoN nukswn dw Bwv jmIn qy lwgy r`uKW qoN hY[
4. FWਚ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (Loss of Infrastructure): ਰਾਜਓਟ ਦਯਾਨ jmIn aup`r bxIAW hoeIAW k`uJ
iemwrqW ijvyN ik Cotw Pwrm hwaUs Aqy pRweIvyt FWcIAW dw nukswn hovygw[ (qsvIrW ੂੰ ਨਾ nM.
80 ਤੋਂ 82 qy ਦਔ).
AiDAYn auprMq ieh swibq huMdw hY ik ਇਸ ਰਸਤਾਲਵਤ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਕਟ ਦ ਲਨਯਭਾਣ
ਦਾ ਸਕਾਯਾਤਭਕ ਰਬਾਵ ਨਕਾਯਾਤਭਕ ਰਬਾਵ਼ਾਂ ਨਾਰੋਂ ਵੀ ikqy ਵੱ ਧ ਹ[ ਇਸ ਰਈ, ਧਵਆਓ ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਅਤ
ਯੁਜਕਾਯ dy mOkyAW nMU vDwaux leI ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਨੂੂੰ ਸਾਯ ਔਤਯ ਰਈ ਭਹਿੱ ਤਵੂਯਨ
ਸਭਾਧਜਓ ਆਯਧਥਓ ਟੀਧਚਆਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਵਜੋਂ ਭੂੰ ਧਨਆ ਜਾ ਸਓਦਾ ਹ [ ਬੂਭੀ ਰਾਤੀ ਧਨਸ਼ਚਤ ਯੂ ਨਾਰ ਜਭੀਨ
78 | Page

SIA Study of Land Acquisition for (PGIHRE) at Chhiddan village

ਦੀ ਵਯਤੋਂ, ਭਾਰਓੀਅਤ ਅਤ ਜਭੀਨੀ ਭੁਿੱ ਰ ਧਵਚ ਸੁਧਾਯ ਧਰਆਏਕੀ[ ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਰਧਸਿੱ ਧ ਨਾਭਣਾਤਭਓ ਉੱਚ
ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਅਤ ਔਜ ਸੂੰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਓਯਓ ਇਹ iC`fx ipMf ਨੂੂੰ ਧਵਸ਼ਵ ਦ ਨਓਸ਼ 'ਤ ਾਉਣ ਧਵਚ ਇਓ ਭੀਰ
ਿੱ ਥਯ ਹਵਕਾ[ਇਹ ਧਓਸਾਨੀ ਬਾਈਚਾਯ ਦ ਸਭਾਧਜਓ-ਆਯਧਥਓ ਧਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਵੀ ਫਦਰ ਸਓਦਾ ਹ, ਧਓਉਂਧਓ ਬਾਯਤਾਧਓਸਤਾਨ ਸਯਹਿੱ ਦ 'ਤ Integrated Check Post (ਆਈ ਸੀ ੀ) ਦ ਜਯੀਏ ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਵਾਯ ਅਤ
ਫਾਕਫਾਨੀ ਉਤਾਦਾਂ ਦ ਵਾਯ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਰਸਤਾਧਵਤ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਓਟ ਦਾ ਧਨਯਭਾਣ RFCTLARR ਐਓਟ, 2013 ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਮਜਨਾ
ਫਿੱ ਧ qrIky nwl kIqw jwvygw[ ਔਤਯੀ ਸਯਵਔਣ ਅਤ ਜਨਤਓ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਓ ਇਹ ਰਾਜਓਟ
ਧਨਸ਼ਚਤ ਤਯ 'ਤ lokW dI BlweI dy ਉਦਸ਼ v`l aucyrw kdm hovygw[ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਓਟ ਸਥਾਤ
ਓਯਨ ਰਈ ਜਭੀਨੀ ਰਾਤੀ ਰਈ ਧਹਿੱ ਸਦਾਯਾਂ ਦਾ ੂਯਾ ਸਭਯਥਨ (ਓਭਯ 'ਤ 100 ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਯਜ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਹ)
iC`fx ਧੂੰ ਡ ਧਵਔ 25 ਭਾਯਚ 2021 ਨੂੂੰ ਹਈ ਜਨਤਓ ਸੁਣਵਾਈ’ ਦ ਧਦਨ swibq hoieAw[ ieMstIicaUt ਦੀ
ਸਥਾਨਾdw ਔਤਯ ਦ ਓਈ ਧਹਿੱ ਸਦਾਯਾਂ ਦ ਧਹਿੱ ਸ ਤੋਂ ਧਸਿੱ ਧਔਆ, ਔਜ, ਫਾਕਫਾਨੀ ਉਤਾਦਾਂ ਦ ਓਾਯਫਾਯ ਅਤ ਯੁਜਕਾਯ
ਦ ਔਤਯਾਂ ਨੂੂੰ ਵਧਾਏਕੀ[ ਇਹ ਵਯਣਨਮਕ ਹ ਧਓ ਧਹਿੱ ਸਦਾਯਾਂ ny auicq muAwvjy qoN ielwvw sMsQw iv`c Awpxy
b`icAW ਰਈ dwKly ਅਤ ਨਓਯੀਆਂ dy rwKvyNkrn ਦ ਯੂ ਧਵਚ ਭੁਆਵਜ ਦੀ ਭੂੰ ਕ ਓੀਤੀ ਸੀ[
GLIMPSES FROM THE PUBLIC HEARING MEETING HELD ON 25 MARCH 2021
ੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਚ.ਆਯ. ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਰਈ ਐਸ.ਆਈ.ਏ.-ੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਿੱਚ.ਈ. ਅਧਧਐਨ ਦ ਸਓਾਯਾਤਭਓ
ਅਤ nkrwqmk ਰਬਾਵਾਂ ਫਾਯ ਧਵਚਾਯ ਵਟਾਂਦਯ ਰਈ ਧੂੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਰ ਕਿੱ ਰਫਾਤ krn leI ਜਨਤਓ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਫਠਓ 25 ਭਾਯਚ, 2021 ਨੂੂੰ ਕੁਯਦੁਆਯਾ ਸਾਧਹਫ, ਧੂੰ ਡ ਧਛਿੱ fਣ ਧਵਔ ਓੀਤੀ ਕਈ।
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Picture (above): Banner of the SIA-PGIHRE study displayed at Village Chhiddan on the
day of Public Hearing (25 March 2021)

Picture (above): Dr. Rajesh Kumar (Project Coordinator SIA-PGIHRE) addressing the
village residents about the details of the project for the establishment of PGIHRE.

80 | Page

SIA Study of Land Acquisition for (PGIHRE) at Chhiddan village

Picture (above & below respectively): Dr. Rajesh Kumar (Project Coordinator SIAPGIHRE) receiving a copy of official documents from the major stakeholder of the land.
He is the primary owner of the land to be acquired.
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Picture 6 & 7 (above & 7 respectively): SIA-PGIHRE Team Field Investigators interacting with the
residents of Village Chhiddan in order to know their standpoint about the proposed project.
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GLIMPSES OF PRIVATE INFRASTRUCTURE/BUILDINGS THAT COME WITHIN
THE LAND TO BE ACQUIRED
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Picture (above) and (below): The land to be acquired belongs to one party and currently has the
private construction of a farmhouse that includes a garden, swimming pool and a pavilion.
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Picture (above): SIA-PGIHRE Team visited the land to be acquired for the project. The
land is primarily a private property and is being used for cultivation only.

Interaction of the SIA Team with SDM Ajnala
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CHAPTER VII: FINDINGS OF SIA-PGIHRE
ਧਜਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਯਾ koivf 19 mhWmwrI dI ਤਾਜਾ ਤਾਰਾਫੂੰ ਦ ਹਣ ਦ ਔਤਯ ਦ ਫਾਵਜੂਦ, ਐਸਆਈਏੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਟੀਭ ਅਰਰ 2021 ਦ ਅਔੀਯਰ ਹਫ਼ਤ ਤਿੱ ਓ ਆਣੀ ਧਯਯਟ ਧਰਔਤ ਨੂੂੰ ੂਯਾ ਓਯਨ ਧਵਿੱ ਚ
ਸਪਰ ਯਹੀ। ਇਹ ਆਔਯੀ ਅਧਧਆਇ ਜਭੀਨਾਂ ਰਈ ਓੀਤ ਕਏ ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯeI ਅਧਧਐਨ ਦ
ਸਭੁਿੱ ਚ ਨਤੀਧਜਆਂ ਫਾਯ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹ। ਰਾਜਓਟ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਰਈ BUmI ਕਰਧਹਣ ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ
ਟੀਭ ਨੇ 01 ਪਯਵਯੀ ਤੋਂ 25 ਅਰਰ, 2021 ਤਿੱ ਓ ਰਾਜਓਟ ਰਬਾਵਤ ਔਤਯਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਅਧਧਐਨ ਓੀਤw[ਐਸਆਈਏੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਟੀਭ ਨੇ ਰਜਓਟ ਰਬਾਵਤ ਧਯਵਾਯਾਂ ਦੀ ਧਵਸਥਾਯਤ ਇੂੰ ਟਯਧਵaU ਓੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ
ਰਜਓਟ ਰਬਾਵਤ ਧੂੰ ਡ ਰਈ 25 ਭਾਯਚ 2021 ਨੂੂੰ ਸਭੂਹ ਧਵਚਾਯ ਵਟਾਂਦਯ ਅਤ ਜਨਤਓ ਸੁਣਵਾਈ-iC`fx ipMf
iv`c ਕਰਾਭਸਬਾ ਦੀ ਫਠਓ ਓੀਤੀ।

The Right to Fair Compensation and Transparency in Land

Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 (RFCTLARR 2013), ਧਵਚ auicq ਭੁਆਵਜਾ
ਅਤ ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ ਦ ਸਓਸ਼ਨ 4 ਅਤ 6 ਦ ਅਧੀਨ ਧਓਸ ਵੀ ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਧਹਰਾਂ ਐਸ.ਆਈ.ਏ. ਅਧਧਐਨ
ਰਾਜਭੀ ਹ[ ਭਜੂਦਾ ਐਸ.ਆਈ.ਏ.-ੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਚ.ਆਯ.eI ਅਧਧਐਨ ਸਾਯ ਰਬਾਵਾਂ ਦ ਧਵਆਓ ਸਯਵਔਣ ਦਾ
ivSlySx ਓਯਦਾ ਹ[ ਰਜਓਟ ਰਬਾਵਤ ਧਯਵਾਯ (PAFs) ਧਛf`x ਧੂੰ ਡ ਧਵਿੱ ਚ hoey ਜਨਤਓ ਸੁਣਵਾਈ ਦ ਨਤੀਧਜਆਂ
qoN swibq hoieAw hY ik kMimauintI ਜਾਇਦਾਦ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਰਜਓਟ ਰਬਾਵਤ ਧਯਵਾਯ (PAFs) ਜਾਂ ਓਭਜਯ
ਸਭੂਹਾਂ ਦ ਧਹਿੱ ਸ ਤ ਆਭਦਨੀ ਦਾ ਨੁਓਸਾਨ ਖਿੱ ਟ ਖਿੱ ਟ ਹਇਆ hY[ ਹਠ ਧਦਿੱ ਤ ਯ ਧਵਚ ਐਸਆਈਏੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਅਧਧਐਨ ਦੀਆਂ ਸਭੁਿੱ ਚੀਆਂ ਔਜਾਂ ਫਾਯ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕਆ ਹ[
MAJOR FINDINGS
1. ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਟੀਭ ਨੇ ਆਣ ਔਤਯੀ ਸਯਵਔਣ ਧਵਿੱ ਚ ਇਹ ਾਇਆ ਧਓ ਓੁਿੱ ਰ 120
ਧਯਵਾਯਾਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਓ ਹੀ ਧਯਵਾਯ ਅਧਜਹਾ ਹ ਜ ਰਜਓਟ ਰਬਾਵਤ ਧਯਵਾਯ (ੀਏਐਪ) ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਧਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹ ।
ਇਹ ਇਥ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਭਹਿੱ ਤਵੂਯਨ ਹ ਧਓ ਇਓ pRBwivq ਧਯਵਾਯ jmIn ਦਾ ਭਾਰਓ ਹ। 30 ਏਓੜ ਜਭੀਨ ਧਜਸ ਨੂੂੰ
ਸਯਓਾਯ ਨੇ ੀਜੀਆਈਐਚਈਆਯਈ ਸਥਾਤ ਓਯਨ ਰਈ ਜਭੀਨ AiDgRhx ਓਯਨ ਰਈ ਸੂਧਚਤ ਓੀਤਾ ਹ ਅਤ
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ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਓਟ ਰਈ ਜਭੀਨ AiDgRhx hox ਓਾਯਨ ਧਯਵਾਯ ਆਣਾ ਓੁਝ ਧਨਯਭਾਣ FWcw ਕੁਆ
ਧਯਹਾ ਹ। (ਸਫ਼ ਨੂੰਫਯ 80 ਤੋਂ 82 ਉੱਤ ਤਸਵੀਯਾਂ ਵਔ).
2. ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਉਧਚਤ ਹ ਧਓ 'ਇਓਿੱ ਰ ਰਜਓਟ ਰਬਾਵਤ ਧਯਵਾਯ (ੀਏਐਪ) Aqy jmIn ਵਾਰ ਧਯਵਾਯ' ਨੇ ਜਨਤਓ
ਸੁਣਵਾਈ ਅਤ ਹਯ ਔਤਯ ਦਯ ਦ ਸਭਾਕਭਾਂ ਦਯਾਨ ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਟੀਭ ਦ ਧਧਆਨ ਧਵਿੱ ਚ
ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਯਾ ਭੁਆਵਜਾ ਅਦਾ ਓੀਤ ਜਾਣ ਓਾਯਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਹਣ ਵਾਰ ਵਿੱ ਡ ਨੁਓਸਾਨ ਦ ਔਦਧਸ਼ਆਂ ਫਾਯ
iDAwn iv`c ਧਰਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਓਰ ਤਾ ਰਜਓਟ ਰਬਾਵਤ ਧਯਵਾਯ (ੀ.ਐਿੱਪ.ਏ.) ਦਾ ਧਦਰੜ ਧਵਚਾਯ ਹ ਧਓ ਉਨਹਾਂ
ਦਾ ਔਤਯ ਫਹੁਤ ਧਜਆਦਾ ਧਵਓਸਤ ਹਇਆ ਹ ਧਓਉਂਧਓ ਇਹ ਅਟਾਯੀ-ਵਾਹਕਾ ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਸਯਹਿੱ ਦ ਦ
ਫਹੁਤ ਨੇੜ ਹ, ਇਓ ਰਧਸਿੱ ਧ ਸਯ-ਸਾਟਾ ਸਥਾਨ, ਧਜਸ ਨੇ ਧਛਰ ਸਾਰਾਂ ਧਵਚ ਆਯਧਥਓ ਅਤ ਵਾਯਓ
ਕਤੀਧਵਧੀਆਂ ਧਵਚ ਬਾਯੀ ਛਾਰ ਾਈ ਹ[ ਇਸ ਨਾਰ ਟਯਰ ੂੰ , ਭਧਯਜ ਧਯਜਯਟਸ, ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਹਟਰ
ਅਤ ਯਸਟਯੈਂਟ ਔੁਿੱ ਰਹ ਹਏ ਹਨ ਧਜਸ ਨਾਰ ਉਸ ਔਤਯ ਧਵਚ ਜਭੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓੀਭਤਾਂ ਧਵਚ ਬਾਯੀ ਵਾਧਾ
ਹਇਆ ਹ[. ਇਸ ਰਈ iC`fx ਧੂੰ ਡ ਧਵਚ ੀਜੀਆਈਐਚਈਆਯ ਰਾਜਓਟ ਰਈ ਜਭੀਨ ਦੀ ਧਓਸ ਵੀ ਰਾਤੀ ਰਈ
srkwr nMU ਉਸ ਔਤਯ ਦੀ ਫਦਰੀਆਂ ਆਯਧਥਓ ਹਓੀਓਤਾਂ ਨੂੂੰ ਧਧਆਨ ਧਵਚ ਯਿੱ ਔਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ, ਧਓਉਂਧਓ ਇਓ ਰਾਜਓਟ
ਰਬਾਵਤ ਧਯਵਾਯ (ੀ.ਐਿੱਪ.ਏ.) ਨਾਰ ਸਫੂੰ ਧਤ 30 ਏਓੜ ਜਭੀਨ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਯਜੀ-ਯਟੀ ਅਤ ਸਾਯ ਧਨਯਬਯ ਧਯਵਾਯਓ
ਭੈਂਫਯਾਂ dy ਬਧਵਿੱ ਔ ਦਾ ਇਓ ਭਹਿੱ ਤਵੂਯਣ Awmdn dw ਸਯਤ ਹ [ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਹਯ ਟੀਭ ਨੇ ਆਣ
ਅਧਧਐਨ ਧਵਿੱ ਚ ਾਇਆ ਧਓ ਓੁਿੱ ਰ 120 ਖਯਾਂ dy sYNpl nmUny ਧਵਿੱ ਚੋਂ, ਧਸਯਪ ਇਿੱ ਓ ਖਯਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਯਾ
iC`fx ਧੂੰ ਡ ਧਵਿੱ ਚ ਰਸਤਾਧਵਤ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ (PGIHRE) ਰਾਜਓਟ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਰਈ ਧਸਿੱ ਧੀ ਐਓਵਾਇਯ ਓੀਤੀ
jwxI hY[
3. ਐਸ.ਆਈ.ਏ.-ੀ.ਜੀ.ਐਿੱਚ.ਆਯ. ਟੀਭ ਨੇ ਆਣ ਅਧਧਐਨ ਧਵਿੱ ਚ ਾਇਆ ਧਓ ਔਤਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਭੁਰਾਓਾਤਾਂ ਦਯਾਨ ਓੁਿੱ ਰ
120 ਖਯਾਂ ਦਾ ਸਯਵਔਣ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਸੀ, ਧਵਿੱ ਚੋਂ 82 ਖਯ-ਖਯ ਧਫਨਾਂ ਧਓਸ ਜਭੀਨੀ ਜਭੀਨ ਦ ਭਾਰਓ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਧਓ
ਸਯਵਔਣ ਓੀਤ ਕਏ 38 ਹਯ ਧਯਵਾਯ ਜਭੀਨਾਂ ਦ ਭਾਰਓ ਸਨ। srvyKx iv`c Swml 120 ਧਯਵਾਯਾਂ ਧਵਚੋਂ, ਇਹ
ਾਇਆ ਧਕਆ ਧਓ ਇਓ pRojYkt pRBwivq prvwr (ੀ.ਏ.ਐਪ.)hY, ijs dI ਜਭੀਨ ੀ.ਜੀ.ਐਿੱਚ.ਈ.ਆਯ. ਉਸਾਯੀ
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ਰਈ ਰਈ ਜਾਏਕੀ[ ਸਾਡ ਨਭੂਨੇ ਧਵਚ 37 ਧਯਵਾਯw ਦ ਫਾਯ ਧਵਚ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕਆ ਹ, ਜ ਜਭੀਨ ਦ ਭਾਰਓ
ਹਨ ਯ ਉਹ ਇਸ pRojYkt ਰਈ jmIn ਨਹੀਂ ਕੁਆ ਯਹ।
4. ਇਹ ਾਇਆ ਧਕਆ ਧਓ ਰਸਤਾਧਵਤ ਰਾਜਓਟ ਰਈ ਐਓੁਆਇਯ ਓਯਨ ਰਈ ਰ ੜੀਂਦਾ ਔਤਯ ਓਾਫ਼ੀ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਓ
ਔਤੀਫਾੜੀ ਵਾਰੀ ਜਭੀਨ ਹ, ਜ ਧਸੂੰ cwਈ ਅਤ ਓਾਸ਼ਤ ਓੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ[ ਰਸਤਾਧਵਤ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਧਸਯਪ ਇਿੱ ਓ
ਧਯਵਾਯ ਨੂੂੰ ਰਬਾਵਤ ਓਯਕਾ ਧਜਸਦੀ ੁਯਔੀ ਜਭੀਨ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਰਈ ਰਈ ਜਾਏਕੀ[ ਇਸ
ਰਈ jmIn mwlk / ਭਓਾਨ-ਭਾਰਓ / ਖਯ ਜ ਧਸਿੱ ਧ ਤਯ 'ਤ PGIHRE ਦ ਧਨਯਭਾਣ ਨਾਰ ਰਬਾਵਤ ਹਣ ਜਾ ਯਹ ਹਨ
ਉਨਹਾਂ ਦ ਭਓਾਨਾਂ ਦ auicq ਭੁਆਵਜ ਫਾਯ ਧਚੂੰ ਤਤ ਹਨ l ਉਨਹਾਂ ਦ ਔਦਸ਼ ਧਛਰ ਯਾ ਧਵਚ ਰਓਾਸ਼ਤ ਓੀਤ ਕਏ ਹਨ l
5. ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਟੀਭ ਨੇ ਆਣ ਅਧਧਐਨ ਧਵਿੱ ਚ ਾਇਆ ਧਓ ੀਜੀਆਈਐਚਈਆਯ ਰਾਜਓਟ
ਸਥਾਤ ਓਯਨ ਰਈ ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ ਰਈ ipMf vwsIAW ਦਾ ੂਯਾ ਸਭਯਥਨ (ਓਭਯਾ ਉੱਤ 100 ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਯਜ)
ਹਇਆ ਹ ਧਓਉਂਧਓ ਇਹ ‘ਜਨਤਓ ਸੁਣਵਾਈ’ -ਕਯਾਭ ਸਬਾ ਦ 25 mwrc 2021 nMU ਸਿੱ ਸ਼ਟ ਹਇਆ ਸੀ।
6. ipMf vwsIAW dy ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਰ ਇਸ pRojYkt ਦਾ ਸਭਯਥਨ ਓਯ ਯਹ ਹਨ ਧਓ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਔਤਯ ਦ ਓਈ
ਧਹਿੱ ਸਦਾਯਾਂ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਔਆ, ਔਜ, ਫਾਕਫਾਨੀ ਉਤਾਦਨ ਦ ਓਾਯਫਾਯ ਅਤ ਯੁਜਕਾਯ ਦ ਔਤਯਾਂ ਨੂੂੰ ਵਧਾਏਕੀ. ਇਹ ਵਯਣਨ
ਮਕ ਹ ਧਓ ਧਹਿੱ ਸਦਾਯ / ਧਜਆਦਾਤਯ ਸੂੰ ਸਥਾ ਧਵਿੱ ਚ ਆਣ ਫਿੱ ਧਚਆਂ ਰਈ dwKlw ਅਤ ਨਓਯੀਆਂ iv`c rwKvWkrn dy
ਯੂ ਧਵਿੱ ਚ ਰ ੜੀਂਦ ਉੱਚ ਭੁਆਵਜ ਦੀ ਭੂੰ ਕ ਓਯਦ ਹਨ[
OVERALL POSITIVE IMPACTS AS REPORTED BY STAKEHOLDERS REGARDING
THE PROPOSED PGIHRE PROJECT
1. ਔਤਯ ਦੀ ਆਯਧਥਓਤਾ ਨੂੂੰ ਹੁਰਾਯਾ ਧਦ (Give boost to the economy of the region) ਇਹ ਰਾਜਓਟ
ਔਤਯ ਦੀ ਆਯਧਥਓਤਾ ਨੂੂੰ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਫਦਰ ਦਵਕਾ, ਧਓਉਂਧਓ ਧਓਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਫਾਕਫਾਨੀ ਧਦਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ
ਨਵੀਆਂ ਝਾੜ ਵਾਰੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਦਾ ਰਾਬ ਹਵਕਾ[ਬਾਯਤ-ਾਧਓਸਤਾਨ ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਸੀਭਾ 'ਤ ਆਈਸੀੀ
ਯਾਹੀਂ ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਫਾਜਾਯ ਧਵਚ ਵਚ jwx dIAW vDyry sMBwvnw krky ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਔੁਸ਼ਹਾਰੀ ਧਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ
ਹਵਕਾ [
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2. ਫੁਧਨਆਦੀ FWcy ਦ ਧਵਓਾਸ ਨੂੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ (Boost to development of infrastructure):
ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਓਟ ਦ ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ ਯਰਵ, ਧਫਜਰੀ, ਸੂੰ ਚਾਯ ਅਤ ਯਿੱ ਧਔਆ ਨਾਰ ਜੁੜ ਫੁਧਨਆਦੀ FWc
ਦ ਹਯ ਧਵਓਾਸ ਹਣਕ, ਧਜਸ ਨਾਰ ਔਤਯ ਅਤ ਆਸ ਾਸ ਦ ਰ ਓਾਂ ਰਈ ਓਈ ਂ ਭਓ ਔੁਿੱ ਰਹਣਕ l
3.

ਆਭ ਅਤ ivSyS qOr qy ਓਭਜਯ ਸਭੂਹਾਂ ਧਵਚ ਯੁਜਕਾਯ ਦ ਅਵਸਯਾਂ ਧਵਚ ਵਾਧਾ (Increase of
employment opportunities in general and vulnerable groups in particular): ਰਾਜਓਟ
ਔਤਯ ਦ ਨਜਵਾਨਾਂ ਰਈ ਯੁਜਕਾਯ ਦ ਵਧੀਆ ਭਓ ਵਧਾਏਕਾ ਧਓਉਂਧਓ ਆਭ ਨਜਵਾਨ ਉੱਚ ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਰਾਤ ਓਯ
ਸਓਦ ਹਨ, ਜ ਸਵਾ ਅਤ ਧਨਯਭਾਣ ਔਤਯਾਂ ਧਵਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਯੁਜਕਾਯ ਮਕਤਾ ਨੂੂੰ ਵਧਾਏਕਾ l

4.

ਧਫਹਤਯ ਯਧਹਣ ਦ ਧਭਆਯ (Better living standards) ਆਭਦਨੀ ਧਵਿੱ ਚ hoey ਓਈ ਵਾਧਾ ਜ ਰ ਓਾਂ ਦ ਜੀਵਨ
ਿੱ ਧਯ ਤ ਰਬਾਵ ਾਏਕਾ[ ਧਵਿੱ ਤਯ ਸ਼ਧਹਯ ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ ਨੂੂੰ ਇਓ ਨਵਾਂ ੀਜੀਆਈਐਚਈਆਯeI ਧਭਰ ਕਾ, ਜ ਇਓ
ਉੱਖੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਹ ਜ ਇਸ ਔਤਯ ਦੀ ਆਯਧਥਓਤਾ ਨੂੂੰ ਫਦਰਣ ਦੀ ਸਭਯਿੱ ਥਾ ਯਿੱ ਔਦਾ ਹ l

5. ਨਵੇਂ ਫਾਕਵਾਨੀ ਦ ਵਾਯ ਹਿੱ ਫ ਵਜੋਂ ਓਾਯਫਾਯ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਧਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ (Increase in business volume as
connectivity to new horticulture trade hub grow) ਧਜਵੇਂ ਧਓ ਜੂੰ ਭੂ, ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ, ਧਪਯਜੁਯ,
ਅਧਹਭਦਾਫਾਦ ਅਤ muMbeI ਵਯਕ ਓਈ ਭਹਿੱ ਤਵੂਯਨ ਵਾਯਓ ਓੇਂਦਯ, ਆਉਣ ਵਾਰ ਸਭੇਂ ਧਵਿੱ ਚ ਬਾਯਤ-ਾਧਓsqwn
ਸਯਹਿੱ ਦ ‘ਤ ਆਈਸੀੀ ਯਾਹੀਂ ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਵਾਯ ਜੁੜ ਹਣ ਦੀ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ ਹ। ਫਾਕਫਾਨੀ ਉਤਾਦਾਂ ਦਾ ਵਾਯ
iv`c auCwl lwzmI hY[
6. ਜਭੀਨ ਅਤ ਹਯ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਸ਼ੂੰਸਾ (Appreciation in land and other properties) ਧਜਵੇਂ ਧਓ
ਰਾਜਓਟ ਦੀ ਜਕਹਾ ਅਟਾਯੀ-ਵਾਹਕਾ ਸਯਹਿੱ ਦ ਦ ਧਫਰਓੁਰ ਨੇੜ ਸਧਥਤ ਹ[ AMimRqsr, ਜ ਦਸ਼ ਦ ਰਧਸਿੱ ਧ ਸਯਸਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਓ ਵਜੋਂ ਉੱਬਧਯਆ ਹ ਜ ਰ ਓਾਂ ਦੀ ਬਾਯੀ ਕਤੀਸ਼ੀਰਤਾ ਦਾ ਓਾਯਨ ਫਣਦਾ ਹ, ਆਵਾਜਾਈ
ਅਤ ਉਦਮਕੀਓਯਨ ਵਧ ਧਯਹਾ ਹ , ਜ ਧਓ ਫਦਰ ਨਾਰ ਨਾਰ ਰਿੱਕਦ ਔਤਯਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਵਧਯ ਧਨਵਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਆਓਯਸ਼ਤ
ਓਯਕੀ[ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਨਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਕਤੀਧਵਧੀਆਂ ਰਈ ਜਭੀਨੀ ਭੁਿੱ ਰ ਧਵਿੱ ਚ auuCwl ਆਵਕੀ
ਚਿੱ ਰ ਯਹ ਵਾਯ ਅਤ ਆਯਧਥਓ ਕਤੀਧਵਧੀਆਂ ਨੂੂੰ ਹਯ ਹੁਰਾਯਾ ਧਭਰ ਕਾ ਧਜਸ ਨਾਰ ਨੇੜ ਬਧਵਿੱ ਔ ਧਵਚ ਜਭੀਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਓੀਭਤਾਂ iv`c vI BwrI vwDw Awvygwl
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7.

ਏੀਐਭਸੀ ਧਨਮਭਾਂ ਧਵਚ ਤਫਦੀਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਓ ਧਓਸਾਨਾਂ ਰਈ ਔੁਿੱ ਰ ਦੂਯ ਦ ਫਾਜਾਯਾਂ ਨੂੂੰ ਸੁਿੱ ਟ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹ (Recent
change in APMC rules has thrown open distant markets for local farmers):

ਏੀਐਭਸੀ

ਓਾਨੂੂੰਨਾਂ ਧਵਚ ਤਾਜਾ ਤਫਦੀਰੀ ਵਿੱ ਡ ਧਓਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਅਧਹਭਦਾਫਾਦ, ਭੁੂੰ ਫਈ ਜਾਂ ਦਸ਼ ਦ ਹਯ ਫਾਜਾਯਾਂ ਧਵਚ ਆਣੀ
ਫਾਕਫਾਨੀ ਦ ਉਤਾਦਾਂ ਨੂੂੰ ਧਸਿੱ ਧ ਵਚਣ ਧਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਓਯਕੀ l
POSITIVE IMPACTS OF THE PROPOSED CONSTRUCTION OF PGIHRE PROJECT
AS PER THE SIA STUDY
Additional Advantages of the PGIHRE
1. Govt. Projections are found to be justified by the SIA study: 20 ਅਓਤੂਫਯ 2020 ਦ
ੂੰ ਜਾਫ ਸਯਓਾਯ ਦ ਨਟੀਧਪਓਸ਼ਨ ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਇਸ ਰਜਓਟ ਤੋਂ ਰਾਬ ਰ ਣ ਵਾਰ ਧਵਅਓਤੀਆਂ ਦੀ ਧਕਣਤੀ
ਭਹਿੱ ਤਵੂਯਨ ਹਵਕੀ[ ਯੁਜਕਾਯ ਦ ਦਾ ਹਣ ਦੀ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ ਸਾਯ ਔਤਯ ਧਵਿੱ ਚ ਪਰੀ ਜਾਵਕੀ ਅਤ ਇਸ
ਨਾਰ ਰਕਬਕ 2500-3000 ਧਵਅਓਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਵਿੱ ਔ-ਵਿੱ ਔ ਅਹੁਧਦਆਂ ਅਤ ਅਹੁਧਦਆਂ ‘ਤ ਧਸਿੱ ਧ ਤਯ‘ ਤ ਰਾਬ
ਹ ਸਓਦਾ ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਉੱਚ ਉਜ ਵਾਰ ਫਾਕਫਾਨੀ poidAW ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ਦੀ
ਉਰਫਧਤਾ ਦ ਓਾਯਨ ਔਤਯ ਦ ਓਈ ਹਜਾਯ ਧਓਸਾਨ ਰਾਬ ਰਾਤ ਓਯਨਕ[ ਆਯਧਥਓਤਾ ਨੂੂੰ ਧਭਰਣ ਵਾਰ
ਪਾਇਧਦਆਂ ਧਵਚ ਖਯਰੂ ਅਤ ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਫਾਜਾਯ ਧਵਚ ਫਾਕਫਾਨੀ ਉਤਾਦਾਂ dy vpwr ਧਵਚ ਵਾਧਾ
vI ਸ਼ਾਭਰ ਹ[
2. Project to enhance poor people/vulnerable families and their children mobility:
ਕਯੀਫ ਅਤ AOsq ਆਭਦਨੀ ਵਾਰ ਧਯਵਾਯ ਵਾਰ ਫਿੱ ਚ ਆਣੀ ਧਯਹਾਇਸ਼ ਵਾਰੀ ਜਕਹਾ ਦ ਨੇੜ ਉੱਚ ਿੱ ਧਯੀ
ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਰਾਤ ਓਯ ਸਓਦ ਹਨ ਧਓਉਂਧਓ ਉਨਹਾਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਖਿੱ ਟ ਔਯਚ kwrn ਉੱਚ ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਰਾਤ
ਨਹੀਂ ਓਯ ਸਓਦ, ਜਾਂ ਯਜਾਨਾ ਓੂੰ ਭ ਰਈ ਅੂੰ ਧਭਰਤਸਯ, ਜਰੂੰਧਯ ਜਾਂ ਰੁਧਧਆਣਾ ਸ਼ਧਹਯ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਓਦ hਨ।
3. Development of infrastructure: ਰਸਤਾਧਵਤ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਓਟ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਮਓੀਨੀ
ਤਯ 'ਤ ਧਨਵਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਆਓਯਸ਼ਤ ਓਯਕੀ ਔਤਯ ਧਵਚ ਧਵਧਦਅਓ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਧਸਹਤ ਓੇਂਦਯ, ਓਰਡ ਸਟਯਜ ਅਤ
ਹਯ ਸਹੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਧਵਚ iejwPw hovygw[
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4. Increased

employment

opportunities:

ਧਜਵੇਂ

ਧਓ

ਧਹਰਾਂ

ਧਓਹਾ

ਧਕਆ

ਹ,

ੀਜੀਆਈਐਚਈਆਯeI ਰਾਜਓਟ ਦ ਔਤਯ ਦ ਵਿੱ ਡੀ ਧਕਣਤੀ ਰ ਓਾਂ ਰਈ ਯੁਜਕਾਯ ਦ ਭਓ ਦਾ ਓਯਨ ਦ
ਤਯੀਓ ਨਾਰ ਸਥਾਨਓ ਆਯਧਥਓਤਾ ਨੂੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ vDweygw[
5. Increased mobility and its economic effects: ਜੂੰ ਭੂ ਤੋਂ ਭੁੂੰ ਫਈ ਤਿੱ ਓ ਅਧਭਰਤਸਯ ਅਤ ਧਪਯਜੁਯ
ਨਾਰ ਸੂੰ ਯਓ, ਔਤਯ ਅਤ ਇਸ ਦ ਆਸ ਾਸ ਫਾਕਵਾਨੀ ਉਤਾਦਾਂ ਦ ਓਾਯਫਾਯ ਅਤ ਆਯਧਥਓ
ਕਤੀਧਵਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਨੂੂੰ ਵਧਾਏਕਾ।
6. Displacement: ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਟੀਭ nMU ਧਯਵਾਯਾਂ ਦ ਉਜਾੜ ਹਣ ਦ mwmly
noits ਧਵਚ ਨਹੀਂ Awey [
7. The

completion

of

project

to

promote

international

trade

in

future:

ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਓਟ ਦ ਭੁਓੂੰਭਰ ਹਣ ਨਾਰ ਅਟਾਯੀ-ਵਾਹਕਾ ਸਯਹਿੱ ਦ ਨਾਰ ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ
ਵਾਯ ਧਵਚ ਤਜੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ ਹ ਅਤ ਰੂੰਫ ਸਭੇਂ ਦ ਰ ਓਾਂ ਦ ਸਭਾਧਜਓ-ਆਯਧਥਓ ਰਪਾਈਰ ਨੂੂੰ
ਫਦਰਣ ਦੀ ਕੁੂੰ ਜਾਇਸ਼ v`D rhI hY[
8. The benefits to public outweigh the loss to project affected families (PAFs): SIA dy
AiDAYn

Anuswr

ਧਸਯਪ

ਇਿੱ ਓ

ਰਜਓਟ

ਰਬਾਧਵਤ

ਧਯਵਾਯ

(ੀ.ਐਿੱਪ.ਏ.)

hox

ਓਾਯਨ,

ੀਜੀਆਈਐਚਈਆਯਈ ਰਾਜਓਟ ਦਾ ਰਾਬ ਰ ਣ ਵਾਰ ਹਜਾਯਾਂ ਰ ਓਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਧਔਆ ਹ ijnHW nMU ਧਵਧਦਅਓ,
ਓਾਯਫਾਯ ਅਤ ਯੁਜਕਾਯ ਦ ਭਓ imlxgy[ ਓੁਰ ਧਭਰਾ ਓ, ਇਹ SIA AiDAYn ਫਹੁਤ ਜਯਦਾਯ FMg ਨਾਰ
ਸੁਝਾਅ ਧਦੂੰ ਦਾ ਹ ਧਓ PGIHRE Project ਆਯ.ਐਪ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਰ.ਆਯ ਐਓਟ 2013 dy ਅਧੀਨ jnqk
audySW dI pwlnw krdw hY Aqy ‘Public Purpose’ dw pRojYkt bxdw hY[
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NEGATIVE IMPACTS OF THE PGIHRE PROJECT BY THE STAKE HOLDERS
ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਟੀਭ ਨੂੂੰ iC`fx ਧੂੰ ਡ ਧਵਿੱ ਚ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਓਟ ਰਈ
ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ ਦ ਧਓਸ ਵੀ ivroD dI sMBwvnw nhIN njr AweI hY[ ਹਾਰਾਂਧਓ, ਓੁਝ ਧਹਿੱ ਸਦਾਯਾਂ ਦ ਧਹਿੱ ਸ ਤ
ਓੁਝ ਧਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਅਜ ਵੀ ਹਨ ਜ ਹਠਾਂ ਹਨ:
1. Loss of ancestral property: pRojYkt pRBwivq iek ਧਜਭੀਂਦਾਯ ਦ ਜਿੱ ਦੀ ਜਭੀਨ ਨੂੂੰ ਔਹਣ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ
ਵਿੱ ਡਾ ਖ਼ਤਯਾ ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਟੀਭ ਦੁਆਯਾ ਾਇਆ ਧਕਆ ਹ[
2. Loss of fertile ancestral agricultural land and income from it: ਜਭੀਨ ਦ ਭਾਰਓਾਂ ਨੂੂੰ ਔਦਸ਼ਾ
ਹ ਧਓ ਉਹ ਆਣੀ ਆਭਦਨੀ ਰਈ ਧਜਆਦਾਤਯ ਜਭੀਨ ਉੱਤ ਧਨਯਬਯ ਹਨ Aqy ਉਤਾਦਓਤਾ ਵਧਯ ਹ,
ਇਸ ਰਈ ਜਭੀਨ ਦਾ ਓਈ ਨੁਓਸਾਨ ਹਣ ਨਾਰ ਆਭਦਨੀ ਦਾ ਨੁਓਸਾਨ ਹਏਕਾ[
3. Loss of Structures/Houses:. ਓੁਝ FWcy ਧਜਵੇਂ ਪਾਯਭ hwaus ਅਤ ਓੁਝ ਹਯ ਫਣੀਆਂ FWcy ਜ jmIn
AiDgRihx kwrn Koey ਜਾਣਕ [

4. Loss of income and livelihood: ਉੱਤਯਦਾਤਾਵਾਂ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਜਭੀਨੀ ਰਾਤੀ ਦਾ k`uJ ਧਓਸਾਨਾਂ ਦੀ
ਸਭਾਧਜਓ-ਆਯਧਥਓ ਸਧਥਤੀ ਉੱਤ ਭਹਿੱ ਤਵੂਯਨ ਭਾੜਾ ਰਬਾਵ  ਸਓਦਾ ਹ l
5. Increase in pollution: ਧਨਯਭਾਣ ਦੀਆਂ ਕਤੀਧਵਧੀਆਂ ਧਵਿੱ ਚ ਵਾਧ ਓਾਯਨ ਇਹ pRdUSx vrgy
ਨਓਾਯਾਤਭਓ ਯੁਝਾਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ ਹ l
6. Inadequate compensation: ਉੱਤਯਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਧਹਸੂਸ ਓੀਤਾ ਧਓ auicq ਭੁਆਵਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਧਦਿੱ ਤ
ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ G`t hY[ jdik ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਭੀਦਾਂ ਫਹੁਤ ਧਜਆਦਾ ਹਨ l
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STATUS OF COMMUNITY ASSETS/ OTHER STRUCTURES FALLING UNDER
PGIHRE PROJECT
ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਟੀਭ ਨੇ ਆਣ ਔਤਯ ਦ ਦਯ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਓਈ ਸਯਤਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਓ ਓੀਤਾ ਧਓ
koeI vI ਧਸਹਤ ਸੂੰ ਬਾਰ ਓੇਂਦਯ, ਕੁਯੂਦਵਾਯਾ, ਭੂੰ ਦਯ, ਭਸਧਜਦ, ਸਓੂਰ, ਆਂਕਣਵਾੜੀ ਓੇਂਦਯ, ਧਵਯਾਸਤੀ ਜਕਹਾ,
ਧਚੜੀਆਖਯ ਜਾਂ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਾਯਓ, ਸ਼ਭਸ਼ਾਨਖਾਟ ਆਧਦ, ਜਾਂ ਓਈ ਹਯ ਰਾਜਓਟ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਰਈ ਰਸਤਾਧਵਤ ਰਾਤੀ
ਅਧੀਨ ਜਭੀਨ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਧਓਸਭ ਦਾ FWcw ਧਡਿੱ ਕ nhIN ਧਯਹਾ ਹ l ੀਜੀਆਈਐਚਈਆਯ ਰਾਜਕਟ ਲਸਯਪ ਿਤੀਫਾੜੀ
ਵਾਰੀ ਜਭੀਨ ਤੱ ਕ ਸੀਭਤ ਹ ਅਤ ਕੁਝ ਲਨੈੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਛੱ ਡ ਕ ਕਈ ਵੀ kMimauintI ਇਭਾਯਤ / FWcw ਇਸ
ਰਬਾਲਵਤ ਨਹੀਂ ਹ ਲਯਹਾ, ਧਜਵੇਂ ਧਓ ੂੰ ਨਾ ਨੂੰਫਯ 80 ਤੋਂ 82 'ਤ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਤਸਵੀਯਾਂ ਧਵਚ ਧਦਔਾਇਆ ਧਕਆ ਹ.
ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਟੀਭ ਦੁਆਯਾ ਜਨਤਓ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਸਭੂਹਓ ਧਵਚਾਯ ਵਟਾਂਦਯ ਅਤ ਸਯਵਔਣ
ਦਯਾਨ, ਜੂੰ ਕਰਾਂ ਦੀ ਓਟਾਈ, ਦਯਿੱ ਔਤਾਂ ਦੀ ਜੜਹਾਂ ਉਤਾਯਨਾ, ਸਸਓਾਯ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਧਾਯਧਭਓ FWcy, ਸਓੂਰ,
ਧਸਹਤ ਓੇਂਦਯ, ਆਂਕਣਵਾਦੀਆਂ, ਧਵਯਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ, ਧਚੜੀਆਖਯ, ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਾਯਓ ਜਾਂ ਸਟਡੀਅਭ ਨੂੂੰ nukswn nhIN ho
irhw hY[ ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਟੀਭ ਦ ਧਧਆਨ ਧਵਚ ਧਰਆਂਦਾ ਧਕਆ ਸੀ, ਇਓਿੱ ਰ ੀਐਪਏ ਨਾਰ
ਸਫੂੰ ਧਤ ਜਭੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦ ਨੁਓਸਾਨ hovygw[ ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਟੀਭ ਦੀਆਂ ਔਜਾਂ ਦਿੱ ਸਦੀਆਂ
ਹਨ ਧਓ ਇਸ ਰਾਜਓਟ ਰਈ ਜਭੀਨ ਰਾਤੀ ਧਨਸ਼ਚਤ ਯੂ ਧਵਿੱ ਚ ਜਭੀਨ ਦੀ ਵਯਤੋਂ, ਭਾਰਓੀਅਤ ਅਤ ਜਭੀਨੀ ਭੁਿੱ ਰ
ਧਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਯ ਧਰਆਏਕੀ[ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਦ ਧਸਿੱ ਟ ਵਜੋਂ ਯਜੀ-ਯਟੀ, ਓਾਯਫਾਯ, ਨਵੀਆਂ ਨਓਯੀਆਂ
ਦੀ ਭੂੰ ਕ ਅਤ ਹਯ ਵਾਯ ਅਤ ਵਾਯਓ ਕਤੀਧਵਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਣਕੀਆਂ ijs krky ਧਹਿੱ ਸਦਾਯਾਂ ਨੂੂੰ
ਓ ਭਾਂਤਯੀ ਰਧਸਿੱ ਧੀ ਦ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਸਥਾਤ ਓਯਨ ਰਈ ਆਣੀ ਜਭੀਨ ਦਣ ਨੂੂੰ ਭਨਹਾ ਨਹੀਂ krngy, ਧਜਸ
ਨਾਰ ਔਤਯ ਦਾ ਸਯਵਿੱ ਔੀ ਧਵਓਾਸ ਹ ਸਓਦਾ ਹ ਜ ਸਯਓਾਯ ਦੁਆਯਾ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਧਦਿੱ ਤ ਕਏ ਭੁਆਵਜ ਦ ਅਧੀਨ ਹ[
ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ, ਧਨਸ਼ਚਤ ਤਯ 'ਤ ਔਤਯ ਦ ਸਭਾਜਓ-ਆਯਧਥਓ ਧਯਔ ਨੂੂੰ ਸੁਧਾਯਨ ਧਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਓਯਕਾ,
ਫਦਰ ਧਵਚ ਸਾਯ ਔਤਯ ਨੂੂੰ. ਧਓਸ ਵੀ ਸਭਾਧਜਓ ਰਬਾਵ ਭੁਰਾਂਓਣ ਦਾ ਇਿੱ ਓ ਭੁਿੱ ਔ ਉਦਸ਼ ਇਿੱ ਓ ਧਵਸ਼ਸ਼ ਰਜਓਟ ਦ ਧਵਓਾਸ
ਉੱਤ ਹ ਯਹ ਸਭੁਿੱ ਚ ਰਬਾਵਾਂ ਦੀ ੜਚਰ ਓਯਨਾ ਹ, ਜ ਭਜੂਦਾ ਐਸਆਈਏ ਅਧਧਐਨ ਧਯਯਟ ਦੁਆਯਾ ਸਾਫਤ ਹਇਆ
ਹ[ ਇਸ ਧਵਿੱ ਚ ਭਜੂਦਾ PGIHRE ਰਜਓਟ ਧਯਯਟ ਦ ਓਸ ਧਵਿੱ ਚ ਅਨੁਭਾਧਨਤ ਰਬਾਵਾਂ ਸਓਾਯਾਤਭਓ ਹਨ[
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ies qrHW ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਓਟ ਦੀ ਭਹਿੱ ਤਤਾ ਨੂੂੰ ਇਓ ਵਾਯ ਧਪਯ ਇਹ ਸੂੰ ਓਤ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਧਓ ਇਹ ਇਓ
ਵਿੱ ਓਾਯੀ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਰਜਓਟ ਹ ਜ ਆਯਐਪਐਸਟੀਰਾਯ 2013 ਦ ਤਧਹਤ 'ਜਨਤਓ ਉਦਸ਼ਾਂ' ਨੂੂੰ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਜਾਇਜ
ਠਧਹਯਾਉਂਦਾ ਹ:
ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਓਟ ਫਾਕਫਾਨੀ ਧਸਿੱ ਧਔਆ ਅਤ ਔਜ ਨੂੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਓਯਕਾ ਅਤ ਪਰਾਂ ਅਤ ਸਫਜੀਆਂ ਦ
ਉਤਾਦਨ ਨੂੂੰ ਵਧਾਉਣ ਧਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਓਯਕਾ ਅਤ ਇਸ ਨਾਰ ਓ ਭੀ ਅਤ ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਿੱ ਧਯ 'ਤ ਫਾਕਫਾਨੀ
ਵਾਯ ਧਵਿੱ ਚ ਓੁਆਂਟਭ ਜੂੰ  ਦੀ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਣਕੀਆਂ l ਇਸ pRojYkt ਧਵਚ ਔਤਯ ਦ ਰ ਓਾਂ ਦੀ ਸਭਾਧਜਓ-ਆਯਧਥਓ
ਔੁਸ਼ਹਾਰੀ ਨੂੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ ਹ, ਆਯਐਪਸੀਟੀਰਾਯ ਐਓਟ 2013 ਦੀ ਧਾਯਾ 2 ਦੀ ਧਾਯਾ (1) ਦ ਉ-ਧਾਯਾ (1)
ਦ ਅਧੀਨ "ਜਨਤਓ ਉਦਸ਼" dI pUrqI ho rhI hY[
ਇਸ ਰਓਾਯ, ਇਸ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਈ ਜਭੀਨ ਐਓੁਆਇਯ, ਉਯਓਤ ਦਿੱ ਸ ਅਨੁਸਾਯ 'ਜਨਤਓ ਉਦਸ਼' ਨੂੂੰ
ਜਾਇਜ ਠਧਹਯਾਉਂਦੀ ਹ ਅਤ ਇਓ ਵਿੱ ਓਾਯੀ ਰਜਓਟ ਹ ਧਜਵੇਂ ਧਓ ਐਸ.ਆਈ.ਏ.-ੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਚ.ਆਯ. ਅਧਧਐਨ
ਦੁਆਯਾ ਾਇਆ ਧਕਆ ਹ l
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CHAPTER VIII: MITIGATION AND RECOMMENDATIONS

Introduction
ਇਹ ਰਾਜਕਟ ਬਾਯਤ-ਾਲਕਸਤਾਨ ਅਿੰ ਤਯਯਾਸਟਯੀ ਸਯਹੱ ਦ 'ਤ ਆਈਸੀੀ ਦ ਫਹੁਤ ਨੇੜ ਸਲਥਤ ਇਕ ਿਤਯ
ਲਵਚ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਸਥਾਤ ਕਯਨ ਨਾਰ ਸਫਿੰ ਧਤ ਹ, ਜ ਲਕ ਘਯਰੂ ਅਤ ਅਿੰ ਤਯਯਾਸਟਯੀ ਫਾਜਾਯ ਲਵਚ
ਫਾਗਫਾਨੀ ਉਤਾਦ਼ਾਂ ਦੀ ਫਯਾਭਦ ਨੂਿੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਯਨ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਆਯਲਥਕਤਾ ਨੂਿੰ ਹੁਰਾਯਾ ਦਵਗਾ। ਸਥਾਨਕ
ਆਫਾਦੀ ਨੂਿੰ ਲਫਹਤਯ ਸਿੰ ਯਕ ਰਦਾਨ krygw[ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਸਥਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਰਸਤਾਲਵਤ ਜਭੀਨੀ
ਰਾਤੀ ਦਾ ਕਈ ਲਸਹਤ ਦਿਬਾਰ ਕੇਂਦਯ, ਗੁਯੂਦੁਆਲਯਆਂ / ਭਿੰ ਦਯ਼ਾਂ / ਭਸਲਜਦ਼ਾਂ, ਸਕੂਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਯ਼ਾਂ,
ਰਫਿੰਧਕੀ / ਨੂਿੰ ਰਬਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਯ ਲਯਹਾ ਹ[ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਇਹ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਰਾਜਕਟ ਲਯਵਾਯ ਨੂਿੰ ਰਬਾਵਤ
ਨਹੀਂ ਕਯਗਾ, ਲਸਵਾਏ ਇੱਕ ਨੂਿੰ ਛੱ ਡ ਕ ਜ ਲਕ ਐਕਵਾਇਯ ਰਈ ਸੂਲਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 30 ਏਕੜ ਜਭੀਨ ਦ ਭਾਰਕ
ਹਨ[ ਇਹ pRojYkt ਦੂਜ ਲਯਵਾਯ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਰਬਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਯਗਾ jo ik ਲਛਰ ਅਲਧਆਇ ਲਵਚ ਲਹਰ਼ਾਂ ਹੀ
ਦਯਸਾਇਆ ਲਗਆ ਹ[
ਇਸ ਲਿੱ ਤ ਦ ਿਤੀਫਾੜੀਕਾਯ਼ਾਂ ਨੇ ਦਲਯਆ ਅਤ ਸਯਹੱ ਦੀ ਜਭੀਨ ਨੂਿੰ aupjwa ਜਭੀਨ ਲਵੱ ਚ ਫਦਰਣ ਰਈ ਕਈ
ੀੜਹੀਆਂ ਤੱ ਕ ਲਭਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹ, ਲਜਸ ਨੂਿੰ pRojYkt pRBwivq pirvwr (PAFs) ਰਈ ਭੁਆਵਜ ਦੀ ਦਯ
ਲਨਯਧਾਯਤ ਕਯਨ ਸਭੇਂ ਲਧਆਨ ਲਵੱ ਚ ਯੱ ਿਣ ਦੀ ਰ ੜ ਹ[ ਉਹ ਜਭੀਨ ਲਜਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪਸਰ ਦ ਮਗ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂਿੰ ਇਨਹ਼ਾਂ ਵਚਨਫੱ ਧ ਰ ਕ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ੀੜਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਤ ਲਭਹਨਤ ਸਦਕਾ ਟਫਰ ਮਗ ਫਣਾਇਆ
ਲਗਆ ਹ[ k`uJ mh`qvpUrn pihlU ies qrHW hn:


ieh pRojYkt bxn dy nwl ies ielwky iv`c ivkws hovygw, ijs nwl Awaux vwlIAW pIVIAW nMU
bhuq lwB hovygw[



ਸਯਓਾਯ, ਅਦਾਰਤਾਂ ਅਤ ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱ ਡੀ ਧਕਣਤੀ ਧਵਚ ਓਾਨੂੂੰਨੀ, ਭਾਰ ਅਤ ਧਸਯਰ ਔ ਦ ਧਵਵਾਦਾਂ ਤੋਂ m`ukq
hoxgy[



ਰਜਓਟ ਫਾਕਫਾਨੀ ਦ ਉਤਾਦਾਂ ਦ ਧਨਯਮਾਤ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਸਯ ਸਾਟਾ ਨੂੂੰ vDweygwl
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ਇਹ ਉਦਮਕਾਂ ਦੀ ਧਕਣਤੀ ਔਰਹਣ ਅਤ ਇਸ ਰਈ ਔਤਯ ਦ ਉਦਮਧਕਓ ਧਵਓਾਸ ਧਵਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਓਯਕਾ l



ਜਭੀਨ dI dr iv`c ਓੁਆਂਟਭ ਜੂੰ  ਦਔਕੀ ਧਓਉਂਧਓ ਹਯ ਰ ਓ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਦ ਨੇੜਰ ਇਰਾਧਓਆਂ
ਧਵਚ ਵਸਣਕ l

ਅੂੰ ਤ ਧਵਿੱ ਚ, ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਟੀਭ ਦਾ ਧਵਚਾਯ ਹ ਧਓ ਭਜੂਦਾ ਬੂਭੀ-ਕਰਧਹਣ ਅਧਬਆਸ ਧਵਿੱ ਚ
ਰ ਓਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸ਼ਾਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਧਓਉਂਧਓ ਰਸਤਾਧਵਤ ਰਾਜਓਟ ਫਹੁਤ ਧਜਆਦਾ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਓ ਧਸਯਪ ਸਧਾਯਨ
ਔਤੀਫਾੜੀ ਦ ਔਤਯਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਸੀਭਤ ਹ Aqy ie`k pirvwr hI pRojYkt pRBwivq SRyxI iv`c Aw irhw hY[
ਇਹ ਵੀ ਾਇਆ ਧਕਆ ਹ ਧਓ ਰਸਤਾਧਵਤ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਧਸਯਪ ਇਿੱ ਓ ਧਯਵਾਯ ਨੂੂੰ ਰਬਾਵਤ ਓਯਕਾ
ਧਜਸਦੀ ੁਯਔੀ ਜਭੀਨ ਓੁਝ ਧਨਯਭਾਣ FWcy jo ik ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਰਈ ਜਾਏਕੀ[ ਇਸ ਰਈ,
jmIn ਭਾਰਓ / ਧਯਵਾਯ ਜ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਦ ਧਨਯਭਾਣ ਦੁਆਯਾ ਧਸਿੱ ਧ ਤਯ 'ਤ ਰਬਾਵਤ ਹਣ ਜਾ ਯਹ
ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ ਦ ਭਓਾਨਾਂ ਦ ਰਾਬਓਾਯੀ ਭੁਆਵਜ ਫਾਯ ਧਚੂੰ ਤਤ ਹਨ l
ਐਸਆਈਏ-ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਆਈ ਟੀਭ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਾਇਆ ਧਓ ਰਾਜਓਟ ਸਥਾਤ ਓਯਨ ਰਈ ਜਭੀਨ
ਰਾਤੀ ਰਈ ipMf vwsIAW ਦਾ ੂਯਾ ਸਭਯਥਨ (ਓਭਯ 'ਤ 100 ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਯਜ) ਹਇਆ ਹ, ਜ ਧਓ' ਜਨਤਓ
ਸੁਣਵਾਈ '-ਕਯਾਭ ਸਬਾ ਅਧਬਆਸ ਦ ਧਦਨ ਸਸ਼ਟ ਤਯ' ਤ ਜਾਹਯ ਸੀ 25 ਭਾਯਚ 2021 ਨੂੂੰ iC`fx ਧੂੰ ਡ ਧਵਔ
hoieAw sI[
ਅਧਧਐਨ ਅਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਓਈ ਵੀ ਆਣਾ ਖਯ ਨਹੀਂ ਕੁਆਏਕਾ ਧਸਯਪ ਇਓ ਰਬਾਧਵਤ ਧਯਵਾਯ ਤੋਂ
ਇਰਾਵਾ ਜ ਜਭੀਨ 'ਤ ਓੁਝ ਛਟ FWcy ਕੁਆ ਦਵਕਾ, ਯ ਉਨਹਾਂ ਓਰ ਉਸ ਔਤਯ ਧਵਚ ਨੇੜ ਦੀ ਜਭੀਨ ਧਵਚ
ਤਫਦੀਰ ਹਣ ਦੀ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ ਹ. ਰਜਓਟ ਰਬਾਧਵਤ ਧਯਵਾਯ ੀਜੀਆਈਐਚਆਯਈ ਭਾਭਰ ਧਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਹਾਰਤਾਂ
ਨਾਰ ਭਰ ਧਭਰਾ ਓਯਨ ਦੀ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ ਹ ਜ RFCTLARR 2013 ਅਧੀਨ ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਯਾ ਧਦਿੱ ਤ ਕਏ ਉਧਚਤ
ਭੁਆਵਜ ਦ ਅਧੀਨ ਹ l
………………..
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